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ARTĂ DIGITALĂ – programă pentru curs opțional integrat 

 

prof. Iancu Mihaela 

Liceul de Arte „Margareta Sterian” din Buzău 

 

DENUMIREA CURSULUI OPŢIONAL: Artă digitală 

TIPUL OPȚIONALULUI: opțional integrat la nivelul mai multor arii curriculare 

NIVEL: Gimnazial    

DURATA DE DESFĂŞURARE: 1 an școlar 

NUMĂR DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: o oră/săptămână 

ARII CURRICULARE: Tehnologii, Arte 

 

ARGUMENT 

Această propunere de Curriculum integrat pentru gimnaziu este în concordanță cu profilul de formare al 

absolventului de gimnaziu și cu tendințele actuale de evoluție a societății privind utilizarea tehnologiei.  

Cursul se adresează elevilor de gimnaziu filiera vocațională, profil artistic – arte plastice, oferind un mod plăcut, 

interesant și actualitate pentru manifestarea și dezvoltarea abilităților sale, a capacității de exprimare plastică utilizând 

materiale, instrumente și tehnici digitale variate ajutând la dezvoltarea sensibilității, imaginației și creativității artistice. 

Educația artistică – plastică contribuie la dezvoltarea gândirii creatoare și a abilităților de comunicare prin artă, la 

dezvoltarea sensibilității și a simțului estetic. Dispozitivele electronice constituie mijloace moderne  de abordare a artei. 

Temele abordate sunt adaptate particularităților de vârstă ale elevilor, având în vedere formarea unor deprinderi ce 

vor putea fi aprofundate. Realizarea unor produse artistice utilizând software specializat va facilita lucrul, într-o manieră 

plăcută. 

COMPETENȚE GENERALE: 

I.  Utilizarea eficientă și în condiții de siguranță a componentelor specifice graficii computerizate 

II. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic – vizuale digitale în scopul formării culturii artistice de 

bază 

III. Dezvoltarea capacității de exprimare plastică utilizând tehnici grafice digitale 

Competențe specifice și exemple de activități de învățare: 

I. Utilizarea eficientă și în condiții de siguranță a componentelor specifice graficii computerizate 

1. Utilizarea eficientă și condiții de siguranță a dispozitivelor hardware specifice graficii computerizate 

- identificarea resurselor hardware specifice domeniului graficii computerizate și a caracteristicilor acestora 

- exersarea modului de utilizare a resurselor hardware specifice domeniului graficii computerizate 

2. Utilizarea eficientă a unor componente software specifice graficii computerizate 

- Identificarea unor resurse software specifice domeniului graficii computerizate și a caracteristicilor acestora 

- exersarea modului de utilizare a resurselor software specifice domeniului graficii computerizate 

3. Utilizarea eficientă și în siguranță a surselor de documentare în domeniul graficii computerizate disponibile în 

rețeaua Internet  

- căutarea unor informații despre evoluția graficii computerizate 

- vizionarea unor filme care prezintă modalități de realizare a artei cu ajutorul computerului 
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- salvarea informațiilor căutate cu respectarea normelor referitoare la drepturile de autor și drepturi de utilizare 

aferente conținuturilor digitale 

II. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic – vizuale digitale în scopul formării culturii 

artistice de bază 

1. Observarea elementelor de limbaj în lucrări de artă  digitală și în compoziții proprii 

- identificarea componentelor compozițiilor artistice digitale 

- discutarea expresivității limbajului în lucrări de artă digitală proprii 

2. Analizarea valențelor expresive ale limbajului plastic în compoziții diverse și a diferențelor între forme de 

comunicare artistică  

- vizionarea unor imagini și/ sau filme care prezintă creații digitale 

- descrierea unor creații artistice digitale proprii sau consacrate 

3. Recunoașterea diferitelor forme de comunicare artistică digitală 

- comentarea lucrărilor de artă digitală 

- exerciții de reflexivitate asupra unor creații artistice 

4. Observarea direcțiilor de manifestare contemporane a artei vizuale digitale: mass-media, film, teatru, TV, etc 

- vizionarea de filme documentare 

- analizarea unor afișe (de teatru, de film, spectacol), unor decoruri și costume,  etc 

- realizarea de afișe tematice, lucrări de artă digitală 

III. Dezvoltarea capacității de exprimare plastică utilizând tehnici grafice digitale 

1. Utilizarea instrumentelor editorului grafic pentru realizarea unor fișiere grafice, a transformărilor artistice asupra 

fișierelor grafice 

- realizarea de compoziții artistice proprii  - imagini raster – utilizând soft adecvat 

- crearea de imagini vectoriale și rasterizarea acestora 

- integrarea textului în compoziții artistice digitale 

- crearea de benzi desenate 

2. Aplicarea unor tehnici de prelucrare a fotografiilor, de prelucrarea artistica a imaginilor  

- realizarea de retușuri asupra propriilor fotografii în vederea publicării 

- conceperea de albume foto 

3. Conceperea de produse artistice creative, originale și funcționale, pentru evenimente cu caracter local sau la nivel 

de comunitate 

- realizarea de afișe tematice, postere, pliante 

- publicarea revistei clasei 

- organizarea unor expoziții virtuale 

 

LISTĂ DE CONȚINUTURI:  

Domenii de conținut Conținuturi 

Sisteme de calcul și Internet Normele de securitate și protecție a muncii în laboratorul de informatică 

Componente hardware necesare în grafica digitală 

Rolul componentelor hardware 

Software (aplicații de grafică - exemple) 
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Drepturi de autor. Legislație  

Arta fotografică Caracteristici ale imaginilor foto 

Albume foto pe suport hârtie (caracteristici, tehnici de prelucare) 

Albume foto în format digital (caracteristici, tehnici de prelucare) 

Pictura digitală Elemente de limbaj plastic – reprezentare digitală 

Tehnici de utilizarea a culorilor, hașurilor, gradientului 

Organizarea spațiului. Centru de interes. Unitatea compoziției 

Imagini raster 

Imagini vectoriale. Rasterizarea 

Grafica digitală și publicitatea Principii decorative: stilizarea, simetria, repetiţia, alternanţa şi jocul de fond 

Transmiterea mesajului publicitar prin grafică 

Benzi desenate 

Proiecte și evenimente Portofoliu digital (lucrări proprii) 

Expoziție 

Revista școlară 

 

MODALITĂTI DE EVALUARE: 

• proiecte; 

• observare sistematică; 

• portofoliu de lucrări 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• ***. Computer Desktop Encyclopedia. The Computer Language Company Inc, ©1981-2015. 

• Bourke, Paul. „A Beginners Guide to Bitmaps.” Renderings and models by Peter Diprose and Bill Rattenbury 

(1993). 

• Brinkmann, Ron. The Art and the Science of Digital Compositing. Academic Press, 1999. 

• Crețu, Daniela și Adriana Nicu. Pedagogie și elemente de psihologie pentru formarea continuă a cadrelor 

didactice. Editura Universității ”Lucian Blaga” Sibiu, 2004. 

• Cucoș, Constantin. Pedagogie. Iași: Polirom, 1998. 

• Deng, Yinind, și alții. „An efficient color representation for image retrieval.” IEEE Transactions on Image 

Processing january 2001. 

• Gonzalez, Rafael și Richard E. Woods. Digital Image Processing. Prentice-Hall, Inc., 2002. 

• „Legea Educației Naționale.” ianuarie 2011. 

• Petrescu, Paloma, și alții. „Ghid metodologic de aplicare la clasă a curriculumului integrat, inter- și 

transdisciplinar, pentru domeniile științific și umanist.” 

• Grădinariu, L., Jurnalistică şcolară, manual opţional, Humanitas Educaţional, 2002; 

• docs.gimp.org 

• tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html 
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• www.coe.utah.edu 

• www.edu.ro 

• www.graphicssoft.about.com 

• www.library.cornell.edu 

• www.pixlr.com 

• www.usf.edu/ 

• www.uws.edu.au. 
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PROIECT EDUCATIONAL INTERȘCOLAR 

Prof. Argint Daniela 

 Liceul cu program sportiv, Tg-Jiu, jud.Gorj 

 

MATEMATICĂ ONLINE! 

"Ii poți da unui elev câte o lecție în fiecare zi , dar dacă îl poți îndruma să învețe stârnindu-i curiozitatea , el iși va dedica 

întreaga viață învățăturii." 

Clay P. Bedford 

 

În anul școlar 2018-2019, am desfășurat un proiect educațional interșcolar denumit ,,Matematică online,, . 

Proiectul a fost derulat între două școli, una din București și una din mediul rural din județul Gorj. 

Scopul proiectului a fost acela de a atrage elevii în organizarea unor activități cu caracter extracurricular, de a 

stimula elevii în vederea dezvoltării creativității și a colaborarii. 

Pe lângă acestea am urmărit să îmbunătățim relațiile de comunicare, socializare și de colaborare, să dezvoltăm 

unele competențe digitale și abilitatea de a prelucra, sistematiza și utiliza în practică unele cunoștiințe acumulate la școală. 

Întrucât școala are menirea să deschidă orizontul elevilor spre valorificarea cunoașterii, acest proiect și-a propus 

să conștientizeze elevii și comunitatea de posibilitatea îmbunătățirii vieții prin valorificarea competențelor dobândite la 

orele de matematică, informatică, fizică, geografie, biologie și activitățile extracurriculare ce implică aceste științe. Prin 

acțiunile propuse am dorit să deschidem noi canale de comunicare între unitățile școlare și elevi. 

Acțiunile de tip extracurricular pot deveni o modalitate eficientă de inițiere în cunoaștere, de formare culturală 

a elevilor, de punere în valoare a acelor abilități de care ei dau dovadă.  

Proiectele derulate prin diferite activități și acțiuni pot deveni mijloace eficiente de atingere a obiectivelor 

educaționale , de modelare a unor caractere și de dezvoltare a spiritului critic. Obiectivul nostru a fost de a implica fiecare 

elev în acțiunile desfășurate și de a utiliza mijloacelor moderne de comunicare electronică pentru optimizarea activităților 

de colaborare și învățare și nu în ultimul rând dezvoltarea spiritului de echipă. 

Activitățile proiectului au fost : 

- Crearea unui grup privat pentru elevi; 

- Realizarea unor quizzuri de către elevi și postarea lor pe grup; 

- Realizarea unor portofolii cu anumita tema de către elevi utilizând noțiunile învățate la unele discipline; 

- Unele concursuri pe grup cu subiecte alcătuite de profesorii coordonatori; 

- Prezentarea unor obiective turistice și a anumitor obiceiuri specific zonelor ; 

- Diverse jocuri educaționale matematice . 

Participarea elevilor la aceste activități a fost benefică tuturor . Elevii  au dezvoltat relații de colaborare , au 

socializat și-au îmbunătățit cunoștiințele din diverse domenii , au utilizat mijloacele de comunicare și IT 

dezvoltându-și competențele digitale. 
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Valorificarea mijloacelor multimedia în dezvoltarea motivației pentru învățare a 

școlarilor mici 

Teodora M. Papuc 

Școala Gimnazială Știrbăț 

 

Rezumat 

Secolul XXI se remarcă printr-o dezvoltare uimitoare a tehnologiei, a cărei influență s-a făcut prezentă și în domeniul 

educației. În acest context, utilizarea aplicațiilor electronice reprezintă o adevarată provocare pentru cadrele didactice. 

Lucrarea de față urmărește să evidențieze legătura ce se stabilește între tehnologie și sistemul motivațional al elevului, 

precum și măsura în care motivația, interesul și bucuria sunt influențate de introducerea aplicațiilor electronice (aplicația 

Kahoot) în cadrul orelor de consolidare. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 32 de elevi din clasa a II-a B, cu vârste 

cuprinse între 8 și 9 ani, de la școala Gimnazială Nr. 1, Suceava. Studiul s-a desfățurat în timpul orelor de limba română, 

elevii participând la o oră simplă, la o oră în care s-a folosit aplicația Kahoot și la o oră combinată. Pentru colectarea 

datelor s-au utilizat chestionarele The Self-Regulation Questionnaires și The Intrinsic Motivation Inventory. Rezultatele 

obținute relevă faptul că nivelul motivației nu a fost influențat de introducerea aplicației Kahoot. Pentru celelalte doua 

variabile (bucuria și interesul) s-au obținut diferențe semnificative statistic. Astfel, la ora cu aplicație Kahoot și la ora 

combinată, elevii au fost mult mai bucuroși și au manifestat mai mult interes față de o oră obișnuită. Prin urmare, utilizarea 

aplicației Kahoot aduce unele beneficii, sporind bucuria și interesul elevilor, putând fi folosită cu scopul de a optimiza 

atmosfera de  la clasă, înlăturând monotonia și plictiseala și crescând calitatea actului pedagogic.  

 

Cuvinte cheie: motivație, Kahoot, gamification, interes, bucurie 

 

1. Introducere 

           Scopul lucrării de faţă este de a evidenţia influenţa pe care o are prezenţa tehnologiei la oră (prin utilizarea aplicaţiei 

Kahoot) asupra motivaţiei învăţării la şcolarii mici. Introducerea noţiunii de gamificare  în cadrul orelor a marcat o nouă 

etapă în abordarea tematicii propuse. Această metodă ce îmbină într-un mod util jocul cu învăţatul este extrem de benefică 

elevilor generaţiei actuale, care preocupată fiind de tehnică, prezintă o deschidere mai mare faţă de acest mod de 

organizare al orelor. Gamificarea este considerată una dintre cele mai eficiente tehnici utilizată pentru a creşte aderenţa 

elevilor la noţiunile prezentate, îmbunătăţind motivaţia acestora şi modificând comportamentul într-un sens pozitiv. Astfel 

interacţiunea elevilor cu dascălul este ameliorată, iar atmosfera din sala de clasa este marcată de entuziasm şi voie-bună, 

remarcându-se o colaborare eficientă. 

           Dezvoltarea tehnologiei a dus la apariţia unei noi generaţii de copii, cunoscută ca şi nativii digitali. Aceştia se nasc 

şi cresc înconjuraţi de tehnologie, dobândind încă din primii ani de viaţă abilităţile necesare pentru a utiliza diversele 

dispozitive electronice. Impactul acestui stil de viaţă asupra strucurii psihice a copilului este unul covârşitor, ducând la 

modificarea percepţiei acestora, a stilului de învăţare şi a aşteptărilor din partea profesorilor (Yapıcı & Karakoyun, 2017). 

Cu mai puţin de un sfert de secol în urmă, nimeni nu şi-ar fi imaginat că internetul va juca un rol atât de important în viaţa 

de zi cu zi, fiind folosit în activităţi ce implică comunicarea, învăţarea şi divertismentul. Studiile arată că tinerii folosesc 

internetul în medie de aproximativ 20 de ore pe săptămână (Chen, Lambert, & Guidry, 2010). 

            În acest context, apariţia conceptului de gamificare în educaţie a marcat o nouă etapă în modul de organizare a 

orelor de curs. Gamificarea  presupune o îmbinare armonioasă a învăţării cu distracţia, permiţând elevilor o implicare 

activă în cadrul procesului educaţional. Această metodă se adresează tinerilor secolului XXI, care fiind pasionaţi de 

jocurile pe calculator, vor fi interesaţi să acumuleze noi cunoştinte prin intermediul jocurilor, fără un efort cognitiv evident 

(Élthes, 2016). Gamificarea este atractivă pentru tineri, deoarece constituie un trigger pentru declanşarea motivaţiei 

intrinseci, prin modificarea percepţiei utilizatorilor. Jocurile au un impact pozitiv asupra sistemului motivaţional prin 

faptul că încurajează utilizatorii, concentrându-se asupra rezultatelor sociale, cognitive şi emoţionale. Există jocuri în care 
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sunt intercalate elemente amuzante, adresate personal, concepute într-un mod eleborat şi care conţin întrebări al căror 

grad de dificulte creşte progresiv. Creşterea dificultăţii necesită eforturi cognitive, abilităţi sporite şi o creştere a 

participării utilizatorilor. Astfel integrarea în procesul de învăţare a unor experimente de susţinere care sunt distractive, 

interesante şi pline de satisfacţii reprezintă o abordare eficientă pentru membrii noii generaţii (Bicen & Kocakoyun, 2017).  

            Termenul de “gamification” a fost introdus de către Pelling (2002), acesta referindu-se la  „accelerarea şi 

atractivizarea instrumentelor electronice utilizând interfeţe grafice de tip joc”. Termenul a devenit cunoscut pe scară largă 

abia în 2010, când a fost demarat un amplu proces de integrare a elementelor de joc în software (Furdu, Tomozei, & Kose, 

2017).                               

             Deterding (2011) a propus o nouă definiţie:  „utilizarea elementelor de proiectare a jocului într-un context extern 

jocului”.  Acestă definiţie impune însă diferenţierea între tipurile de joc, pentru care în limba engleză există doi termeni 

distincţi. “Play” face referire la jocul  în sine, cel liber şi spontan, specific copilului, iar “game” este folosit pentru a 

desemna un joc organizat, cu reguli precise, al cărui rezultate pot fi măsurabile (Deterding, Björk, Nacke, Dixon, & 

Lawley, 2013). 

            Pentru a înţelege mai bine definiţia  gamificării, este necesar o detaliere a patru componente esenţiale ale acesteia: 

➢ termenul “joc” implică existenţa următoarelor elemente: o ţintă care trebuie să fie atinsă, reguli care să traseze 

un anumit comportament, un sistem de feedback care să ofere informaţii despre progresul subiectului, precum şi 

menţionarea faptului că participarea este voluntară.  

➢ termenul “element” este folosit cu sensul de a sublinia că doar anumite caracteristici ale jocului sunt preluate, 

ajutând la diferenţierea de jocurile autentice  

➢ termenul “design” face referire la utilizarea cadrului caracteristic jocului în locul jocului propriu-zis bazat pe 

tehnologie  

➢ termenul “context non-joc” subliniază varietatea domeniilor în care poate fi aplicată gamificarea (Deterding, 

Sicart, Nacke, O’Hara, & Dixon, 2011). 

           Zicherman şi Cunningham definesc gamificarea drept folosirea unor caracteristici specifice jocului în cadrul unor 

activităţi care nu sunt jocuri, cu scopul de a facilita rezolvarea situaţiilor respective într-o manieră relaxantă. Acest fapt 

implică modificarea percepţiei persoanei în cauză  asupra activităţii desfăşurate, care deşi este una plictisitoare poate 

deveni acceptabilă sau chiar plăcută (Kiryakova, Angelova, & Yordanova, 2014). 

           Conceptul de gamificare are la bază ideea jocului ca element constitutiv al civilizaţiei umane. Astfel prin 

intermediul jocului omul are posibilitatea descoperirii propriilor sale limite în situaţii nemaîntâlnite până în acel moment. 

Acest fapt îl ajută să evolueze, să îşi dezvolte diverse abilităţi, să progreseze fără a depune un efort considerabil (Élthes, 

2016). În timpul jocului, persoana în cauză intră într-o stare specială, numită de către cercetători: “ stare de flux” sau 

“revelaţie flow”. Această stare constă într-un sentiment de implicare totală în activitatea desfăşurată, de concentrare 

maximă, care duce la estomparea realităţii înconjurătoare.  Astfel, participanţii ştiu exact ce au de făcut, sunt conştienţi 

de capacitatea lor de a se descurca, ştiind că posedă abilităţile necesare pentru a duce la bun sfârşit sarcina respectivă. 

Starea de flow mai poate fi definită şi ca o zonă de confort caracterizată de prezenţa unui nivel motivaţional adecvat care 

îi oferă jucătorului satisfacţie. Acesta se situează la graniţa dintre frustrare şi plictiseală, iar datorită sentimentului de 

satisfacţie este capabil să continue jocul, fără a fi tentat să îl abandoneze (Élthes, 2016). În opinia lui Giang (2013), 

utilizarea gamificării îmbunătăţeşte capacitatea de a învăţa noi deprinderi cu până la 40% faţă de cei care nu folosesc 

această metodă în educaţie. Abordarea noţiunilor teoretice prin intermediul tiparelor gamificării contribuie la o înţelegere 

mai profundă a activităţii respective, crescând totodată şi motivaţia participanţilor.                                                                                                    
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             Un aspect important este evidenţierea legăturii dintre motivaţie şi gamificare. Motivaţia reprezintă un proces 

psihologic responsabil de a iniţia o acţiune şi de a o susţine energetic, în vederea atingerii unui scop. În acest sens, şase 

perspective motivaţionale sunt relevante pentru gamificare: 

•  perspectiva trăsăturilor 

•  perspectiva învăţării comportamentale 

•  perspectiva cognitivă 

•  perspectiva autodeterminării 

•  perspectiva interesului 

•  perspectiva emoţiei (Sailer, Hense, Mandl, & Klevers, 2014). 

           Gamificarea cuprinde mai multe tipuri de aplicaţii. Unele dintre acestea nu necesită instalarea unui software special 

pentru a funcţiona, fiind online şi  permiţănd accesul la orice oră şi în orice locaţie. În această categorie se regăsesc: 

Kahoot!, Duolinguo, Socrative, FlipQuiz, Ribbon Hero. Alte aplicaţii cum ar fi Classcraft, ClassDojo, GoalBook, 

CourseHero, Minecraft şi Kidblog, au nevoie să fie instalate în prealabil (Giang, 2013). 

            Kahoot, una dintre cele mai îndrăgite aplicaţii, este un instrument de e-learning folosit de către profesori pentru a 

oferi un suport metacognitiv studenţilor, pentru a crea o atmosferă plină de voie-bună în clasă şi pentru a creşte aderenţa 

studenţilor la cursurile prezentate. Kahoot este o platformă educaţională online, cu acces gratuit, care presupune 

conectarea cadrelor didactice la un link: “getkahoot.com”. Această aplicaţie oferă posibilitatea creării unor teste grilă cu 

întrebări cu răspunsuri multiple, la care elevii sunt invitaţi să răspundă. Fiecare elev are nevoie de un dispozitiv electronic 

conectat la internet: tabletă, laptop sau telefon mobil. După conectare, fiecare participant trebuie să îşi treacă numele. 

Întrebările vor fi afişate pe tablă şi vor fi vizibile pentru toţi participanţii. Pentru fiecare răspuns corect, aceştia vor primi 

puncte, care sunt oferite în funcţie de viteza cu care se răspunde. După fiecare întrebare, numele primilor cinci jucători 

este afişat pe un clasament, alături de punctajul obţinut până în acel moment. Acest fapt creşte motivaţia participanţilor, 

asigurând o implicare mai intensă. De asemenea, această aplicaţie permite cadrelor didactice să obţină o imagine de 

ansamblu asupra nivelului general al clasei. Astfel,  este afişat numărul total al elevilor care au oferit un răspuns corect, 

profesul având posibilitatea de a discuta fiecare întrebare şi a da explicaţii suplimentare pentru a clarifica noţiunile 

neinţelese până în acel moment. Fiecare participant poate să verifice dacă a răspuns sau nu corect, poate să îşi vadă 

punctajul, precum şi locul său în clasament. La sfârşitul jocului, numele câştigătorului va apărea pe tablă, fiecare 

participant fiind rugat să îşi evalueze experienţa pentru un feedback final. Aceştia trebuie să răspundă la cum s-au simţit 

în timpul jocului, dacă a fost distractiv, dacă au învăţat ceva şi dacă îl recomandă şi altor persoane (Bicen & Kocakoyun, 

2018).  

  

2. Metodologia cercetării 

 

a) Participanți 

          La acest studiu au participat 32 de elevi din clasa a II-a B, de la școala Gimnazială Nr. 1, Suceava. Dintre aceștia 

16 sunt de sex feminin, iar 16 sunt de sex masculin, cu vârste cuprinse între 8 și 9 ani. Media vârstei este de 8 ani. 

b) Procedura 

         Eșantionarea a fost una arbitrară (de conveniență). Participanții la studiu au fost elevii de clasa         a II-a B. Au 

fost distribuite 38 de acorduri, iar restituite 32. Din efectivul total de elevi au participat 32. Pentru cercetare, părinții  
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acestor copii și-au dat consimțământul, fiind informați cu privire la scopul studiului. Participarea a fost voluntară, iar 

subiecții au fost anunțați că informațiile alese vor rămâne confidențiale. La acest studiu au fost respectate toate principiile 

etice ale unei cercetări.                                                                                                                                                

          Investigația s-a realizat la orele de limba română. 

          Prima dată, elevii au participat la o oră simplă. Pe parcursul orei, din 10 în 10 minute, copiii trebuiau să acorde câte 

o notă de la 1 la 10  pentru cât de interesantă li se părea activitatea respectivă. De asemenea, elevii au primit câte două 

chestionare cu privire la motivația și bucuria învățării. La interval de două săptămâni de la ora respectivă elevii au acordat 

o notă generală pentru acea oră. La fel s-a procedat în cazul orei cu aplicația Kahoot și a orei combinate. 

          Peste două săptămâni, același eșantion a participat la o oră în care se utiliza aplicația Kahoot. Fiecare elev avea câte 

un telefon care era conectat la aplicația respectivă. Copiii aveau de răspuns la o serie de întrebări pe baza lecției. Ei 

trebuiau să bifeze răspunsul corect (exista un singur răspuns corect și 3 răspunsuri greșite). În funcție de răspunsul selectat 

primeau un punctaj. Dacă elevul nu răspundea în intervalul de timp menționat, atunci el nu primea niciun punct. La finalul 

orei, în funcție de punctajul acumulat de fiecare se realiza un clasament automat al clasei.  

           A treia oară, tot la interval de 2 săptămâni, elevii au participat la o oră în care în primele 30 de minute activitatea 

era simplă, iar în ultimele 15 minute se utiliza aplicația Kahoot. 

 

c)   Analiza datelor 

    Programul statistic folosit pentru analiza datelor a fost SPSS 13.  

 

          

   d) Instrument 

 

 
    

3. Rezultate 

Ip1. Există diferențe în ceea ce privește motivația învățării la școlarii mici în funcție de timpul din oră alocat 

utilizării aplicației Kahoot. (oră simplă- 0%, oră cu aplicație- 100%, oră combinată- 30%)- parțial confirmată.  

Pentru a compara „motivația învățării la școlarii mici în funcție de timpul din oră alocat aplicației Kahoot” am aplicat 

testul t pentru eșantioane perechi. Rezultatele au arătat că există o diferență semnificativă statistic între scorul obținut 

la motivația extrinsecă de la ora simplă (M=6,21, SD=1,995, N=32) și scorul obținut la motivația extrinsecă de la ora cu 

aplicație (M=4,93, SD=1,998, N=32): [t(31)= 3,055, p=0,005]. De asemenea, apare o diferență statistică și între scorul 

obținut la motivația extrinsecă de la ora simplă (M=6,21, SD=1,995,  N=32) și scorul obținut la ora combinată (M=5.06, 

SD=2,474, N=32): [t(31)= 2,340, p=0,026]. Ipoteza este parțial confirmată, deoarece în cazul celorlaltor tipuri de 

motivație nu există diferențe semnificative (motivația identitară și extrinsecă). 
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Grafic 1: Reprezentarea grafică a mediilor bucuriei elevilor în 

funcție de tipul orei

Ip2. Există diferențe în ceea ce privește bucuria resimțită în timpul învățării în funcție de timpul din oră alocat 

utilizării aplicației Kahoot. (oră simplă- 0%, oră cu aplicație- 100%, oră combinată- 30%) - confirmată.  

 Pentru a compara „bucuria resimțită în timpul învățării în funcție de timpul din oră alocat utilizării aplicației Kahoot ” 

am aplicat testul t pentru eșantioane perechi. Rezultatele au indicat că există o diferență semnificativă statistic între 

scorul obținut la bucuria resimțită la ora simplă (M=24,15, SD=3,853,  N=32) și bucuria resimțită la ora cu aplicație 

(M=25.28, SD=2,761 , N=32): [t(31)= -2,175, p=0,037]. Așadar, utilizarea aplicației Kahoot crește nivelul bucuriei 

resimțit în timpul învățării. Ipoteza este confirmată. 

De asemenea, rezultatele au indicat că există o diferență semnificativă statistic între scorul obținut la bucuria resimțită la 

ora simplă (M=24,15, SD=3,853,  N=32) și bucuria resimțită la ora combinată (M=25.53, SD=2,816 , N=32): [t(31)= -

2,502, p=0,018]. La ora combinată nivelul bucuriei resimțite în timpul învățării este mai mare decât cel de la ora simplă. 

Ipoteza este confirmată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III) 3.1 Există diferențe între băieți și fete în ceea ce privește motivația învățării pentru ora simplă. 

Pentru a verifica dacă „există o diferență în ceea ce privește motivația învățării băieților comparativ cu motivația învățării 

fetelor pentru ora simplă” am aplicat testul t pentru eșantioane independente. Rezultatele au arătat că există o diferență 

semnificativă între motivația introiectată a băieților (Mb=8,25, SD=1,693,  N=32) și cea a fetelor (Mf=6.50, SD=2,190, 

N=32): [t(30)= -2,528, p=0,017]. De asemenea, există o diferență semnificativă și în cazul motivației intrinseci a băieților 

(Mb=8,12, SD=1,892,  N=32)  și a fetelor(Mf=6.75, SD=1,949, N=32): [t(30)= -2,024, p=0,052]. Însă, în cazul motivației 

identitare(Mb=9,31, SD=1,078, N=32); (Mf=8.62, SD=2,276 , N=32): [t(30)= -1,092, p=0,284] și a celei 

extrinseci(Mb=6,43, SD=1,998,  N=32); (Mf=6.00, SD=2,033 , N=32): [t(30)= -0,614, p=0,544]  nu există o diferență 

semnificativă în ceea ce privește genul școlarilor. Cu alte cuvinte, sexul copiilor influențează doar motivația intrinsecă și 

introiectată. De aici rezultă că băieții sunt mai motivați intrinsec și introiectat decât fetele la ora simplă. Ipoteza este 

parțial confirmată.  

          3.2 Există diferențe între băieți și fete în ceea ce privește motivația învățării pentru ora cu aplicația Kahoot 

–infirmată 

          3.3 Există diferențe între băieți și fete în ceea ce privește motivația învățării pentru ora combinată (30min 

simple+15 min cu aplicația Kahoot). 

Rezultatele au arătat că există o diferență semnificativă între motivația identitară a băieților (Mb=9,75, SD=0,774 N=32) 

și cea a fetelor(Mf=8,75, SD=1,732, N=32): [t(20,769)= -2,108, p=0,047]. Însă, în cazul motivației extrinseci (Mb=5,00, 

SD=2,828, N=32); (Mf=5,12, SD=2,156 , N=32): [t(30)= 0,141, p=0,889]  a celei intrinseci(Mb=8,25, SD=1,914,  N=32); 

(Mf=7,56, SD=1,896 , N=32): [t(30)= -1,020, p=0,316]  și a celei introiectate (Mb=6,43, SD=2,393, N=32); (Mf=6.00, 

SD=2,503 , N=32): [t(30)= -0,505, p=0,617] nu există o diferență semnificativă în ceea ce privește genul școlarilor. Cu 

alte cuvinte, genul copiilor influențează doar motivația identitară de la ora combinată. Băieții se identifică cu ora 

combinată. Ipoteza este parțial confirmată. 
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Ip4 -4.1Există diferențe între băieți și fete în ceea ce privește bucuria învățării la ora simplă.  

       - confirmată  

        4.2Există diferențe între băieți și fete în ceea ce privește bucuria învățării la ora cu aplicația Kahoot. - infirmată 

        4.3Există diferențe între băieți și fete în ceea ce privește bucuria învățării la ora combinată. - confirmată  

      Am aplicat testul t pentru eșantioane independente. Rezultatele au arătat că: 

       4.1 Există o diferență semnificativă între bucuria băieților (Mb=25,93, SD=2,264, N=32) și cea a fetelor(Mf=22,37, 

SD=4,333, N=32): [t(30)= -2,914, p=0,007] 

       4.2 Rezultatele au arătat că nu există o diferență semnificativă între bucuria băieților (Mb=26,18, SD=2,040, N=32) 

și cea a fetelor(Mf=24,37, SD=3,138, N=32): [t(30)= -1,937, p=0,062] 

       4.3 Există o diferență semnificativă între bucuria băieților (Mb=27,06, SD=1,236, N=32) și cea a fetelor (Mf=24,00, 

SD=3,141, N=32): [t(19,54)= -3,629, p=0,002] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

V) 5.1Există o corelație între motivație și bucuria învățării pentru ora simplă. 

        Pentru a testa ipoteza conform căreia  „Există o corelație între motivație și bucuria învățării pentru ora simplă” am 

realizat o analiză de corelație Pearson, în SPSS. Rezultatele au arătat că există o corelație pozitivă între variabilele  

motivația: extrinsecă [r=0,365; p=0,040; N=32], introiectată [r=0,573; p=0,001; N=32], identitară [r=0,619; p=0,000; 
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N=32],intrinsecă [r=0,523; p=0,002; N=32] și bucuria învățării. Odată cu creșterea motivației crește și bucuria învățării. 

Ipoteza este confirmată.  

     5. 2 Există o corelație între motivație și bucuria învățării pentru ora cu aplicația Kahoot. 

       Rezultatele au arătat că există o corelație semnificativă între variabilele motivația intrinsecă[r=0,446; p=0,010; N=32] 

și bucuria învățării, dar între motivația introiectată [r=0,214; p=0,240; N=32], identitară [r=0,325; p=0,069; 

N=32],extrinsecă [r=0,079; p=0,666; N=32] și bucuria învățării nu există corelații semnificative. Odată cu creșterea 

motivației intrinseci crește și bucuria învățării cu aplicația Kahoot. Mărimea corelației este medie. Ipoteza este parțial 

confirmată.  

     5.3 Există o corelație între motivație și bucuria învățării pentru ora combinată. 

       Pentru a testa ipoteza conform căreia  „Există o corelație între motivație și bucuria învățării pentru oracombinată” 

am realizat o analiză de corelație Pearson, în SPSS. Rezultatele au arătat că există o corelație pozitivă între variabilele 

motivația intrinsecă[r=0,430; p=0,014; N=32], motivația identitară [r=0,524; p=0,002; N=32]  și bucuria învățării, dar 

între motivația introiectată [r=0,252; p=0,164; N=32], extrinsecă [r=0,074; p=0,688; N=32] și bucuria învățării nu există 

corelații semnificative. Odată cu creșterea motivației intrinseci și a celei identitare crește și bucuria învățării la ora 

combinată. Mărimea primei corelații este medie, iar celei de a doua corelații este mare. Ipoteza este parțial confirmată. 

4) Interpretarea rezultatelor 

Raportat la datele existente în literatura de specialitate se poate constata că rezultatele studiului de faţă sunt parţial 

conforme cu cele cele obţinute de alţi cercetători. Un studiu realizat de Licorish, George, Owen și Daniel (2017) atestă o 

potenţare a întregului sistem motivaţional al psihicului uman datorită introducerii aplicaţiei Kahoot în cadrul orelor. De 

asemenea, bucuria şi interesul manifestat faţă de ora cu aplicaţie sunt cu mult mai ridicate faţă de o oră obişnuită. Acest 

lucru poate fi explicat prin faptul că studiul a fost realizat pe un eşantion format din studenţi care au apreciat cu mai multă 

conştiinciozitate efectele aplicaţiei, completând cu mai multă responsabilitate chestionarele primite.   

Un alt studiu relevant este cel realizat de Bicen și Kocakoyun (2018) care a urmărit să evidenţieze beneficiile aplicaţiei 

Kahoot. Examinarea datelor arată că includerea acestei aplicații a dus la sporirea interesului participanţilor faţă de 

activitatea desfăşurată în clasă, rezultat asemănător cu cel obţinut în studiul de faţă.  Printre beneficiile obţinute se mai 

regăsesc: creșterea entuziasmului, învățarea materiei într-un mod plăcut, creșterea motivației, crearea unei stări de bine, 

încurajarea învățării, creșterea curajului de a se angaja în rezolvarea unor sarcini mai dificile și îmbunătăţirea comunicării.  

5)  Concluzii și discuții: 

             În urma prelucrării rezultatelor se poate constata că: 

• Nivelul motivației nu este influențat de introducerea aplicației Kahoot. Rezultatele au arătat că elevii sunt mai 

motivați extrinsec la ora simplă în comparație cu ora în care utilizează aplicația.  

•  Băieții sunt mai motivați intrinsec și introiectat în comparație cu fetele la ora simplă. Însă în cadrul orei cu 

aplicație nu mai există diferențe de gen în privința motivației. Se poate observa că aplicația Kahoot echilibrează 

motivația învățării. Există diferențe de gen și în cazul orei combinate, băieții identificându-se cu acest tip de oră. 

• Elevii sunt mai bucuroși în cadrul orelor în care se utilizează aplicația Kahoot și în orele combinate. La orele 

simple și combinate, băieții sunt mai bucuroși decât fetele. Acest fapt nu mai este valabil si în cazul orelor în 

care este folosită aplicația, genul elevilor  neinfluențând variabila bucurie. 

• Băieții sunt mai interesați ca fetele în cadrul tuturor tipurilor de oră. Însă, la două săptămâni de la ora în care s-

a utilizat aplicația Kahoot s-a observat că fetele au apreciat ora cu aplicație aproximativ ca băieții. Pe moment 

fetele au fost mai competitive, de aceea au acordat note mai mici ca băieții, dar în timp au apreciat pozitiv acest 

tip de oră. Apogeul interesului manifestat de băieți a fost atins la ora combinată. Atunci media interesului a fost 

maximă. 

       Se poate constata aşadar că aplicaţia Kahoot este benefică, deoarece echilibrează motivația, bucuria și interesul în 

rândul elevilor, aceştia fiind  mai bucuroși, entuziaști și interesați în orele când este utilizată aplicația. Totuşi aplicația 
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Kahoot nu trebuie utilizată însă în exces, pentru că este bazată pe competiție și poate demotiva copiii, cele mai adecvate 

fiind orele combinate. 

6)  Direcții viitoare de cercetare 

- Continuarea studiului pe parcursul a mai multor luni pentru a observa dinamica motivației elevilor.   

-  Utilizarea aplicației Kahoot la elevii de clase mai mari. 

- Utilizarea aplicației la un număr mai mare de subiecți. 

- Utilizarea aplicației Kahoot în cadrul altor materii precum: matematica, limbi străine, științe, geografie, 

istorie. 
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ASPECTE INTER- ȘI PLURIDISCIPLINARE  

ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE 

 

PROF. STOIAN CORINA 

COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE GRIGORESCU”, CÂMPINA 

 

În societatea actuală, a fi conectat este atât statutul cât și dezideratul omului modern. Suntem sau ne dorim să fim 

conectați, din cauze obiective și subiective, la internet, la diversele mijloace media, la variate surse de cunoaștere, pentru 

că informația a reprezentat dintotdeauna putere. Existența fiecăruia dintre noi, indiferent de vârstă, este din ce în ce mai 

marcată de absența sau prezența informației în viața noastră. Oportunitățile de promovare pe plan profesional, financiar și 

social își trag seva din abilitățile fiecăruia nu numai de a intra în posesia informațiilor necesare în timp optim, ci și de a 

crea conexiuni între aceste informații pentru o mai bună interpretare și utilizare a lor. 

In aceste condiții, școala și sistemul de învățământ trebuie să se adapteze acestor necesități și să-i pregătească pe 

elevi pentru lumea reală în care nimeni și nimic nu există și nu funcționează separat de ceilalți, tocmai prin educarea acelor 

abilități de pluri-conectare și analiză care le vor permite dezvoltarea personală. Din această perspectivă, disciplinele predate 

în școală trebuie să-și descopere punctele de intersectare cele mai utile pentru ca elevii să primească imaginea de ansamblu 

și să fie educați în acest spirit de perspectivă holistică asupra vieții. Lucrurile vor fi mai bine înțelese și utilizate dacă, în 

loc să fie predate separat și fragmentar, vor fi vizualizate în întregul lor, cu toate implicațiile pe care le presupun în diferite 

domenii. 

Studiul unei limbi străine face din acea limbă străină atât obiectul cunoașterii, cât și mijlocul de realizare a 

acesteia. Ca instrument epistemologic, limba modernă utilizează concepte din toate domeniile, profesorul apelând inițial, 

pe parcursul studierii textelor din manualele școlare, la un bagaj de concepte aparținând mai multor discipline și operează 

așa-numitele „corelații obligatorii.” Din acest punct de vedere, abordarea interdisciplinară reprezintă o abordare intrinsecă 

studiului oricărei limbi moderne, asigurând transmiterea unui volum de cunoștințe și îndeplinirea obiectivelor lecției. 

Profesorul de limba engleză, pe parcursul anului școlar, va face incursiuni in cele mai variate domenii, de la geografie, 

istorie, biologie, literatură universală, la problemele actuale ale mediului înconjurător sau descoperiri în domeniul științei 

și tehnicii. În această etapă intervine și aspectul pluridisciplinar, al disciplinelor care au directă legătură cu limba engleză, 

deoarece elevii se intâlnesc cu un concept care este nou doar din punctul de vedere al limbajului utilizat. Acel concept este 

deja cunoscut in limba română, este deja format și clarificat, fiind doar redefinit în limba engleză. Posibilele completări ce 

pot fi aduse pentru explicarea respectivului concept vor viza însă latura interdisciplinară. 

Din perspectiva pluridisciplinarității, limba română, limba latină, limba engleză și celelalte limbi străine studiate 

la nivel liceal (franceză, germană, spaniolă) formează legături cumulative și pot lucra împreună pentru a realiza o imagine 

complexă a realității, deoarece obiectul de cercetare poate dezvălui mai bine diferitele sale caracteristici când este examinat 

din perspective diferite. Astfel, aspecte gramaticale cum ar fi propoziția condițională sau diateza pasivă, ce apar în contexte 

de exersare a competențelor de exprimare orală și scrisă, pot fi mai bine înțelese atunci când sunt studiate atât prin raportare 

la limba română, cât și la cealaltă limbă străină studiată în liceu, punând în evidență elementele de legătură sau de contrast. 

Și din perspectiva lexicului limbii engleze, studiul acestei limbi trebuie să încurajeze ieșirea din monodisciplinaritate si 

abordarea unei perspective cel putin pluridisciplinare. Ținând cont de originea cu influențe germanice, apoi latine și 

franceze, a vocabularului limbii engleze, elevii pot fi încurajați să descopere proveniența unor cuvinte prin comparație cu 

celelalte limbi (de exemplu, come – komme(germană) și arrive – arriver(fr.)-provenind din lat. ad+ripa; land – 

landom(germană) și terrain – terrain(fr.), teren(rom.) din latinescul terrenum ‹ terra ). 
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După cum menționam mai sus, și aspectul interdisciplinarității are un caracter pregnant în predarea limbii engleze 

atunci când aceasta devine un mijloc de cunoastere. Profesorul poate el însuși accentua acest caracter, selectând și utilizând 

în timpul orei, pe lângă lecțiile existente în manualele școlare, acele texte care, prin legătura lor cu diverse discipline – 

geografie, biologie, artă, etc. – oferă elevilor o altă posibilă abordare a acestora. Înțelegerea curentelor literare, de exemplu 

a Romantismului, nu are decât de câștigat prin evidențierea trăsăturilor acestuia, trăsături studiate anterior la ora de Limba 

română, într-o poezie de Lord Byron sau Percy Bysshe Shelley. O incursiune în istorie poate fi, de asemenea, generată de 

explicarea originii germanice (anglo-saxone) a cuvintelor ce denumesc animale domestice și a termenilor de origine latină 

(franceză) care denumesc diferitele feluri de carne provenită de la acestea.  

Interdisciplinaritatea are avantajul de a centra procesul instructiv pe elev, de a dezvolta pedagogiile active, 

participative de lucru la clasă, învățarea prin cooperare și învățarea pe bază de proiecte. Prin crearea unor structuri mentale 

flexibile și integrate capabile de adaptare și transfer, se favorizează interacțiunile și corelațiile. O punere în practică a 

acestor aspecte o reprezintă realizarea de proiecte de către grupuri de elevi având ca temă, de exemplu, prezentarea 

obiectivelor de interes turistic din Londra sau sursele de poluare a mediului înconjurător. O asemenea sarcină presupune 

cu mult mai mult decât achiziționarea unui vocabular suplimentar si exersarea structurilor gramaticale ale limbii engleze, 

presupune interacțiunea elevilor cu variate alte domenii. Astfel, în prezentarea domniilor lui Henric al VIII-lea si a 

Elisabetei a II-a, elevii au găsit informații despre istoria Marii Britanii, despre expansiunea Imperiului Britanic și despre 

relațiile Monarhiei Britanice cu celelalte case regale din Europa. Prezentarea Catedralei Sf. Paul a însemnat și familiarizarea 

cu stilurile arhitectonice, iar Palatul Parlamentului a fost motivul pentru care s-a intrat in lumea partidelor politice britanice. 

În alcătuirea tuturor acestor proiecte, elevii au apelat la cunoștințele lor de utilizare a calculatorului, atât în etapa 

de cercetare, cât și în cea de realizare propriu-zisă a acestora. În căutarea informațiilor, elevii le-au selectat pe acelea care 

au avut mai mare relevanță, au ales surse de încredere și au dat proiectelor o formă interactivă, astfel încât să poată 

interacționa cu colegii lor, pe măsură ce proiectul este prezentat. Găndirea critică este o altă abilitate ce este deprinsă si 

exersată atunci când temele proiectelor permit abordări pluridisciplinare deoarece este încurajată tratarea temei dintr-o 

perspectivă personală, cu aducere de argumente, cu accent pe colaborare, pe rezolvarea de probleme și pe autoevaluare. 

Avantajele abordării și adoptării pluri- și interdisciplinarității ca principii de funcționare a sistemului de 

învățământ sunt multiple și evidente. Totodată, însă, trebuie menționate si costurile personale pe care acestea le solicită din 

partea profesorilor. Realizarea unor asemenea lecții presupune colaborarea între profesori de diferite specialități, care pot 

elabora în echipă proiecte de lecții pentru care vor stabili obiectivele, vor identifica conținuturile și vor decide criteriile de 

evaluare. Un astfel de demers este cronofag si energofag, dar beneficiarul final, elevul, va participa activ la propriul proces 

de formare, dintr-o reală motivație interioară ce va promova și stimula ulterior educația nonformala și informală a acestuia 

în cadrul procesului de învățare pe parcursul vieții.  
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Tipuri de date 

Cobzaru Mihaela Luminița 

Colegiul National ”Vasile Alecsandri” Galati 

 

Tipul datei precizează ce valori poate avea acea dată și ce operații se pot face cu ea. Orice dată (constantă sau variabilă) 

este de un numit tip. În C/C++ tipurile de date sunt: 

1. Tipuri simple 

o Tipul int 

o Tipurile float și double 

o Tipul char 

o Tipul pointer 

o Tipul bool 

o Tipul void 

2. Tipuri derivate 

o Tipul tablou 

o Tipul structură/clasă 

o Tipul enumerare 

Tip de date Reprezentare Valori Observații 

int 4 octeți cu semn 
Valori întregi din intervalul [−231,231−1], adică 

[−2147483648, 2147483647] 
Foarte des utilizat 

unsigned int 
4 octeți fără 

semn 

Valori naturale din intervalul [0, 232 −1], adică [0, 

4294967295]. 

Utilizat în problemele în care 

sunt prelucrate doar numere 

naturale. 

long 4 octeți cu semn La fel ca int. Echivalent cu long int.   

unsigned 

long 

4 octeți fără 

semn 
La fel ca unsigned int. Echivalent cu unsigned long int.   

short 2 octeți cu semn 
Valori întregi mici din intervalul [−215, 215−1], adică 

[−32768, 32767]. Echivalent cu short int. 

Utilizat în problemele în care 

sunt prelucrate numere cu mai 

puțin de 4 cifre. 

unsigned 

short 

2 octeți fără 

semn 

Valori naturale mici din intervalul [0, 216−1], adică [0, 

65535]. Echivalent cu unsigned short int. 

Utilizat în problemele în care 

sunt prelucrate numere naturale 

cu mai puțin de 5 cifre. 

long long 8 octeți cu semn 
Valori întregi foarte mari din intervalul [−263, 263−1]. 

Echivalent cu long long int 

Utilizat în problemele în care 

sunt prelucrate numere cu mai 

puțin de 18 cifre. 

unsigned 

long long 

8 octeți fără 

semn 

Valori naturale foarte mari din intervalul [0, 264−1]. 

Echivalent cu unsigned long long int 

Utilizat în problemele în care 

sunt prelucrate numere naturale 

cu mai puțin de 18 cifre. 

char 1 octet cu semn 
Caractere. Valorile numerice sunt din intervalul [−27, 

27−1], adică [−128, 127]. 
  

unsigned 

char 
1 octet fără semn 

Caractere. Valorile numerice sunt din intervalul [0, 

28−1], adică [0,255]. 
  

long double 10, 12, 16 

Memorează numere reale mari. Reprezentarea depinde 

de compilator, dar trebuie să ocupe cel puțin la fel ca 

double. 
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Cele mai des folosite tipuri de date în probleme sunt: 

Tipul int 

• permite memorarea de valori întregi – pozitive sau negative; 

• o dată de tip int ocupă 4 octeți; astfel, poate memora valori întregi din intervalul [−231 , 231-1 ], adică 

−2.147.483.648, 2.147.483.647. 

Exemplu: int n = 100; 

Obs. În probleme, dacă datele întregi nu depășesc (aproximativ) 2.000.000.000 folosim tipul int. Pentru datele care 

depășesc această valoare vom folosi tipul long long. 

Reprezentarea în memorie a valorilor întregi 

Valorile întregi se reprezintă în memorie ca o secvență de biți (cifre binare, 0 și 1). Acestă secvență poate avea 8, 16, 32 

sau 64 de biți. Reprezentarea în memorie a datelor de tip întreg se face în mod similar pentru toate tipurile cu semn (char, 

short int, int, long long int) și similar pentru toate tipurile fără semn (unsigned char, unsigned short 

int, unsigned int, unsigned long long int). 

În exemplele care urmează vom folosi tipurile reprezentate pe 16 biți: unsigned short int, respectiv short int. 

Reprezentarea în memorie a valorilor de tip unsigned short int 

Tipul unsigned short int memorează valori mai mari sau egale cu 0. Acestea se reprezintă în memorie astfel: 

• se transformă numărul în baza 2 și se memorează, adăugând la început cifre de 0 nesemnificative, atâtea câte sunt 

necesare până la completarea celor 16 biți. 

• dacă reprezentarea în baza 2 a numărului are mai mult de 16 cifre, se vor memora numai ultimele 16 cifre – 

numărul se va trunchia. 

Astfel, valorile fără semn care se pot reprezenta pe 16 biți sunt cuprinse între 0 și 216-1, adică 0 și 65535. 

• 0 se reprezintă 0000000000000000 

• 65535 se reprezintă 1111111111111111 

• 6 se reprezintă 0000000000000110 

• 113 se reprezintă 0000000001110001 

Reprezentarea în memorie a valorilor de tip short int 

Tipul short int memorează atât valori pozitive, cât și valori negative. Astfel, dintre cei 16 biți disponibili, cel mai 

din stânga (numit bit de semn) stabilește semnul numărului. Dacă acest bit este 0, numărul este pozitiv, dacă acest bit este 

1, numărul este negativ. Astfel, se pot memora 32768 valori negative, de la -32768 la -1, și 32768 pozitive sau 

zero, de la 0 la 32767. 

Reprezentarea numerelor pozitive se face exact ca mai sus: se transformă numărul în baza 2 și se completează cu zerouri 

nesemnificative. 

Nu la fel se face reprezentarea numerelor întregi negative. Această reprezentare se face conform pașilor următori, numită 

reprezentare în cod complementar: 

1. se determină reprezentarea în memorie a numărului ce reprezintă valoarea absolută a numărului inițial. Aceasta 

are bitul de semn 0. 

2. se determină complementul față de 1 a reprezentării de la pasul anterior – fiecare bit 1 devine 0 și fiecare bit 0 

devine 1. 

3. se adună 1 la valoarea obținută 
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De exemplu, pentru reprezentarea în memorie a numărului -113 (considerat de tip short int) se procedează astfel: 

1. se determină reprezentarea în memorie a lui 113 și se obține: 0000000001110001 

2. se obține complementul față de 1: 1111111110001110 

3. se adună 1 și se obține: 1111111110001111 

Mecanismul de memorare numerelor este același pentru toate tipurile întregi. Diferă numai numărul de biți folosiți pentru 

reprezentare și implicit intervalul din care fac parte valorile reprezentate. 

Tipul float și double 

• memorează numere reale; 

• separatorul zecimal este punctul 

• se mai numesc tipuri în virgulă mobilă; 

• datele reale pot fi date în forma fixă sau în formă științifică (exponențială); 

• tipul float se reprezintă pe 4 octeți; 

• tipul double se reprezintă pe 8 octeți; 

Exemplu 

float p = 3.14, r = 2.5; 

double A = p * r * r; 

Datele reale pot fi scrise în forma științifică (exponențială): double x = 1.24E+07; // înseamnă 1.24 * 107 

Tipul char 

• se folosește pentru caractere ASCII 

• stochează un singur caracter 

• se reprezintă pe 1 octet 

• caracterele sunt delimitate prin apostrof 

Exemplu: char c='A'; 

În C++, o dată de tip char nu memorează caracterul, ci un număr corespunzător caracterului. 

Tipul bool 

Anumite operații care se fac cu datele au ca rezultat valori de adevăr: adevărat sau false. 

• Tipul bool conține două valori: true și false; 

• se reprezintă (de regulă) pe 1 octet; 

• valorile numerice ale lor sunt 1 și 0; 

• se folosesc în instrucțiuni condiționale și repetitive 

Exemplu: bool pp = false; 

Modificatori de tip 

Permit schimbarea modului în care se face reprezentarea internă a unei date. Aceștia sunt: signed, unsigned, 

short, long. Pot fi aplicați tipurilor: int, double, char 

 

 

 

 

 

https://www.pbinfo.ro/articole/56/codul-ascii


         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
24 

PRIONII ŞI BOLILE PRIONICE 

 

TĂLEANU FLORENTINA GEORGIANA 

LICEUL ,,SIMION STOLNICU ,,COMARNIC PRAHOVA 

 

 

PRIONII= agenţi infecţioşi subvirali, lipsiţi de acid nucleic, patogeni pentru om şi animale, alcătuiţi exclusiv dintr-

o moleculă proteică. 

PRION= "proteină infecţioasă" 

Caracteristici: 

- sunt alcătuiţi dintr-o glicoproteină hidrofobă cu greutatea moleculară cuprinsă între 27- 30 kD; 

- sunt rezistenţi la tratamentele care distrug acizii nucleici; 

- sunt distruşi de tratamente care degradează proteinele; 

- sunt codificaţi şi multiplicaţi prin intermediul acidului nucleic al celulei gazdă. 

PRION  = forma modificată a unei proteine celulare normale; 

Nomenclatură: 

PrPc = forma normală a proteinei prionice (PrP); 

PrPsc = forma patogenă a proteinei prionice (PrP); 

PrP 27- 30 = produsul de digestie rezistent la proteaze al PrPsc; 

Prionii: 

- prezenţi în neuroni, pot avea două provenienţe: 

1. endogenă – după mutaţii punctiforme în gena PRNP; 

2. exogenă – prin infecţie; 

- interacţionează cu moleculele normale de proteină prionică celulară (PrPc), pe măsură ce acestea sunt sintetizate, 

imprimându-le propia lor conformaţie specială (structura de tip beta – pliere) şi transformându-le în proteine prionice 

(PrPsc); 

- se acumulează în celule, determinănd vacuolizarea şi necroza acestora; 

- pot interacţiona şi cu alţi neuroni normalideterminând extinderea procesului patologic (locul neuronilor distruşi este  luat 

de celulele gliale); 

- sunt  proteine ce prezintă plieri greşite, prin alterarea structurii secundare  şi terţiare a moleculei lor; 

- produc o varietate de boli neurologice degenerative care afectează organismele animale precum şi omul; 

BOLILE PRIONICE 

Caracteristici: 

- afectează sistemul nervos central (SNC) producând encefalopatii spongiforme la om şi animale; 

- au o evoluţie lentă, progresivă, totdeauna letală; 

- pot apărea spontan în populaţie, fără nici o cauză aparentă (aşa numitele forme sporadice) sau pot fi ereditare şi familiale; 

- leziunile produse de prioni includ vacuolizarea şi necroza neuronală, degenerarea spongiformă a ţesutului cerebral. 

În locul neuronilor distruşi prin necroză, apar "găuri" care conferă creierului un aspect spongios; 

- la animale bolile prionice se datorează acumulării în SNC a proteinei PrPsc (tip proteina din scrapie); 

- la om bolile prionice se datorează unei izoforme anormale de tip PrP CJ (tip proteina din boala CJ); 
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Boli prionice la animal: 

I. Scrapie: 

- este întâlnită la capre şi oi unde afectează cca 10% din turme; 

- din cauza unui prurit intens, animalele se freacă de suprafeţe dure (garduri) rănindu-se şi pierzând simetric blana de ambele 

părţi ale corpului (alopecie), îşi muşcă extremităţile, prezintă ochi exoftalmici, grimase, torticolis , nistagmus , 

hiperexcitabilitate marcată, opistotonus, tremor fin al capului şi gâtului, anorexie şi dezinteres faţă de mediul înconjurător 

(expresia pierdută a ochilor); 

- date din 2001 subliniază existenţa a două căi pentru transmiterea agentului prionic, şi anume transmisia maternă 

(transmisie verticală) şi transmisia orizontală (de la oi la miei, câştigată în cursul vieţii); 

- agentul etiologic al bolii este reprezentat de proteina PrPsc, rezistentă la proteaze; 

- răspândirea în organism  se face pe calea nervilor, a fibrelor din nevrax şi pe cale sangvină. Boala se manifestă însă doar 

în momentul în care agentul infecţios se răspândeşte în SNC; 

- apariţia maladiei trebuie urmată de sacrificarea întregului efectiv de animale; 

 

II. Encefalopatia transmisibilă a nurcilor (ETN): 

- apare în crescătoriile de nurci şi se presupune că s-ar datora hrănirii animalelor cu resturi de carne, carcase şi oase provenind 

de la oi infectate cu scrapie; 

III. Encefalopatia spongiformă bovină (ESB sau boala vacilor nebune): 

- specialiştii o consideră drept o "boală creată de mâna omului"; 

- a apărut în urma administrării la bovine a unei alimentaţii cu pulbere de măruntaie şi creier (provenite de la oi, probabil 

infectate cu agentul scrapiei) tratate doar termic şi nu prin extracţia principiilor nutritive cu solvenţi de hidrocarburi (care 

produc inactivarea prionilor); 

- infecţia ESB se poate transmite prin carne infectată cu agent prionic şi la om; 

- după ce s-a pus diagnosticul de ESB, animalul trebuie sacrificat prin incinerare 

Boli prionice la om: 

I. Boala Kuru: 

- a fost descrisă în Papua Noua Guinee, drept o infecţie endemică la tribul Fore şi la  câteva triburi apropiate cu care 

acesta întreţinea legături  maritale; 

- a apărut într-o zonă muntoasă locuită de circa 17 000 de indigeni răspândiţi în 160 de sate ca  urmare a practicării unui 

ritual canibalistic  prin care femeile şi copii erau obligaţi să mănânce creierele celor decedaţi, probabil infectate cu 

agent prionic (din creierul cadavrelor respective se prepară o supă groasă care se încălzeşte şi este consumată în cadrul 

ritualului, de către femeile şi copii comunităţii) în timp ce bărbaţii erau obligaţi să mănânce doar restul organelor 

(probabil neinfectate ex. ţesutul muscular al cadavrelor); 

- pe lângă calea de contaminare orală s-a descris şi o cale conjunctivală, una nazală şi una la nivelul zonelor de 

discontinuitate (leziuni) de la nivelul pielii; 

- exitusul se produce ca urmare a unei complicaţii infecţioase sau a unei bronhopneumonii; 
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- din punct de vedere histopatologic se observă o vacuolizare a neuronilor şi proliferarea  

celulelor astrogliale dar caracteristică este prezenţa plăcilor kuru produse prin acumularea zonală a substanţei amiloide; 

 

II. Sindromul Gerstmann-Straüssler-Scheinker(GSS): 

- este forma genetică de predilecţie a bolii prionice; 

- este o boală prionică eredo-familială, moştenită dominant autozomal, mai frecvent întâlnită în Japonia, foarte înrudită 

din punct de vedere simptomatic cu boala Kuru; 

- apare la vârsta de 45-50 (media 46) de ani, fiind considerată astăzi  " varianta japoneză a bolii Creutzfeldt-Jacob";  

- se datorează unor mutaţii genetice foarte variate în ORF-ul genei PRNP, mutaţii ce explică heterogenitatea fenotipică 

considerabilă a bolii( bolnavul prezintă mers şovăitor, nesigur, tulburări de memorie careevoluează totdeauna spre 

demenţă, agresiune, iritabilitate, labilitate    

      emoţională ce poate merge până la apatie, respingere); 

III. Boala Huntington (BH): 

- în anul 2001 a fost clasată în rândul bolilor prionice umane drept o boală prionică familială ; 

- este o boală neurodegenerativă comună, dominant autozomală, cu debut precoce cu tulburări motorii şi demenţă; 

- se datorează unor depuneri de proteină patologică (huntingtina) în ţesutul neuronal şi în alte ţesuturi, nivelului crescut 

de glutamat şi pierderilor de neuroni dopaminergici; 

- bolnavii prezintă incluzii intranucleare de huntigtină şi ubicvitină în neuronii din corpul striat şi cortexul cerebral, dar 

nu în cei din trunchiul cerebral, talamus, măduva spinării; 

- aceste incluzii intranucleare se pare că ar fi rezultatul unei procesări aberante a proteinelor în drum către nucleu unde 

sunt depozitate (doar în celulele afectate de boală); 

 

prof. biologie Tăleanu Florentina  

 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
27 

PROIECTAREA UNEIACTIVITĂTI EDUCATIVE 

„UN MEDIU CURAT 

PENTRU O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ” 

TIPUL DE EDUCAŢIE :  EDUCAŢIE  ECOL 

 

 

Prof. înv. primar MOLDOVANYI ERZSEBET - PIROSKA  

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ NR. 1 TĂRCAIA 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 TĂR 

A.     INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: ŞCOALA  GIMNAZIALĂ NR. 1 TĂRCAIA 

Grupul ţintă : preşcolarii, elevii clasei pregătitoare, cl. I-IV, comunitatea locală 

COORDONATORI: prof. înv. primar____________ 

                                    prof. _________________ 

 ORGANIZATORI: prof. înv. primar__________________ 

                                    ed. ____________________ 

B.     INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

 1. Titlul proiectului: „Un mediu curat pentru o viaţă sănătoasă” 

 2. Categoria în care se încadrează proiectul: Educaţie ecologică 

C.     REZUMATUL PROIECTULUI 

     ACTIVITĂŢI   PROPUSE 

       1. Omul, parte integrantă a mediului 

 2. E toamnă! 

 3. Pădurea – izvor al vieţii pe Pământ 

 4. Nu distugeţi Pământul, e casa noastră! 

 5. Un mediu curat pentru o viaţă sănătoasă – Concurs  

     PARTENERI: 

    1. Școala Primară Nr. 2 Grădinari 

    2.  Ocolul Silvic Beius 

    3.  Biblioteca Comunală Tărcaia 

    4.  Primăria Tărcaia 

      5. Muzeul de Științe ale naturii Tinca 

D.    PREZENTAREA PROIECTULUI 

1. Argument: 

Este momentul ca noi, cadrele didactice, să acţionăm în vederea formării unor atitudini şi aptitudini necesare 

înţelegerii relaţiilor care există între om şi natură, să îi educăm pe copii în vederea înţelegerii, apărării, îmbunătăţirii 

mediului înconjurător creând astfel condiţii mai bune de viaţă într-un mediu curat, propice vieţii. Proiectul îşi propune  să 

antreneze elevii în diverse acţiuni: drumeţii în pădurile din împrejurimile localităţii, ecologizarea albiei pârâului/râului din 

zonă, întreţinerea spaţiilor verzi din jurul şcolii, plantarea de copaci şi flori, îngrijirea acestora, realizarea unor cuiburi 

pentru păsări. De asemenea, se urmăreşte educarea relaţiilor umane din cadrul comunităţii în care trăiesc, formarea şi 

dezvoltarea conştiinţei ecologice.  

 2.  Obiectivul general/scopul: 
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    Cultivarea interesului faţă de menţinerea unui mediu natural sănătos, formarea şi dezvoltarea convingerilor de ocrotire 

a mediului înconjurător, înţelegerea necesităţii conservării şi utilizării raţionale a resurselor de mediu pentru a trăi într-o 

lume mai bună şi mai sănătoasă. 

3.  Obiectivele specifice: 

a)       Dezvoltarea unor atitudini favorabile ameliorării relaţiilor dintre om şi mediu; 

b)      Dezvoltarea simţului estetic; 

c)      Stimularea creativităţii elevilor/ preşcolarilor; 

d)      Conştientizarea elevilor şi a comunităţii asupra necesităţii protejării mediului; 

e)      Identificarea problemelor de mediu şi rezolvarea/ameliorarea acestora; 

f)        Participarea elevilor/ preşcolarilor la acţiuni de informare privind problematica mediului înconjurător. 

 4.  Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul: 

1.     direct: elevii, părinţii, cadrele didactice implicate (coordonatori, parteneri, colaboratori) 

2.      indirect: comunitatea. 

 5. Durata proiectului: Proiectul va fi derulat pe o perioadă determinată, octombrie 2021 – iunie 2022 

 6. Descrierea activităţilor: 

              a. Activitatea nr. 1. 

              b. Titlul activităţii: Omul, parte integrantă a mediului 

c. Data/ Perioada de desfăşurare: octombrie 2021- iunie 2022 

d. Locul desfăşurării: Activitatea se desfăşoară în sălile de clasă ale unităţilor partenere. 

e. Participanţi: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi 

f. Descrierea activităţii: 

            Copiii vor viziona materiale Power Point ce prezintă diferite medii de viaţă (inclusiv descrierea mediului de viaţă 

local), factorii de mediu şi efectele acestora asupra plantelor, animalelor şi asupra omului, lecturarea unor reviste, lucrări 

ce dezbat această problemă, identificarea elementelor de mediu din texte literare. Pe baza celor vizionate, citite, ascultate 

se vor completa grafice, tabele, texte lacunare, se vor realiza afişe, desene. 

g. Responsabili: cadrele didactie din instituţiile partenere 

h. Beneficiari: 1. elevii implicaţi în proiect, 

                                    2. cadrele didactice din şcolile implicate, 

                                    3.  părinţii elevilor/preşcolarilor implicaţi în proiect. 

            i. Modalităţi de evaluare: completarea unor rebusuri, formularea de întrebări şi reprezentarea prin desene a unor 

componente ale mediului apropiat (plante, animale, apă, aer, sol, soare), completarea unor teste lacunare pentru elevi şi 

realizarea unor  desene de către preşcolari. 

            a. Activitatea nr. 2. 

            b. Titlul activităţii: E toamnă ! 

            c. Data/ Perioada de desfăşurare: octombrie 2021 

            d. Locul desfăşurării: Activitatea se va realiza în aer liber, în împrejurimile localităţii de domiciliu şi în sălile de 

clasă ale unităţilor partenere. 

e. Participanţi: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi 

f. Descrierea activităţii: 
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            Copiii vor merge în drumeţie în împrejurimile localităţii, în pădurea şi pe dealurile din apropiere, vor observa fauna 

şi flora existentă, vor colecţiona diverse fructe de pădure, frunze, muşchi, licheni pentru a realiza o machetă sau un ierbar. 

Vor realiza fotografii ale zonei, vor identifica aspecte pozitive sau negative  în ceea ce priveşte relaţia omului cu natura  

pentru      a 

realiza un plan de combatere sau de reducere a efectelor negative. Vor realiza: desene ce înfăţişează zonele vizitate, afişe 

însoţite de sloganuri elocvente, colaje. 

g. Responsabili: cadrele didactie din instituţiile partenere 

h. Beneficiari: 1. elevii implicaţi în proiect, 

                                    2. cadrele didactice din şcolile implicate. 

i. Modalităţi de evaluare: realizarea unor expoziţii cu lucrările copiilor, lucrări având ca subiecte locurile vizitate 

de copii; alcătuirea unui album electronic cu imagini din drumeţie, din activităţile desfăşurate, cu aspecte pozitive sau 

negative referitoare la aspectul mediului înconjurător. 

              a. Activitatea nr. 3. 

              b. Titlul activităţii: Pădurea- izvor al vieţii pe Pământ 

c. Data/ Perioada de desfăşurare: martie –aprilie  2022 

d. Locul desfăşurării: Activitatea se va realiza în aer liber, în înprejurimile localităţii de domiciliu şi în sălile de 

clasă ale unităţilor partenere. 

e. Participanţi: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii, reprezentantul Ocolului 

Silvic. Descrierea activităţii: 

            Copiii se vor deplasa în pădure; însoţiţi de un reprezentant al Ocolului Silvic, vor primi instrucţiuni clare despre 

modul în care se plantează puieţii. Vor observa care sunt schimbările care se produc în natură, în general, şi în pădure, în 

mod special; vor planta flori şi pomi în curtea şcolii, apoi vor transpune în desene sau compoziţii literare sentimentele lor 

faţă de natură, vor realiza postere prin care să sensibilizeze oamenii pentru a nu mai defrişa pădurile, se va realiza colectarea 

selectivă a deşeurilor. Se vor construi căsuţe pentru păsărele de Ziua Mondială a Păsărilor. Copiii vor viziona prezentări 

Power Point despre Pământ şi despre cauzele degradării mediului, vor discuta  despre acţiunile pozitive şi negative ale 

omului asupra planetei, vor realiza  liste cu măsuri pe care le putem lua pentru a salva Pământul de la distrugere, vor realiza 

afişe. 

g. Responsabili: cadrele didactie din instituţiile partenere 

h. Beneficiari: 1. elevii implicaţi în proiect, 

                                      2. cadrele didactice din şcolile implicate, 

                                      3. comunitatea locală; 

                       4. părinţii elevilor/preşcolarilor implicaţi în proiect. 

i. Modalităţi de evaluare: realizarea unor expoziţii cu lucrările copiilor, lucrări având ca subiecte locurile vizitate 

de copii; machete: afişe, alcătuirea unui album electronic cu imagini din drumeţie, din activităţile desfăşurate, cu aspecte 

pozitive sau negative referitoare la aspectul mediului înconjurător. 

            a. Activitatea nr. 4 

            b. Titlul activităţii: Nu distugeţi Pământul, e casa noastră! 

c. Data/ Perioada de desfăşurare: mai  2022 

d. Locul desfăşurării: Activitatea se va realiza în clasă şi  în aer liber, în curtea şcolii, localitatea de domiciliu ale 

unităţilor partenere. 
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e. Participanţi: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii, al Agenţiei pentru Protecţia 

Mediului. 

f. Descrierea activităţii: 

            Copiii vor realiza activităţi de igienizare a pârâului din localitate, a spaţiilor verzi, amplasarea de pancarte cu 

mesaje sugestive pentru păstrarea curăţeniei, realizarea unor panouri de avertizare cu mesaje ecologice, realizarea şi 

distribuirea de fluturaşi ce îndeamnă populaţia la economisirea apei, a electricităţii, reciclarea hârtiei şi a altor materiale, 

cumpărarea hranei 

produsă natural, colectarea selectivă a deşeurilor, participarea la întâlniri cu specialişti ai instituţiilor implicate în protecţia 

mediului. 

g. Responsabili: cadrele didactie din instituţiile partenere 

h. Beneficiari: 1. elevii implicaţi în proiect, 

                                       2. cadrele didactice din şcolile implicate, 

                                        3. comunitatea locală; 

                        4. părinţii elevilor/preşcolarilor implicaţi în proiect. 

i. Modalităţi de evaluare: realizarea de desene, picturi, colaje, machete, compoziţii literare prin care fiecare elev 

să sensibilizeze oamenii din jur pentru păstrarea unui mediu curat pentru o viaţă sănătoasă; expoziţii cu lucrările elevilor; 

realizarea unui album cu fotografii realizate în timpul activităţii. 

             a. Activitatea nr. 5 

             b. Titlul activităţii: Un mediu curat pentru o viaţă sănătoasă (evaluare finală) 

c. Data/ Perioada de desfăşurare: 27 mai – 15 iunie  2022 

d. Locul desfăşurării: unitatea de învăţământ coordonatoare,  

e. Participanţi: preşcolari, elevii claselor 0- IV, cadre didactice, 

f. Descrierea activităţii: 

Şcoala Gimnazială Nr 1 Tărcaia, Bihor organizează în perioada 27 mai – 15 iunie 2022, concursul local „Un 

mediu curat pentru o viaţă sănătoasă”, activitate propusă în cadrul Proiectului educaţional în parteneriat  cu acelaşi 

nume. Această activitate reprezintă evaluarea finală a proiectului. Tema concursului are în vedere aspectele legate de 

poluarea mediului, a planetei,  dar şi tot ceea ce ne înconjoară în mediul natural în care trăim. Lucrările pot cuprinde mesaje 

negative, dar şi mesaje pozitive. Lucrările au fost realizate pe parcursul derulării proiectului. Secţiunile sunt: 

        CREAŢIE PLASTICĂ (desen, pictură); 

        AFIŞE (care să conţină un slogan ce vizează aspecte de mediu); 

        COLAJE(realizate din materiale reciclabile sau din natură , format A4) 

        PREZENTĂRI POWER POINT (vor reliefa activităţile desfăşurate, expoziţii cu lucrările elevilor, o paradă a 

costumelor eco, ş.a.). Regulamentul de participare este prezentat la nivelul şcolilor din localitate. 

             g. Responsabili: cadrele didactie din instituţiile partenere 

             h. Beneficiari: 1. elevii implicaţi în proiect, 

                                     2. cadrele didactice din şcolile implicate,                                    

             i. Modalităţi de evaluare: jurizarea lucrărilor şi vizionarea acivităţilor prezentate Power Point 

7. Realizări aşteptate  

Utilizând mijloacele educative şi de învăţare  cât mai diverse, plăcute şi acceptate de către copii, vom reuşi să 

formăm la copii aptitudinile  şi atitudinile  necesare pentru a înţelege relaţiile care există între oameni şi mediul 
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înconjurător, având drept scop îmbunătăţirea calităţii mediului, vor înţelege influenţa mediului înconjurător asupra 

organismului uman. 

În urma activiţăţilor se urmăreşte: igienizarea zonei de reşedinţă; plantarea de puieţi; realizarea unor desene, afişe, 

postere cu mesaje ecologice; conştientizarea populaţiei asupra riscului pe care îl presupune poluarea mediului, defrişarea 

pădurilor. 

           8. Modalitatea de evaluare 

   Evaluare periodică: Se realizează la  fiecare activitate a  proiectului de către directorii instituţiilor urmărindu-se: 

Respectarea termenelor; Respectarea sarcinilor; Activităţi planificate/activităţi realizate; Impactul asupra grupului ţintă. 

       Evaluarea finală: Se va realiza la sfârşitul fiecărei activităţi, se urmăreşte progresul proiectului în ceea ce priveşte 

realizarea obiectivelor propuse. Se stabileşte impactul asupra grupului ţintă, pentru a se reliefa utilitatea proiectului. 

Prezentări Power Point cu imagini din timpul activităţilor; Expoziţii cu desene, afişe, colaje din materiale refolosibile, 

„Parada costumelor eco”; Realizarea unui CD cu aspecte din desfăşurarea activităţilor. 

9. Beneficiarii : direcți elevii implicaţi în proiect, cadrele didactice din şcolile implicate, părinţii 

elevilor/preşcolarilor implicaţi în proiect. 

        Beneficiari indirecţi: comunitatea locală. 

           10. Sustenabilitatea proiectului: Ne propunem să urmărim impactul pe care l-au avut demersurile iniţiate în acest 

proiect asupra copiilor şi comunităţii şi să continuăm campaniile de igienizare, de protejare a mediului înconjurător prin 

diverse mijloace: pliante, pancarte, afişe, realizarea unei reviste „Micii ecologişti”, continuarea colectării selective a 

deşeurilor în colaborare cu Societatea care ridică gunoiul menejer în localitatea noastră.  

11. Activităţi de promovare, mediatizare, diseminare: Promovarea proiectului se va realiza prin afişe ce 

prezintă: organizatorul, partenerii, colaboratorii, coordonatorii. Mediatizarea se va realiza cu ajutorul presei locale. 

Diseminarea se va realiza prin prezentarea activităţior în cadrul Comisiei metodice, realizarea unui CD cu aspecte din 

cadrul activităţilor. 

12. Partenerii implicaţi în proiect: 

a.       Agenţia pentru Pentru Protecţia Mediului Bihor ne asigură resursele materiale şi informaţionale (pliante, broşuri) prin 

care sensibilizăm  populaţia în vederea  economisirii apei, a electricităţii, reciclarea hârtiei şi a altor materiale, cumpărarea 

hranei produsă natural, colectarea selectivă a deşeurilor 

b.       Ocolului Silvic Beiuș  ne pune la dispoziţie puieţii pe care îi vom planta; 

c.       Muzeul de Ştiinţe ale Naturii  Tinca ne pune la dispoziţie materiale informaţionale referitoare la mediile  de viaţă, 

realizarea compostului în şcoală, asigură spaţiul pentru expunerea lucrărilor. 

d.      Şcoala Gimnazială Nr.1 Tărcaia asigură consiliere de specialitate în vederea realizării CD-ului şi colaborează/ 

coordonează. 

e.      Şcoala Gimnazială Nr. 1 Tărcaia  asigură condiţiile de jurizare. 

f.    Primăria Ţărcaia asigură confecţionarea pancartelor ce vor fi amplasate în comună şi spaţiul pentru desfăşurarea unor 

activităţi, pentru expunerea lucrărilor 

g.   Biblioteca Comunală Tărcaia asigură sursa informaţonală ştiinţifică şi beletristică. 

h.      Şcoala Gimnazială Nr. 1 Tărcaia, Şcoala Primară Nr 2 Grădinari susţin eforturile şcolii noastre în vederea formării la 

elevi, părinţi a unei atitudini ecologice corespunzătoare. 
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Pe cărările satului natal 

-Opțional de geografie şi istorie locală- 
 

     Prof.înv.preşcolar Vrîncianu Georgiana-Maria 

                                                              Ṣc. Gimnazială “Alexandru Cel Bun” Berzunți/Jud. Bacău 

 

Prin propunerea opţionalului „Pe cărările satului natal”  urmăresc să aduc noi argumente în favoarea aplicării 

metodelor de promovare şi aplicare a cunoştinţelor privind noţiuni de geografie şi istorie locală   , formând  elevilor de 

clasa a IV-a  atitudini de respect faţă de valorile materiale şi spirituale moştenite.  

COMPETENŢE SPECIFICE   ŞI  EXEMPLE  DE  ACTIVITĂŢI  DE  ÎNVĂŢARE 

 I. Dezvoltarea capacităţilor de percepere şi reprezentare a spaţiului geografic local, de cunoaştere a evenimentelor istorice 

şi obiectivelor culturale; 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

1.1 să se orienteze în teren şi să localizeze elemente ale 

spaţiului geografic; 

 

 

- orientare pe harta ţării, a judeţului şi a localităţii 

Berzunţi; 

- orientarea după repere naturale; 

- drumeţii, trasee turistice; 

- concursuri de orientare turistică. 

 

1.2să identifice şi să descrie caracteristici ale elementelor 

geografice specifice locului natal; 

 

 

- exerciţii de prezentare a localităţii (forme de relief); 

-  obiective economice, culturale, instituţii, etc.); 

- hărţi, desene. 

1.3 să identifice şi să folosească informaţii provenite din 

diverse surse (istorice, culturale, etc.). 

 

 

 

 

 

 

- colectarea şi prelucrarea unor materiale documentare 

referitoare la localitatea natală; 

- vizionarea şi comentarea unor diapozitive,filmuleţe, 

albume; 

- vizite la muzee,biblioteci; 

- întâlniri cu bătrânii satului, personalităţi locale. 

 

1.4 să ştie vechimea satului şi provenienţa numelui de 

„Berzunţi”; 

 

-expoziţie cu lucruri  vechi aparţinând familiilor elevilor; 

1.5 Să manifeste admiraţie şi interes pentru datinile şi 

obiceiurile locale. 

 

 

-prezentarea obiceiurilor de Crăciun şi Anul Nou ( 

Dansul Caprei, Mascaţilor,Codreanul) 

-jocuri de rol ; 
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II. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului de specialitate; 

 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

2.1  să folosească în comunicare date geografice, termeni 

istorici şi culturali; 

 

 

- relatări, discuţii în grup; 

- exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare; 

- rebusuri; 

2.2 să sesizeze şi să explice unele legături vizibile între 

realităţile lumii înconjurătoare. 

 

- vizite, drumeţii; 

- discuţii în grup; 

- obsevaţii libere/dirijate; 

- creaţii literar-artistice; 

- portofolii. 

 

III. Dezvoltarea comportamentelor favorabile ameliorării relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător. 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

3.1 să demonstreze grijă faţă de monumentele istorice, 

obiectivele culturale din localitate. 

 

 

 

 

- alcătuire de albume pe diverse teme legate de 

localitatea natală; 

- acţiuni de îngrijire a monumentelor; 

- simularea activtăţii unui ghid; 

- participarea la manifestări culturale (vizite de 1 

Decembrie, Ziua Eroilor la monumentul eroilor din 

comună) 

3.2  să adopte o atitudine civică de ocrotire faţă de 

mediul înconjurător şi să propună măsuri de ameliorare . 

 

-participare la activităţi de ecologizare ; 

-afişe, pliante. 

 

CONŢINUTURILE   ÎNVĂŢĂRII 

I.Locul natal 

• Definiţie.Elemente componente 

II.Aşezarea geografică a localităţii Berzunţi 

• Coordonate geografice .Puncte cardinale 

• Harta localităţii.Identificarea vecinilor localităţii după punctele cardinale şi notarea lor pe hartă. 

• Relieful  

• Hidrografia şi clima 

• Vegetaţia,fauna şi solurile 

III.Istoricul localităţii Berzunţi 

• Însemnări despre vechimea localităţii 
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• Originea numelui “Berzunţi” 

• Personalităţi şi evenimente în istoria Berzunţiului 

IV. Tradiţii şi obiceiuri locale 

• Obiceiuri de iarnă 

• Datini păstrate din străbuni (Dansul Caprei ,codreanul, alaiul mascaţilor) 

• Şezătoare- Din lada de zestre a bunicilor 

V.Repere economico-sociale de-a lungul vremii 

• Populaţia, structură şi evoluţie 

• Aşezările umane 

• Activităţile economice ale locuitorilor 

• Învăţământ.Cultură 

VI. Surse de poluare.Măsuri de combatere 

• Care sunt sursele de poluare din localitatea noastră? 

• Măsuri de ecologizare 

VII. Deplasări în orizontul local 

• Itinerarii turistice în jurul localităţii 

• Vizite la monumentele istorice  

• Drumeţii în Munţii Berzunţi 
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MANAGEMENTUL CONFLICTELOR DIN CADRUL PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

-studiu- 

Prof. Gherghinoiu Mihaela 

Şcoala Gimnazială Nr. 13- Rm. Vâlcea 

 

 

Conform definiției de dicționar a termenului "management" - în accepția lui cea mai generală - acesta se referă la 

"activitatea și arta conducerii". Nu de mult restrâns la zona economică, termenul își extinde aplicabilitatea în variate 

domenii. Astfel s-a ajuns la vehicularea sa în domeniul educațional sub numele de "management educațional". 

Managementul educațional autentic vine să susțină, să stimuleze prin toate mijloacele și căile posibile 

democratizarea învățământului în esența sa cu referire la conținut, structură, proces, ceea ce implică în mod firesc 

democratizarea însăși a conducerii învățământului, a tuturor structurilor sale ierarhice, aplicarea metodelor, tehnicilor și 

instrumentelor, precum și a practicilor manageriale moderne. Acestea implică descentralizarea structurilor educaționale,  

promovarea autonomiei școlare cu toate avantajele, efectele pozitive ce decurg din aceste acțiuni de importanță majoră care 

converg spre asigurarea condițiilor de acces și reușită școlară, - obiectiv fundamental al managementului educațional la 

nivel de sistem și de unitate școlară. 

      Conflictele sunt o componentă naturală, inseparabilă vieţii umane. Însă ele aduc dascălilor noi provocări, deschid 

noi orizonturi spre investigare, inovare, profesionalizare. În definiţia clasică conflictul reprezintă o opoziţie deschisă, o  

luptă între indivizi, grupuri, clase sociale, partide, comunităţi, state cu interese economice, politice, religioase, etnice, 

rasiale  divergente sau incompatibile, cu efecte distructive asupra interacţiunii sociale. Conflictul poate fi abordat şi din  

punctul de vedere al şanselor oferite pentru maturizare şi dezvoltare prin educaţie. Capacitatea de a aborda conflictele 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. Această perspectivă bazată pe interdependenţa părţilor relevă şi necesitatea 

controlului asupra tipului de interacţiune psihosocială a părţilor. 

Conflictul educaţional este definit ca  o ciocnire de interese, sentimente, nevoi, idei, valori, atitudini opuse, greu 

de conciliat între profesori şi educabilii lor.În mediul educativ putem discuta de trei tipuri de conflicte: 1. Conflictul 

cognitiv de idei și informativ; 2. Conflictul motivațional de interese și valori; 3. Conflictul afectiv de sentimente și nevoi. 

  Conflictele sunt dezacorduri în ceea ce priveşte aptitudinile, scopurile, ameninţarea valorilor personale, lupta 

pentru putere, în plasarea responsabilităţii, proceduri metode, roluri etc. Într-o colectivitate umană trebuie să acceptăm 

conflictele ca fiind absolut normale, iar rezolvarea lor trebuie să fie un proces de grup, deoarece orice grup uman cuprinde 

membri cu personalităţi diferite, cu motivaţii diferite şi cu un potenţial de muncă şi creaţie care variază în limite foarte 

largi.  

Şcoala nu este doar locul unde elevii primesc informaţii, ci, de asemenea, cel mai important spaţiu pentru 

socializarea tinerilor. Tot şcoala este locul unde elevii vor avea de-a face cel mai probabil cu conflicte.Este adevărat că atât 

noi, cât şi elevii noştri, suntem martorii şi, uneori, chiar produsul manifestărilor prin care conflictele sunt soluţionate 

impropriu şi, în acest sens, se soldează cu repercursiuni asupra tuturor persoanelor implicate. Este adevărat că atunci când 

oamenii se gândesc la conflict cuvintele care le vin în minte sunt „ceartă”, „scandal”, chiar „violenţă”. 

  Azi misiunea unui formator a devenit infernal de dificilă în condiţiile unei multitudini de repere sociale, culturale, 

economice  oferite de către societate în ansamblul ei în lupta cu stereotipiile de limbaj şi conduită.Comunicarea reprezintă 
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substanţa activităţii educaţionale. Se înscrie automat în modelul  fundamental al comunicării şi ţinteşte patru obiective. 

Ideal ar fi ca la clasă: să fim receptaţi,să fim înţeleşi,să fim acceptaţi,să provocăm o reacţie - la fiecare etaj al personalităţii 

elevilor - de la cel cognitiv până la cel atitudinal. Succesul comunicării  implică îndeplinirea tuturor  acestor obiective.  În 

mod contrar se va scurtcircuita interacţiunea comunicaţională şi evident distrugerea armoniei interacţiunii umane. Studiile 

au arătat că deprinderile de comunicare eficientă şi relaţionare reprezintă un factor protector faţă de comportamentele de 

risc la elevi. Abilitatea de a comunica presupune şi abilitatea de a rezolva conflictele de comunicare. 

Conflictele în mediul educațional implică opoziția dintre statusul și rolul fiecăruia dintre factorii 

educaționali.Blocajul comunicării este generat  de faptul că elevii văd în profesori mai mult evaluatori decătformatori. 

Conflictele din mediul școlarcare pot să apară sunt: 

  1. Conflictul între generaţii: elev-profesor în vârstă; 

Conflictul între micro-grupuri: elev-elev/profesor-profesor/elev-profesor; 

Conflictul între sexe: elev-elevă/profesor-profesoară/elevă-profesor/elev-profesoară 

Cauzele conflictelor sunt foarte diverse : interpretarea diferită a realităţii; informaţiile insuficiente prejudecăţi, stereotipii, 

comunicarea defectuoasă, frustrările repetate, lipsa de încredere, toleranţa scăzută, situaţiile stresante, diferenţele de 

temperament şi de valori, invadarea spaţiului personal. Analiza cauzelor poate oferi atât modalităţi de prevenire a 

conflictelor, cât şi soluţii ale conflictelor deja existente. Se consideră ca fiind mai oportună prevenirea conflictelor decât 

căutarea unor soluţii de aplanare a acestora. Experienţa şcolii în prevenirea şi combaterea fenomenelor de violenţă este 

relativ limitată, stereotipă, bazată pe sancţiune şi excludere şi mai puţin pe prevenţie. Pentru prevenirea conflictelor şcolare 

se recomandă identificarea timpurie a elevilor cu potenţial violent, implicarea activă şi valorificarea intereselor și 

aptitudinilor acestora si evitarea centrării exclusiv pe sancţiune. 

Cauzele conflictelor educaţionale - Şerban Iosifescu    

 1.Competiţia din clasă - neînţelegerea beneficiilor cooperării 

 2.Intoleranţa - eterogenitatea micro-grupurilor şi izolarea lor 

 3.Comunicarea slabă - evidenţiez următoarele bariere de comunicare- 

 a-bariere sociale- elevi din clase sociale diferite 

 b-bariere gnoseologice- capacităţi intelectuale neomogene 

 c-bariere economice- lipsa resurselor financiare 

 d-bariere fiziologice- handicapuri ce blochează comunicarea. 

 4.Utilizarea defectuoasă a emoţiilor 

În mediul educațional al școlii există și anumite  ,, mituri”  despre conflicte, care  defapt sunt convingeri eronate, care 

presupuncă: 

1.Conflictul se rezolvă de la sine cu trecerea timpului. 

2. Confruntarea într-o dispută este mereu neplăcută.  

3. Prezenţa unui conflict este semnul unei conduceri proaste a grupului (clasei). 

4. Conflictul este mereu negativ şi distructiv. 

5. Conflictul se rezolvă doar prin compromis, cineva trebuie să piardă. 

Stiluri de abordare a conflictelor: 

În tranzacţia verbală/nonverbală între interlocutori există o diversitate de metode 

(stiluri) de abordare a conflictelor: 

metoda câştig-pierdere: una din părţi primeşte ce a cerut (stil neindicat); 
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metoda pierdere-pierdere: uneori un compromis are eficienţă relativă; 

metoda câştig-câştig: satisfacerea ambelor părţi (cea mai eficientă) 

  În cazul în care conflictul este camuflat sau soluţionat în maniera câştig-  

pierdere vor rezulta o serie de efecte negative: 

*creează dileme morale 

*creează dificultăţi în luarea deciziilor viitoare 

*duce la formarea de coaliţii  

*scade implicarea în activitate 

*diminuează sentimentul de încredere în sine. 

Principii de management al conflictelor:  

Pozitivitatea constantă - prin ascultare activă, întrebări deschise pentru clarificarea mesajelor 

Focalizarea pe problemă, nu pe persoană (a apărut o problemă  - nu tu ai creat o problemă) 

Evaluarea impactului, conflictului asupra clasei 

Asertivitatea - abilitatea de a ne exprima o emoţie sau o convingere fără a-i umili pe ceilalţi interlocutori. Aceasta este 

calea de mijloc între cele două extreme: pasivitatea şi agresivitatea. 

     Tacticile de negociere a soluţiilor ţin în mare parte de arbitrul conflictului. Un bun manager al conflictelor va şti să 

asculte fiecare parte implicată, ar trebui să aibă capacitatea de a empatiza şi de a înţelege motivele fiecărei părţi şi va 

propune soluţiile optime, aceasta nu înainte de a-i pregăti la o conciliere pe cei aflaţi în tensiune. 

Pentru rezolvarea conflictelor  se cunosc foarte multe strategii, dar în mediul şcolar putem folosi una sau mai multe din 

următoarele: 

-         ascultarea părerilor celor implicaţi în conflict, apelând la empatie pentru a le înţelege; 

-         aflarea motivului real care a generat starea de tensiune; 

-         analiza obiectivă a celor expuse; 

-         găsirea unor puncte comune pozitive de la care să se plece în găsirea soluţiilor; 

-         discuţii cu fiecare în parte; 

implicarea în discuţii si a altor factori interesaţi (părinţi, prieteni, consilier, etc.); 

-         cooptarea si antrenarea părţilor în conflict la realizarea unor proiecte comune; 

-         cererea de scuze în mod direct, dând si explicaţiile necesare în faţa clasei; 

-         analiza consecinţelor pozitive si negative; 

-         dacă se impune, se poate recurge si la schimbarea grupului sau reconstruirea lui după alte criterii; 

-         în cazul unor abateri si devieri grave de comportament se face apel la diverşi factori de specialitate ( medici, jurişti, 

psihologi, etc ); 

În concluzie, prevenirea si aplanarea conflictelor  în şcoală este o prioritate care impune măsuri concrete, în 

parteneriat, fiind implicaţi următorii factori: şcoli, servicii de protecţie si asistenţă, poliţia, biserica, mass-media, familia, 

societatea în ansamblul ei. Şcoala trebuie să pregătească viitorul adult astfel încât să poată preîntâmpina conflictele cu 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 şi de evoluţie şi, deci, de dezvoltare personală. 
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MATEMATICĂ PROIECT DE ACTIVITATE RECUPERATORIE 

 
PROPUNĂTOR PROFESOR DE SPRIJIN :BĂLȚĂTESCU IRINA 

C.S.E.I.,,Alexandru Roşca”Piatra Neamţ 

 

CLASELE :II-IV 

OBIECTUL: Matematică                                                                                                                                              

SUBIECTUL: Operaţiile matematice în concentrul( 0 – 100)                                                                                                

TIPUL ACTIVITĂŢII: de consolidare şi sistematizare  

DENUMIREA ACTIVITĂŢII :,, Repetăm şi socotim’’  

OBIECTIV CADRU:dezvoltarea capacităţilor de explorare /investigare şi rezolvare de probleme  

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

O1- să efectueze rebusurile recomandate de profesor; 

O2 - să scrie corect numerele ; 

O3 -să  completeze şirurile cu cifrele necesare ; 

O4- să ordoneze numerele date   

O5- să recunoască numerele pare şi impare 

O6- să identifice unităţile şi zecile 

O7- să efectueze operaţiile de adunare şi scădere  

O8 -să recunoască formele plane 

O9-să rezolve problema dată 

O10- să coopereze cu colegii din echipa de lucru; 

STANDARDE DE PRFORMANŢĂ 

Maximală (zece obiective )-calificativ foarte bine 

Medie,, (opt obiective)-califlcativ bine) 

Minimală(şapte obiective) 
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RESURSE METODOLOGICE: ; 

✓ Resurse metodologice:  conversaţia,explicaţia,demonstraţia,exerciţiul,problematizarea,munca independentă,  

    RESURSE MATERIALE:  fişe de lucru, 

✓ Resurse umane: colectivul de elevi; 

✓ Resurse de timp: 45 minute. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

I.Muşu,A.Taftan-,,Terapia educaţională integrată” , ,,Ed.Pro Humanitate”, 1997 

Dan Agrigoroae,coordonator ,,-Optimizarea metodologiei didactice,,C.C.D.Neamţ 2002 

Gherguţ C.Neamţu -Psihopedagogie specială ., Ed. Polirom, Iaşi, 2000  

A.Nechita , M.Vasiliu ,,Greieraşul albastru,,Ed.Aramis,2002  

Programa adaptată,Aria curriculară „Matematică şi ştiinţe ale naturii,, 

 

Nr Secvenţele Ob Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică 

crt 

activităţii  Activitatea 

profesorului 

Activitatea elevilor Metode Mijloace Forme de 

organizare 

Modali tăţi de 

evaluare 

1 Organizarea 

activităţii 

 Asigur condiţiile optime 

pentru buna desfăşurare a 

activitaţii prezint fişele de 

lucru 

Se pregătesc penru activitate conversaţia  frontală/Online  

2 Captarea şi 

orientarea 

atenţiei 

 Profesorul poartă o 

discuţie despre importanţa 

cunoaşterii operaţiunilor 

matematice , necesitatea 

aplicării acesteia in viaţa de 

toate zilele. Menționez că 

activitatea se poate 

desfășura (fizic/Online) 

Identifică situații în care au 

nevoie de cunoştinţe matematice, 

conversaţia 

exerciţiul 

explexplicația  

Joc de rol frontală/Online Aprecieri 

verbale 

3 Anunţarea 

temelor şi obiectivelor 

 In activitatea de astăzi 

vom incerca să ne  

reamintim ceea ce am 

învaţat despre termenii 

matematici, zeci,sute, 

unităţi. 

Elevii ascultă cu atenţie 

explicaţiile profesorului. 

conversaţia 

exerciţiul 

explicatia 

 frontală/Online Aprecieri 

verbale 
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 Activitatea 

propriu-zisă 

O1 

 

 

O2  

 

 

O3 

 

O4  

 

 

 

O5 

 

 

O6 

 

O7 

 

O8 

Ex. Joc rebusuri 

prezentate 

 

 

Explică necesitatea 

scrierii corecte a 

numerelor date 

Cere elevilor să 

completeze şirurile  

Joc- concurs: 

Aşează, ordonează 

crescător şi descrescător 

numerele date 

Profesorul cere elevilor 

să recunoască numerele 

pare şi impare. 

Joc pentru stimularea 

atenţiei. 

Propune elevilor să 

rezolve exerciţiile 

Prezintă cerinţa dea 

identifica formele 

geometrice. 

Elevii completează rebusurile, 

utilizând corect termenii 

matematici 

Scriu corect cu cifre numerele 

date 

Completează şirurile date 

 

Elevii numără în ordine 

crescătoare, din 5 în 5, din 2 în 2. 

În ordine descrescăroare din 10 

în 10 

 

Încercuiesc numerele 

impare din şirul prezentat în 

fişa de lucru. 

Elevii numără şi completează 

şirurile date. 

Elevii scriu numerele sub formă 

sute,zeci,unităti.  

Completează fişa de lucru 

efectuând corect exerciţiile de 

adunare şi scădere. 

 Identifică formele gemetrice. 

 

conversaţia 

 

 

fişă de 

lucru 

O1 

 

 

O2 

 

 

 

O3 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

O5 

frontală/Onli

ne 

Evaluare reciprocă 

Autoevaluare 

Observare 

sistematică 

Autoevaluare 

 

Evaluare reciprocă 

Autoevaluare 

Observaţie 

sistematică 

Evaluare reciprocă 

 

 

Evaluare reciprocă 

 

 

 

 

Evaluare 

reciprocâ 

5 Evaluare O9 Citeşte problema care trebuie 

rezolvată 

Elevii rezolvă problema dată conversaţia 

explicaţia 

exerciţiul 

fişă de lucru frontală/Online Apreciere a 

sarcinii 

scrise 

  O10 Coperarea echipelor de 

lucru(fizic sau On-line) 

Elevii vor desemna căte un coleg 

din echipa lor fizic/On-line pentru 

a explica modul de rezolvare a 

problemei. 

conversaţia 

explicaţia 

exerciţiul 

fisă de lucru pe  echipe 

frontală/Online  

Aprecieri din sfera 

calificati- velor. 
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ROLUL EVALUĂRII FORMATIVE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

Prof. Decean Viorica Silvia  

Școala Gimnazială Nicolae Groza Fibiș 

 

        Evaluarea şcolară este abordată ca fiind procesul prin care se obţin şi se analizează informaţii utile, permiţând luarea 

unor decizii ulterioare. 

       Măsurarea, în sens larg presupune  atribuirea de numere unor fapte şi fenomene. Pe baza măsurării se realizează 

evaluarea rezultatelor, prin raportarea numerelor atribuite la un etalon stabilit în prealabil. Acesta  conduce la o ierarhizare 

a subiecţilor şi la o apreciere valorică. 

     Aprecierea implică adoptarea unor criterii de evaluare pentru prevenirea şi înlăturarea circumstanţelor care generează 

subiectivismul. Calitatea aprecierii este dependentă de experienţa pedagogică şi trăsăturile personalităţii evaluatorului. Se 

consideră că aprecierea rezultatelor şcolare este marcată şi de o oarecare notă de subiectivism. 

       Datorită criticilor constante care se aduc metodelor tradiţionale de evaluare,  se observă o reorientare a analizelor 

asupra procesului evaluării.  

      Această reorientare promovează conceptul de evaluare de tip formativ, prin intermediul căruia se încearcă 

depăşirea tuturor limitelor şi criticilor evaluării tradiţionale. Evaluarea   formativă are ca finalitate optimizarea 

strategiilor de predare-învăţare-evaluare şi autoevaluare. 

Evaluarea tradiţională 

 (sumativă şi normativă) 

Evaluarea dinamică 

(formativă) 

▪ se limitează la a constata reuşitele, eşecurile şi erorile ; ▪ constatarea începe cu o analiză a cauzelor erorilor şi eşecurilor ; 

▪ erorile sunt considerate ca paşi obligatorii ai procesului de   

învăţare ; 

▪ elevul este situat în exteriorul demersului evaluării ; 

▪ elevii sunt informaţi asupra rezultatelor evaluării ceea ce le 

permite să judece în mod global reuşitele şi eşecurile ; 

 

▪ elevul este asociat la demersul evaluării ; 

▪ devine participant la proiectul educativ cu scopul de a cunoaşte 

obiectivele preconizate, de a fi conştient de dificultăţi  şi de a 

dezvolta un demers de progres autonom; 

▪ evaluarea are tendinţa de a funcţiona în mod automat; 

▪ preocupările de reglare ale procesului de învăţământ rămân 

globale şi vagi. 

▪ evaluarea se înscrie în procesul de învăţare ; 

▪ este deschisă privind acţiunile de reglare în vederea creşterii 

eficienţei învăţământului. 

 

      Tipuri de evaluari formative in literatura de specialitate: evaluarea dinamică, reflexivă(concept ce presupune 

autoevaluare și autocorectare), responsivă, formantă(anticiparea de către elevi şi profesori a metodelor şi mijloacelor  

folosite pentru atingerea scopurilor şi a obiectivelor propuse), formatoare, proactivă, secundară(evaluarea evaluării). 

       Înţelege rea rolului şi a modalităţilor de realizare a evaluării în cadrul procesului de învăţământ presupune elaborarea 

răspunsului la câteva întrebări: De ce evaluăm?      Când evaluăm? Ce evaluăm? Care este modalitatea de colectare a 

informaţiei? Care sunt strategiile utilizate? Cum utilizăm informaţiile?  Ce finalităţi urmărim? 

      Luând în considerare nu doar momentul la care se realizează evaluarea în cadrul procesului de învăţământ ci şi modul 

de realizare a acesteia, funcțiile  şi implicaţiile pe care le are asupra participanţilor la formare (profesori, elevi, părinţi), s-

au consacrat noi concepte: 
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▪ evaluare iniţială, 

▪ evaluare continuă sau formativă, (dinamică) care se realizează pe parcursul procesului de învăţământ, 

implicând mai multe forme: iniţială, interactivă, punctuală. 

▪ evaluare cumulativă sau sumativă. (tradiţională)  care se realizează la finele procesului de învăţământ 

Evaluarea iniţială 

▪ Funcţia diagnostică: indică demersul de rezolvare a problemei şi presupune analiza situaţiei, formularea 

ipotezei, transformarea datelor problemei de rezolvat. 

▪ Funcţia prognostică: utilizarea unei gândiri previzionale, selecţionarea uneia sau a mai multor probleme de 

rezolvat, formularea obiectivelor, organizarea acţiunilor. 

 

 Evaluarea progresivă 

▪ Funcţia de reglare : ţine cont de evenimente prin reajustarea organizării (obiective, mijloace, metode), 

exprimarea trăirilor. 

▪ Funcţia de producţie: obiectivarea observaţiilor, reculegerea datelor, integrarea informaţiilor, producerea de 

instrumente, anticiparea producţiei finale. 

 

Evaluarea finală 

▪ Funcţia de verificare: realizarea unei analize complexe şi multidimensionale, producerea unei judecăţi de 

valoare asupra ansamblului efectelor (aşteptate sau neaşteptate), asupra actorilor şi a procesului, stabilirea 

abaterilor de la obiective, reformularea problemelor. 

▪ Funcţia de comunicare : stabilizarea produsului (cunoştinţe, capacităţi, comportamente, atitudini), 

sintetizarea şi reglarea informaţiilor, transmiterea rezultatelor factorilor pedagogici şi sociali implicaţi în 

formare. 

 Aceste etape nu sunt obligatoriu lineare, dar devin prezente deoarece ele reprezintă parametri ai dispozitivului 

evaluativ pe care îl constituie. 

 

       Evaluarea formativă realizează o diagnoză asupra rezultatelor unei perioade de învăţare încheiate, depistând lacunele 

în însuşirea conţinutului şi dificultăţile de învăţare, dar și cunoștințele sau competențele dobândite. Acest tip de evaluare 

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.  Permite o reglare interactivă în cadrul căreia formatorul nu mai e interesat numai 

de rezultat, ci şi de procesul care conduce la acest rezultat, evaluarea formativă  având rol de reglare a procesului de predare-

evaluare în ce privește profesorul. 

         Relaţia predare – învăţare - evaluare este formativă şi formatoare dezvoltând, în esenţa ei, un proces complex, prin 

care educabilul devine un actor activ al propriului său proces de formare, formându-şi competenţe, abilităţi, priceperi şi 

deprinderi de învăţare. Această relaţie cuprinde mijlocit sau nemijlocit şi categoria autoformării, în cadrul căreia conceptul 

esenţă este cel de evaluare, care solicită atât ca iniţiere, cât şi  finalitate, procesul autoevaluării. Learning to learn. 

         Din punct devedere tradițional, evaluarea formativă poate avea formă scrisă, orală sau practică. 

         Deoarece este necesar să se evalueze nu numai asimilarea informaţiilor predate, operaţionalitatea lor, ci şi obiectivele 

atitudinale şi comportamentale ale elevilor, pot fi folosite următoarele tipuri/modalități de evaluare  formativă inovative și  
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alternative: investigaţia, proiectul, portofoliul, fișele standardizate, hărţile conceptuale sau cognitive, jurnalul reflexiv, 

tehnica 3-2-1, metoda R.A.I., studiul de caz  şi metodele de dezvoltare a gândirii critice. 

 

 

Bibliografie: 

1. Abrecht, Roland (1991), L'évaluation formative: une analyse critique,  De Boeck-Wesme,Bruxelles. 

2. Meyer, Geneviėve (2000), De ce şi cum evaluăm, Editura Polirom, Iaşi. 

3. Radu, Ion, T. (2000), Evaluarea în procesul didactic, E.D.P., Bucureşti. 

4. www.proeducation.md/dw.php3?f=/files/Evaluare/Evaluarea%20performantelor%20scolare/Cabac.doc 

 

 

 

 

 

http://www.proeducation.md/dw.php3?f=/files/Evaluare/Evaluarea%20performantelor%20scolare/Cabac.doc
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MANAGEMENTUL  CLASEI  DE  ELEVI 

PROFESORUL  MANAGER 

 

Prof. înv. primar PELE CARMEN  

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL MAZILESCU” CORABIA 

 

ARGUMENT 

Pentru succesul muncii didactice, dincolo de cunoştinţele ştiinţifice şi metodice, mai trebuie şi altceva cunoscut 

şi stăpânit. 

  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.  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 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. 

                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.”Regulile 

pot fi impuse de către profesor sau pot fi negociate cu elevii; ele pot funcţiona în favoarea profesorului sau îi pot submina 

autoritatea, obligându-l să recurgă la acte care ţin de sfera puterii. Ansamblul regulilor dominante dintr- o clasă 

caracterizează, în acelaşi timp, ceea ce profesorul consideră ca fiind un comportament deziderabil, dar şi corelativul negativ 

al acestuia, comportamentul indezirabil.  

                ”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) . Regulile care guvernează 

situaţia „normală” dintr- o sală de clasă trebuie să satisface următoarele criterii: relevanţa, proprietatea de a fi semnificative, 

pozitivitatea. Pentru a fi relevante, regulile trebuie să evite extremele: să nu fie nici atât de generale încât să nu se 

potrivească nici unei situaţii reale, dar nici atât de specifice încât fiecare lecţie nouă să reclame alte reguli. Relevanţa 

presupune o anumită ierarhie a regulilor, prezenţa unei compatibilităţi între acestea, precum şi o relativă flexibilitate în 

interiorul ierarhiei respective. 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
46 

Managementul clasei poate fi înţeles  ca un ansamblu de strategii şi tehnici de gestionare a relaţiei profesor- elev 

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. 

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. 

Concluzii:     

• 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 ! 

BIBLIOGRAFIE    Bîrzea, Cezar,     ,, Arta şi ştiinţa educaţiei ’’,E.D.P., Bucureşti,  1995; 

                                Creţu,  Carmen,  ,, Psihopedagogia succesului’’,  Polirom,  Iaşi,  1997;  

                                 Iucu, Romiţă B., ,, Managementul clasei de elevi ’’‚  Polirom, Iaşi,   2000; 

                                 Jinga, Ioan,        ,, Conducerea învăţământului ’’ ,  E.D.P., Bucureşti,  1993; 
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Opţionalul –  „Teatrul, o resursă inepuizabilă” 
 

Prof. Trucă Maria-Loredana 

 

Argument.  

Cursul opţional este proiectat a se derula pe parcursul unui an şcolar (o oră pe săptămână) şi se adresează elevilor din 

clasele  V-VIII.  

Activitățile desfășurate în cadrul acestui opțional contribuie la dezvoltarea gândirii reproductive și creative, a 

inteligenței, imaginației, inventivității și spontaneității. Prin aceste activități creăm un cadru favorabil exprimării libere, 

stimulării spiritului de echipă, îi ajutăm să se adapteze la cerințele scenei, afirmând o atitudine degajată, lipsită de emoții 

și îi educăm ca spectatori. 

Pe toată durata cursului se va urmări interpretarea teatrală, precum şi o asimilare rapidă şi eficientă a tehnicii de 

utilizare  a limbajelor scenice. Cursul va exploata atât textul scris, dar şi vizionări ale reprezentărilor scenice. Scopul este 

de a stimula lectura prin posibilitatea cultivării gustului estetic, accesul la valorile de circulaţie naţională şi, implicit, la cele 

universale. Pornind de la aspiraţiile, aptitudinile şi preferinţele fiecărui participant, într-o atmosferă plăcută de lucru, se pot 

evita blocajele emoţionale în preluarea şi interpretarea rolurilor de către elevi. Înainte de toate, acest curs are rolul de a 

dezvolta personalitatea elevului, atât la nivelul emoțiilor, cât și la nivelul autocunoașterii. Prin îmbinarea exercițiilor de 

dezvoltare personală și autocunoaștere, cu jocul, cu exercițiile de dicție și cu dramatizarea scenică, elevii vor putea să 

exerseze comunicarea liberă, necondiționată și vor învăța să se exprime cu lejeritate în fața unui public spectator. Iniţierea 

copiilor în procesul de creaţie teatrală le oferă posibilitatea de a-şi manifesta creativitatea, personalitatea, preferinţele, 

pregătindu-i să-şi formeze obişnuinţa de a lua atitudine faţă de ceea ce se întâmplă în jurul lor. 

Competențe generale 

1. Dezvoltarea capacității de comunicare orală în contexte diverse 

2. Dezvoltarea capacitații interpretative și imaginative; 

3. Dezvoltarea personalității și a abilităților de comunicare; 

4. Dezvoltarea spiritului de echipă și a colaborării. 

              Competențe specifice 

1.1 înțelegerea semnificației globale a mesajului audiat; 

1.2 exprimarea prin mesaje verbale/nonverbale a unui mesaj oral; 

1.3 manifestarea interesului pentru mesajul ascultat; 

1.4 desprinderea informațiilor și a mesajelor din textele citite sau audiate; 

2.1 pronunțarea clară și corectă a cuvintelor și enunțurilor; 

2.2 adaptarea vorbirii la diferite situații de comunicare dialogată; 

2.3 manifestarea inițiativei în comunicarea orală în funcție de situația creată;  

2.4 emiterea de mesaje scurte în situații de interacțiune; 

2.5 integrarea cuvintelor și expresiilor noi în enunțuri proprii; 

3.1 exteriorizarea trăirilor interioare ale personajelor prin gestică, mimică, timbrul vocii, volum, mișcare scenică; 

3.2 manifestarea spontană, dezinvoltă în interpretarea personajelor; 

4.1 manifestarea interesului pentru autocunoaștere și dezvoltare personală; 

4.2 formarea unor abilități de comunicare liberă; 
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5.1 manifestarea interesului, cooperării, voinței în cadrul activității desfășurate; 

5.2 desprinderea valorilor morale care îşi găsesc expresia artistică în acestea; 

5.3 dezvoltarea spiritului interogativ-argumentativ despre viaţă şi lume; 

5.4 adoptarea unui comportament adecvat activității în grup; 

5.5 exprimarea impresiilor declanșate de interpretarea unei scenete, folosind terminologia adecvată. 

Activități de învățare 

1. Exerciții de autocunoaștere 

2. Exerciții de dramatizare 

3. Exerciții de dicție 

4. Exerciții de dezvoltare personală  

5. Exerciții de dezvoltarea a creativității 

Evaluare. Modalităţile de evaluare trebuie concepute în strânsă legatură cu specificul cursului. În acest sens se impune 

substituirea metodelor tradiţionale de evaluare cu strategii de evaluare care să ofere elevilor posibilitatea de a demonstra: 

ceea ce ştiu (ca ansamblu de cunoştinţe) și ceea ce pot să facă (utilizarea cunoştinţelor ca instrumente de raportare critică 

la medii). 

În acest context, evaluarea vizează: 

• realizarea unor portofolii; 

• observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 

• autoevaluarea; 

• elaborarea de proiecte pe teme date; 

• transpunerea în scenă a unei dramatizări de către micii actori. 

        Conținuturi 

1. Noțiuni introductive 

           1.1 Prezentarea obiectivelor cursului și a conținuturilor 

1.2 Structura textului dramatic 

1.3 Limbajul textului dramatic 

1.4 Interpretarea limbajului textului dramatic 

2. „Turnul Babel” de Radu Stanca 

2.1 Lectura expresivă a textului 

2.2 Discutarea textului 

2.3  Dramatizare – repetiție 

2.4 Punerea în scenă a textului 

3. Cei trei magi și Irod 

3.1 Lectura expresivă a textului 

3.2 Discutarea textului 

3.3  Dramatizare – repetiție 

3.4 Punerea în scenă a textului 

4. Arta actorului 

4.1 Autocunoașterea prin exerciții 

4.2 Arta actorului – exerciții de teatru 
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4.3 Arta teatrală – exerciții de dicție 

4.4 Dezvoltare personală – jocuri  

5. Cel mai frumos cadou de ziua femeii 

5.1 Lectura expresivă a textului 

5.2 Discutarea textului 

5.3  Dramatizare – repetiție 

5.4 Punerea în scenă a textului 

6. Dezvolatarea personalității 

6.1 Autocunoașterea prin exerciții 

6.2 Arta actorului – exerciții de teatru 

6.3 Arta teatrală – exerciții de dicție 

6.4 Dezvoltare personală – jocuri  

6.5 Arta actorului – exerciții de teatru 

6.6 Arta teatrală – exerciții de dicție  

7. Scenete și improvizații  

3.1 Lectura expresivă a textelor  

3.2  Dramatizări – repetiție 

3.3  Punerea în scenă 

3.4  Dezvoltare personală – jocuri 

3.5  Evaluare finală 

 

Bibliografie: 

1. Fierăscu, Constantin Ștefan – Teatrul școlar, Editura Tineretului, București, 1969. 

2. Oprea, Raluca – Culegere de texte pentru serbări școlare, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010. 

3. Poenaru, Vasile – Cartea serbărilor școlare, Editura Coresi, București. 

4. Sîntimbreanu, Mircea – Recreația mare, Editura Ion Creangă, București, 1973. 

5. Stanca Radu – „Turnul Babel”, Editura Paralela 45, Pitești, 2000. 

6. Stancu, Adriana – Haideți la serbare!, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010. 
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Inventar al competențelor de lectură în disciplina de studiu (ICLDS) pentru religie 

Prof. MANOLE IRINA  

Scoala Gimnazială Prof. Mihai Dumitriu,  

Valea Lupului, Iași 

 

Secțiunea I: Suporturi pentru studiu și lectură 

1. La ce pagină găsești o hartă a Imperiului Roman in timpul imparatului Irod  

2. La ce pagină începe Capitolul 4? Care este titlul unității care conține acest capitol? 

3. La ce pagina gasiti informatii despre “atelier despre viata”? 

4. Cum poate introducerea de la pagina 18 și rezumatul de la pagina 49 să te ajute să studiezi capitolul? 

5. La ce îți pot servi întrebările de capitol și exercițiile de vocabular de la paginile 50-53 

6.  La bibliotecă, ce material ajutător îți indică numărul de ordine al unei cărţi despre viata unui sfant ?) 

7.  Numește un ghid de bibliotecă care te va ajuta să găsești informații utile despre sarbatorile religioase 

Sectiunea a II-a . Intelegerea informatiilor vizuale 

1. Realizeaza cu sablonul conturul Romaniei si adauga in ea numele localitatilor unde se afla moaste cu sfinti  

2. Priveste harta de la sfarsitul manualului . Din informatiile date unde a ajung pentru prima data crestinismul in 

tara noastra. Cum se chema atunci acea zona?  

3.   În careul de jos vei descoperi 11 cuvinte care au legătură cu cele 4 praznice împărătesti cu data schimbătoare. 

Descoperă-le și formulează propoziții cu 5 dintre ele (la alegere). 

 

I E R U S A L I M 

N D U P A S T I O 

A U S T L I P S S 

L H A E C N T U A 

T U L G I Z F S N 

A L I C E R K X A 

R Q I F L O R I I 

E D U M I N I C A 

 

Sectiunea a- III-a: Vocabular  

1. Cuvântul sărbătoare înseamnă: 

a. A respecta 

b. A comemora 

c. A sărbătorii 
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2. Sarbatorile sunt: 

a. anumite zile inchinate lui Iisus; 

b. anumite zile inchinate sfintilor; 

c. anumite zile din cursul anului bisericesc inchinate unoe evenimente din viata lui Iisus, a Fecioarei Maria 

si a sfintilor; 

3. Scena „Maica Domnului, Împărăteasa cerurilor” este pictată, în mod obişnuit: 

a. pe bolta sfântului altar; 

b. la ieşirea din biserică; 

c. în cupolă; 

d. pe uşile împărăteşti. 

 

4. Sărbătorile religioase sunt prilejuri de a-i ___________________ Lui Dumnezeu pentru toate binefacerile, a ne 

_____________________ de păcate şi a ______________ ajutor persoanelor sfinte.Sărbătorile închinate 

Persoanelor Sfintei Treimi se numesc _______________  _______________ sau _________________ 

________________________ şi pot fi sărbătorite la aceiaşi ________________ sau în funcţie de 

______________ ____________.Sărbătoare săptămânală a creştinilor este __________________ care se mai 

numeşte şi ___________ ____________________. 

5. Ce inseamna a praznui, ofranda,  procesiune ? 

6. Ce este o sarbatoare laica? 

7. Da exemplu de 2 sarbatori religioase si 2 alte tipuri de sarbatori . 

8. Cintind troparul de langa imaginea din dreapta sus ce crezi ca vrea sa scoata in evidenta?  

 

Sectiunea a- IV-a: Informații despre Text Explicit și Text Implicit 

 

1. In cate parti se impart sarbatorile religioase? 

2. Identifica in imaginle de la pg 85 categoriile de persoane participante laMarea Unire. Ce rol a avut Biserica? 

3. Exista doua zile nationale ale Romaniei? 

4. Sf. Andrei si noi. Cum il intalnim azi pe Hristos? 

 

 

5. Notati cu (A), daca sunt adevarate si cu (F), daca sunt false, la sfarsitul urmatoarelor afirmatii: 

a. Ziua Crucii este o sarbatoare cu data fixa. 

b. Pastele se sarbatoreste in fiecare an la aceeasi data. 

c. Sfantul Andrei nu se sarbatoreste in noiembrie. 

d. Ispasul se sarbatoreste in fiecare an in zi de duminica. 
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Planificare anuală 

An şcolar 2021-2022 

Grupa mijlocie  (Inimioarelor) 
 

Profesor pentru inv. Prescolar:  

HELENA -CRISTINA MIHAI  

                                    MĂLINA -AUGUSTA BODRE 

Grădinița cu P.P.„Zâna Zorilor”, CLUJ-NAPOCA                                                                                                     

 

Nr. 

Crt. 

Săptămâna Tema anuală de studiu Proiectul tematic Subtema 

proiectului 

Teme în afara 

protectului 

1 13.sept – 

17.sept 2021 

Evaluare iniţială   „Sa vedeti ce 

multe stiu!” 

2 20.sept – 
24.sept 2021 

Evaluare iniţială   „Multe am ca să 

vă spun” 

3 27.sept – 
01.oct.2021 

I.„Cine sunt/suntem?” O LUME 

MINUNATĂ 

„Grădiniță, mi-a 

fost dor de tine 

 

4 04.oct-
08.oct.2021 

„Cine sunt/suntem?” O LUME 

MINUNATĂ 

“Nicăieri nu-i ca 

acasă” 

 

5 11.ot – 
15.oct.2021 

„Cine sunt/suntem?” O LUME 

MINUNATĂ 

“Învăț despre mine 

(corpul și reguli de 

igienă) ” 

 

6 18.oct –
22.oct.2021 
 

„Când cum și de ce 

întâmplă?” 

PORTRETUL 

TOAMNEI 

„Toamna pe strada 

mea” 

 

7 25.oct – 

31.oct 

VACANȚĂ VACANȚĂ VACANȚĂ VACANȚĂ 

8 01.nov-
05.nov.2021 

II. „Când, cum şi de ce se 

întâmplă?” 

PORTRETUL 

TOAMEI 

Parfum de toamnă 

(flori) ” 

 

9 08.nov-
12.nov.2021 

II. „Când, cum şi de ce se 

întâmplă?” 

PORTRETUL 

TOAMNEI 

„Miresme de 

toamnă (fructe)” 

 

10 15.nov– 

19.nov 

II. „Când, cum şi de ce se 

întâmplă?” 

PORTRETUL 

TOAMNEI 

“În cămara bunicii 

(legume)” 

 

11 22.nov-
26.nov.2021 
 

II. „Când, cum şi de ce se 

întâmplă?” 

PORTRETUL 

TOAMNEI 

       „Piramida 

alimentelor” 

 

11  29.nov-
03.dec.2021 

I. „Cine sunt/suntem?”   “Sunt roman și 

sărbătoresc” 

12 06. dec-10 

dec.2021 

IV. „Cum este, a fost şi va 

fi aici pe Pământ?” 

MAGIA 

SĂRBĂTORILOR 

DE IARNĂ 

“ Moș Nicolae are 

daruri pentru 

fiecare ” 

 

13 13.dec-
17.dec.2021 

IV.„Cum este, a fost şi va 

fi aici pe Pământ?” 

MAGIA 

SĂRBĂTORILOR 

DE IARNĂ 

“În prag de 

sărbătoare” 

 

14 20.dec-22 

dec 2021 

Evaluare sumativă Evaluare sumativă Evaluare 

sumativă 

Evaluare 

sumativă 

15 23. dec 2021-

09 ian 2022 

VACANȚĂ VACANȚĂ VACANȚĂ VACANȚĂ 

16 10.ian – 

14.ian 2022 

III. „Cum exprimăm ceea 

ce simţim?” 

  „Bucuriile 

iernii” 

 

17 17.ian – 

21.ian 

III.„Cum exprimăm ceea 

ce simţim?” 

  „Povesti 

nemuritoare” 
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18 24.ian – 
28.ian.2022 

V. „Ce şi cum vreau să 

fiu?” 

  “Bondocel își 

alege o 

meserie!” 

19 31.ian-
04.febr.2022 

IV.„Cum este, a fost şi va 

fi aici pe Pământ?” 

SĂ DESCOPERIM 

LUMEA 

ANIMALELOR  

 “Viața la fermă”  

20 07.febr-
11.febr.2022 
 

IV. „Cum este, a fost şi va 

fi aici pe Pământ?” 

 

 

SĂ DESCOPERIM 

LUMEA 

ANIMALELOR 

“ Locuitorii 

pădurii 

 

21 14.febr - 

18.febr.2022 

 

IV. „Cum este, a fost şi va 

fi aici pe Pământ?” 

 

SĂ DESCOPERIM 

LUMEA 

ANIMALELOR 

”Animale de la 

poli” 

 

22 21.febr – 
25.febr.2022 

V. „Ce şi cum vreau să 

fiu?” 

  „Dinozaurii- 

giganții din 

trecut” 

23 28.febr. – 
04.mar.2022 

III. „Cum exprimăm ceea 

ce simţim?” 

PRIMĂVARA-N 

DAR! 

„El vestește 

primăvara” 

 

24 07.mar – 

11.mar 

III.„ Cum exprimăm ceea 

ce simţim?” 

PRIMĂVARA-N 

DAR! 

„Mama, raza mea 

de soare” 

 

 14.mar.-18 

mer 

III. „Cum exprimăm ceea 

ce simţim?” 

PRIMĂVARA-N 

DAR! 

Primăvara,  bine ai  

sosit! (păsări) 

 

25 21.mar- 
25.mar.2022 

VI. „Cine şi cum 

planifică/organizează o 

activitate?” 

UNDE MERGI, CU 

CE TE DUCI? 

"Mijloace de 

transport pe uscat 

" 

 

26 28.mar-
01.apr..2022 
 

VI.„Cine şi cum 

planifică/organizează o 

activitate?” 

UNDE MERGI, CU 

CE TE DUCI? 

"Mijloace de 

transport pe apa" 

 

27 04.apr-
07.apr.2021 

VI.„ Cine şi cum 

planifică/organizează o 

activitate?” 

UNDE MERGI, CU 

CE TE DUCI? 

"Mijloace de 

transport prin aer" 

 

28 08.-

14.apr.2022 

 

ȘCOALA ALTFEL  ȘCOALA ALTFEL ȘCOALA 

ALTFEL 

ȘCOALA 

ALTFEL 

29 15.04-

01.05.2022 

VACANȚĂ VACANȚĂ VACANȚĂ VACANȚĂ 

30 02.mai-
06.mai.2022 

 „Când, cum şi de ce se 

întâmplă?” 

GINGĂȘIILE 

PRIMĂVERII” 

“Parfum și 

culoare” (flori) 

 

31 09.mai-
13.mai.2022 

„Cine i cum 

planifică/organizează o 

activitate??” 

  Harnica albină 

32 16.mai-
20.mai.2022 

 V. „Ce şi cum vreau să 

fiu?” 

  Grădinarii! 

(legume de 

primăvară 

33 23.mai – 
27.mai.2022 

V. „Ce şi cum vreau să 

fiu?” 

  „Micii 

ecologiști” 

34 30.mai-
03.iun.2022 

 V. „Ce şi cum vreau să 

fiu?” 

 

 

 „Haideți în 

excursie!” 

35 06.06-
10.06.2022  

EVALUARE FNALĂ  EVALUARE 

FINALĂ 

EVALUARE 

FINALĂ 

„La revedere, 

grupa mijlocie” 
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Proiect de consiliere şi orientare școlară şi profesională 

„Caruselul meseriilor” 

 

 

Coordonator Prof. Rotar Adriana 

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” 

Cluj-Napoca 

 

Motto: Oamenii sunt păsări cu aripile crescute pe dinăuntru.” ( Nichita Stănescu) 

Argument:  

Una dintre lacunele învățământului preuniversitar românesc o reprezintă nevoia de educaţie pentru carieră, nevoia 

de informare, orientare şi consiliere privind cariera. Această lipsă se cuvine să fie atenuată, cât mai rapid, prin adoptarea 

unor politici educaționale adecvate, astfel încât finalitatea legată de gradul de inserţie socioprofesională a elevilor şi 

tinerilor să poată fi realizată cu adevărat.  

Consilierea în vederea orientării în carieră este un segment al educației ce include activităţi specifice, destinate 

autocunoaşterii, dobândirii unor abilităţi de a lua deciziile cele mai bune privind studiile, profesiile şi ocupaţiile, cunoscând 

aspectele specifice ale acestora. Cursurile și proiectele de consiliere și orientare, destinate elevilor constituie o extraordinară 

oportunitate de dezvoltare a abilităţilor de autoevaluare realistă a tuturor factorilor care contribuie la asigurarea confortului 

fizic şi psihic bazal, creşterea sentimentului eficacităţii personale. Nevoia elevilor de identificare a oportunităţilor de 

orientare școlară și în carieră solicită mult spijin și asistență din partea consilierului, a părinților și a profesorilor, astfel 

încât procesul luării deciziilor și alegerea parcursului educațional sau profesional să devină mai facil acestora.  

Consilierea reprezintă chintesența unui program de orientare a carierei. Semnificaţia acestui fapt este nu numai de 

natură psihologică, ci şi educaţională (pedagogică). Elevii trebuie formaţi astfel încât să poată lua decizii optime legate de 

viaţa lor. În acest sens, atenţia acestora şi, implicit, a educatorilor trebuie să se îndrepte spre crearea unor circumstanţe în 

cadrul cărora fiecare consiliat să aibă libertatea luării unor hotărâri pe care să le ducă la bun sfârşit şi, în acelaşi timp, să-şi 

asume consecinţele ce decurg din el.  

Considerăm că un proiect de orientare și consiliere școlară și profesională, care se adresează elevilor din clasele 

terminale de ciclu școlar, se va dovedi util, rezultatele fiind în beneficiul elevilor implicaţi în proiect (beneficiari direcţi), 

dar şi al beneficiarilor indirecţi, al comunităţii. 

SCOPUL  PROIECTULUI 

Acordarea consilierii elevilor din clasele a VII-a și a XII-a privind autocunoașterea; cunoaşterea diferitelor tipuri de 

meserii şi cunoaşterea ofertei de la momentul respectiv şi a dinamicii pe piaţa muncii în vederea unei bune orientări 

profesionale și școlare. 

OBIECTIVE 

1 Autocunoașterea și descoperirea personalității; 

2 Dezvoltarea unor deprinderi de interacțiune socială; 

3 Dezvoltarea conștiinței de sine şi a atitudinilor pozitive față de propria persoană  
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4 Familiarizarea cu specificul unor domenii de muncă și anumite meserii, cu piața muncii de la momentul derulării 

proiectului 

5 Corelarea domeniilor de interes și a abilităților descoperite cu anumite meserii     

● PARTICIPANŢI: elevi, diriginți, părinți, cadre didactice, parteneri educaționali  

● DURATA: un semestru al unui an școlar  

● GRUP ŢINTĂ:  

direct: elevii clasei a VIII-a și a XII-a 

indirect: părinții acestora  

PARTENERI EDUCAŢIONALI: Profesori și elevi din școlile partenere, reprezentanţi ai comunităţii locale, 

reprezentanţi ai unor meserii, părinţii elevilor, cadre didactice și elevi de la alte școli decât cele partenere, reprezentanți ai 

facultăților din oraș precum și agenți economici. 

RESURSE MATERIALE: tablă interactivă, flipchart, echipamente IT, videoproiector, ecran, marker, hârtie, alte 

documente.  

Activitățile proiectului: 

1.Activitate de cunoaştere, autocunoaştere, intercunoaştere în vederea dezvoltării personale: Aplicarea unui 

chestionar legat de nevoia de consiliere și orientare școlară și profesională, adaptat vârstelor vizate de proiect 

și diferite exerciții de cunoaștere, autocunoaștere, intercunoaștere. 

2. Activitate de comunicare şi muncă în echipă (Exerciţii: „Ghiceşte Hobby-ul!”, „Spate în spate”, „Buchetul”, 

Colaj – “Iată de ce suntem importanţi.  

3. Activitate de familiarizare cu variata și fascinanta lume a profesiilor, a activitatilor specifice unor ocupaţii, 

analizarea consecintelor schimbărilor economice, sociale şi tehnologice asupra profesiilor (Se vor prezenta 

scurte filme cu diferite meserii și se vor organiza discuții. 

4. Exercițiu de imaginație: Afiș publicitar autoportret 

5. Diseminarea rezultatelor proiectului, la nivel local și județean și organizarea unui simpozion cu tema Meseria 

mea – Cariera mea 

- Lectorate cu părinţii: “Îmi cunosc suficient copilul?”, “Ce le cerem copiilor noştri?”, „Respect decizia 

copilului, dar îl ajut să fie realist”  

- Activităţi cu cadrele didactice: “Cum contribui la orientarea şcolară şi profesională a elevilor mei?’’ 

Metode utilizate: observația, conversația, dezbaterea, exercitiul, problematizarea, jocul de rol, studiu de caz, 

testul, focus grup, brainstorming 

Resurse alocate: resurse umane (profesori, parteneri din alte instituții, părinți), spațiu, echipamente, fișe cu 

exerciții, chestionare, analize statistice. 

Metode de colectare a datelor: observații (jurnal al activităților desfășurate în cadrul proiectului), chestionare, 

portofolii; 

Modalitati de valorificare:  

• Formarea abilităţilor şi a competentelor pertinente abordării planului de carieră; 

• Identificarea şi evaluarea realistă a opțiunilor viitorului traseu școlar şi profesional. 

EVALUARE:- iniţială, prin chestionare aplicate elevilor, profesorilor, părinţilor şi altor participanți în vederea 

stabilirii interesului acordat tematicii; 
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- finală, prin aplicarea unor chestionare elevilor, profesorilor,  părinţilor şi altor participanți, cu scopul aprecierii 

de către aceştia a beneficiilor/punctelor tari/punctelor slabe  ale programului parcurs, din perspectiva fiecăreia dintre 

categorii; 

- la sfârşitul programului, elevii vor trebui să poată realiza un plan propriu de planificare şi decizie în domeniul 

carierei/orientării școlare  

Instrumentele care vor fi folosite în acest proiect sunt prezentate participanților într-o succesiune care să le permită 

construirea treptată a autoconștientizării. Prima activitate a proiectului va fi precedată de un chestionar de evaluare a 

cunoștințelor şi atitudinilor elevilor față de consilierea pentru alegerea carierei. La încheierea activităților se va aplica un 

chestionar de evaluare a proiectului. 
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Interdisciplinaritate,creativitate şi expresie 

Prof. Înv. Primar: Revnic Alexandra Angela 

A.Introducere  

     Denumită şi „vârsta de aur a copilăriei”, vârsta şcolară mică se caracterizează prin   achiziţii pe plan 

intelectual, fizic şi comportamental.  Odată cu intrarea în şcoală, copilul vine în contact cu o multitudine 

de necunoscute, el deschide un cufăr al comorilor, pe care, plin de curiozitate, îl cercetează , şi-l însuşeşte 

după propriile posibilităţi, în funcţie de specificul vârstei şi individual. Sub îndrumarea atentă a 

învăţătoarei, copilul îşi satisface curiozitatea prin joc, prin acţiunea directă cu obiectele, prin creativitate.  

     În această perioadă  are loc dezvoltarea puternică a limbajului, se pun bazele operaţiilor gândirii (sinteză, analiză, 

abstractizare, generalizare, comparaţie) prin acţiune nemijlocită cu obiectele se dezvoltă gândirea, memoria,  atenţia, 

imaginaţia şi, în acelaşi timp, copilul, prin faptul că intră într-o colectivitate, îşi dezvoltă abilităţi, atitudini şi sentimente 

care îi vor fi utile mai târziu, la şcoală: sentimente de prietenie, respect, atitudinea de cooperare, de apartenenţă la un grup, 

spiritul de învingător.  

   Creativitatea se poate manifesta prin corelarea informaţiilor specifice unor domenii, ea depăşind barierele dintre acestea 

prin schimbul de metode, cunoştinţe, mijloace însuşite pe parcurs.Corelarea cunoştinţelor specifice unor categorii de 

activităţi diferite contribuie substanţial  la formarea şi dezvoltarea flexibilităţii gândirii, la dezvoltarea  capacităţii copiilor 

de a aplica cunoştinţele în practică  – o disciplină o ajută pe cealaltă să fie mai bine însuşită, la transferul cunoştinţelor 

dintr-un domeniu în altul. 

B. Conținutul educaţional  

   În cadrul acestei teme generale ,,Buzunarul cu idei” ,am selectat activități în conformitate cu programele şcolare pentru 

majoritatea ariilor curriculare, ,,Limbă şi literatura română” în primul rând, adaptate la vârsta şi nevoile elevilor.  

C.Lista activităţilor elevilor 

   Elevii vor fi împărţiţi pe grupe, iar fiecare grupă va avea de realizat sarcini diferite până vor trece prin fiecare 

nivel,după cum urmează: 

 

 

 

D. Activităţile elevilor  

1.NIVELUL I:Numele jocului:  

CASTELUL 1,2,3 

   Felul jocului: joc în aer liber/ Vârsta:6+/Număr de jucători:6+/Materiale necesare: minge şi câteva pietre de 

mărimi diferite/Durata jocului:30minute 

  Jocul pe scurt: 

❖ Se alege un „Stăpân” al „Castelului”şi echipa care trebuie să aranjeze în ordine pietrele -„Castelul”. Un 

jucător din  echipă va dărâma cu mingea pietrele aranjate şi toţi vor fugi. 

❖ Stăpânul castelului trebuie să îi atingă pe aceştia cu mingea,  însă trebuie să fie atent şi la cei care vor să 

rearanjeze pietrele. Ultimul prins cu mingea devine stăpânul şi jocul se reia. Dacă este refăcut castelul, stăpânul 

rămâne acelaşi copil. 

❖ Când este refăcut castelul, se va striga „Castelul 1,2,3” . 

GRUPA 1- Castelul 1,2,3! 

GRUPA 2-Continuă povestea! 

 GRUPA 3- Ce încape într-o valiză? 

GRUPA 4- Om sărac… 
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   Cine câştigă ? 

❖ Echipa care reuşeşte să rearanjeze castelul este declarată câştigătoare. 

   Ce beneficii aduce acest joc? 

Multă distracţie.Atenţie.Memorie.Imaginaţie.Cultură generală.Efort fizic.Răbdare. 

2. NIVELUL II 

Numele jocului: CONTINUĂ POVESTEA 

  Felul jocului: joc de petrecere/ Vârsta:8+/Număr de jucători:4+/Materiale necesare: pix şi  hârtie pentru fiecare 

jucător/Durata jocului:20 minute 

  Jocul pe scurt: 

❖ Copiii se aranjează în cerc,fiecare cu hârtie şi pix. Ei îşi vor scrie numele pe un colţ al hârtiei pe care îl vor 

împături, ca să nu se vadă. Fiecare copil va da hârtiuţa în stânga sa până când cineva spune „Stop!’’. Fiecare are 

o  hârtiuţă pe care va scrie un secret - cel mai rău lucru pe care l-au făcut vreodată. 

❖ Hârtiuţele sunt împăturite şi date mai departe în stânga. Din nou,cineva spune stop şi hârtiuţele rămân în mâna 

fiecăruia. De data aceasta jucătorii vor scrie de ce au făcut cel mai rău lucru.  

❖ Bileţelele împăturite călătoresc mai departe până când cineva spune „Stop!’’. Acum hârtiuţele se desfac şi 

fiecare citeşte ce are pe foaie. 

  Cine câştigă ? 

❖ Câştigă persoana cu  cea mai  ciudată poveste de pe bileţel. 

  Ce beneficii aduc aceste jocuri? 

Distracţie.Curiozitate.Atenţie.Memorie.Imaginaţie.Cultură generală.Efort fizic.Răbdare.Implicare. 

3. NIVELUL III  

Numele jocului: CE ÎNCAPE ÎNTR-O VALIZĂ? 

   Felul jocului: joc de cuvinte/  Vârsta:6+/Număr de jucători:2+/Materiale necesare: -/ Durata  

Asemenea jocului de Fazan, unul dintre jucători spune alfabetul iar altul va spune  STOP ! Cu litera la care s-a oprit va 

începe cuvântul. Acest cuvânt numeşte doar lucruri care încap într-o valiză sau un geamantan. Următorul jucător va 

folosi ultima literă a cuvântului spus anterior. Cel  care rămâne fără idei, iese din joc. 

    Reguli: 

✓ Jucătorii pot denumi şi animale. 

✓ Este important ca valiza să se poată închide  cu obiectul înăuntru. 

   Cine câştigă? 

✓ Cel care rămâne ultimul, astfel eliminându-i pe ceilalţi. 

    Ce beneficii aduce acest joc? 

Distracţie.Atenţie.Memorie.Imaginaţie.Cultură generală.Efort fizic.Răbdare. 

4. NIVELUL IV 

Numele jocului:OM SĂRAC 

Felul jocului: joc de petrecere/Vârsta:8+/ Număr de jucători:4+/Materiale necesare: pix şi  hârtie /Durata jocului:15 

minute/  Jocul pe scurt: 

   Se scriu mai multe bileţele cu  personaje, în funcţie de numărul de jucători, din care patru sunt cele mai importante: 

omul sărac-păgubitul, hoţul, împăratul-cel care dă pedeapsa şi călăul-cel care o  aplică. Restul sunt figuranţi şi pot fi 

trecuţi ca ţărani sau târgoveţi. După împărţirea aleatorie a bileţelelor, omul sărac se ,, plânge,, că a fost furat şi spune 
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numele celui bănuit. Cel care a tras hârtiuţa pe care scrie ,,hoţ,, nu trebuie să se dea de gol. Când acesta este 

prins,împăratul îi dă o pedeapsă. Când bănuiala este greşită, ,,omul sărac,, va primi pedeapsa. 

Dacă bănuiala a fost greşită, ,, omul sărac,” va primi o pedeapsă de la împărat. 

   Reguli: 

✓ Pedepsele se dau în funcţie de  antipatiile  sau simpatiile dintre participanţi, în afara jocului. 

✓ ,,Omul sărac,, are dreptul la o singură încercare de a ghici ,, hoţul,, , 

  Cine câştigă? 

✓  Cel care reuşeşte să numească adevăratul ,,hoţ,, din grup. 

E.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 

     Elevii vor fi evaluati pe baza participării active la activităţi şi pe integrarea propriilor răspunsuri la  fiecare temă de 

joacă. 
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Proiect de activitate educațional-terapeutică 

 

Profesor Tănase  Maria Manuela 

CSEI „Maria Montessori” Constanța 

 

CLASA: a VII-a B (deficiențe mintale severe) 

MODULUL :   Ludoterapie  

TITLUL ACTIVITĂȚII : ”Vânătoarea de culori”      

TIPUL ACTIVITĂȚII: Formare/Consolidare de priceperi și deprinderi 

DURATA ACTIVITĂȚII: 30 minute / online 

OBIECTIV CADRU:  Stimularea autocunoașterii, cunoașterii celorlalți și a mediului înconjurător 

OBIECTIV DE REFERINȚĂ: Formarea și dezvoltarea conduitelor perceptiv-motrice de bază (culoare, formă,mărime) 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :  

Obiective cognitive: 

➢ Oc1- Să identifice colorile din pictograme  

➢ Oc2- Să formeze grupe de obiecte după culoare 

➢ Oc3- Să ordoneze culorile conform cerinței 

➢ Oc4- Să asocieze culorile din pictograme 

Obiective psiho-motrice: 

➢ Opm5- Să acționeze independent cu materialele de lucru, efectuând sarcina propusă 

➢ Opm6- Să-și dezvolte deprinderile de coordonare oculo-motorie  

➢ Opm7- Să-și dezvolte deprinderile de orientare in spațiu 

Obiective afective: 

➢ Oa7- Să participe cu interes si curiozitate la activitate 

➢ Oa8- Să-și dezvolte sensibilitatea cromatică 

STRATEGIA DIDACTICĂ : 

     1. RESURSE PROCEDURALE : 

 a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observatia, exerciţiul,  demonstraţia,  jocul didactic, munca 

independentă, învățarea asistată de tabletă 

           b) Forme de organizare: frontală, individuală  

    2. RESURSE MATERIALE: cântece pentru copii, pictograme, fișa de lucru, creioane colorate. (Resursele materialele 

necesare au fost trimise elevilor, anterior activității online.) 

BIBLIOGRAFIE: 

• Programa școlară - Terapie educațională complexă și integrată, Stimulare Cognitivă, Clasele I-X, București 2008 

• www.twinkl.ro 

• www.gargaritacurioasa.ro 

• www.youtube.ro  

http://www.twinkl.ro/
http://www.gargaritacurioasa.ro/
http://www.youtube.ro/
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Nr. 

crt. 

SECVENȚA 

DIDACTICĂ 

DURATA 

Ob. 

op. 

 

CONȚINUT INSTRUCTIV-EDUCATIV STRATEGIA DIDACTICĂ  

METODE ȘI 

PROCEDEE 

FORME DE 

ORGANIZARE 

RESURSE 

MATERIALE 

1. Moment 

organizatoric 

1 min. 

    Se asigură condițiile unei bune desfășurări prin pregătirea 

materialelor didactice necesare activității online. 

   

2. Captarea atenției și 

anunțarea temei 

4 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Prin partajarea ecranului elevii vor asculta și viziona cântecul 

pentru copii „Să învățăm culorile/ Clopoțelul magic”.  

https://www.youtube.com/results?search_query=cantecul+culoril

or+clopotelul+magic 

Cântecul va fi urmat de întrebări: 

„Despre ce este vorba în cântec?/ Despre culori” 

„Ce culoare are o lămâie?/ Lămâia este galbenă” 

„Ce culoare are marea?/ Marea este albastră” 

„Bradul ce culoare are?/ Bradul este verde” 

„Dar levănțica?/ Levănțica este mov” 

Anunț tema: „ Astăzi vom face o vânătoare de culori!” 

 

Conversația  

Explicația  

 

Frontal  

 

Tableta  

 

 

3. Desfasurarea 

propriu-zisă a 

activității 

20 min 

 

 

 

Oc1 

 

 

 

 

 

Joc didactic 1: “Arată și tu!” 

Explicarea și demonstrarea jocului 

     Elevii privesc ecranul tabletei, eu le arăt un jeton colorat. În cel 

mai scurt timp elevii vor arăta și ei jetonul de aceeași culoare. Jocul 

se va desfășura colectiv, prin ridicarea aceluiași jeton de către toți 

elevii, dar și individual, fiecare elev va fi numit și va arăta jetonul 

corespunzător. 

(Anexa 1) 

Joc didactic 2 “Vânătoarea de culori!” 

 

Conversația 

 

Explicația 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

Frontal 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

Tableta 

 

Pictograme 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=cantecul+culorilor+clopotelul+magic
https://www.youtube.com/results?search_query=cantecul+culorilor+clopotelul+magic
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Oc2 

 

 

Oa5 

 

Oa6 

 

 

Oa9 

 

 

Oc3 

Explicarea și demonstrarea jocului:        

     Sarcina jocului este aceea de a găsi prin casă obiecte de culoarea 

celei prezentate pe ecranul tabletei.  

Exemplu: Elevii văd pe ecranul tabletei culoarea „roșu”. În cel mai 

scurt timp vor căuta prin casa și vor arăta la camera un obiect de 

culoare roșie. 

Vânătoarea va continua până când folosim în joc toate culorile 

propuse: roșu, albastru, galben, verde, violet și portocaliu. 

(Anexa 2) 

Joc didactic 3 “Înghețata colorată” 

Explicarea și demonstrarea jocului:        

     Sarcina elevului este de a construi o înghețată din cercuri 

colorate, urmând ordinea cerută a culorilor. 

(Anexa 3) 

Pe tot parcursul activității elevii vor fi sprijiniți, vor fi încurajați, 

iar părinții îi vor supraveghea îndeaproape și le vor acorda  tot 

ajutorul necesar pentru parcurgerea jocurilor didactice propuse. 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Învățarea 

asistată de 

tabletă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Individual 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă de lucru 

4. 

 

 

Munca 

independentă 

4 min 

 

 

 

Oc4 

Opm

6 

 

   În această etapă a activității elevii primesc fișa de lucru „Ghici ce 

culoare are?”( Anexa 4).  

Fiecare elev va trasa o linie, cu ajutorul unui creion, între culoare 

și imaginea corespunzătoare. 

 

Explicația 

Munca 

independentă 

 

Individual   

 

Fișa de lucru 

Creioane 

colorate 

5. Evaluare și 

aprecieri finale 

1 min 

     Voi face aprecieri asupra modului în care elevii au participat la 

oră.  

Fiecare elev va primi aprecieri verbale și laude pentru participarea 

activa în cadrul acestei activități. 

 

Conversația  

 

Frontal  

Individual 
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INSPECȚIE FINALĂ 

GRADUL I 
 

EDUCATOARE: PROF. POPUȚE CLAUDIA - FLORICA 

                              G.P.P. NR. 46 „ALLEGRIA”, ORADEA 

 

SCENARIUL ZILEI 

Programul zilei va debuta cu Întâlnirea de 

Dimineaţă, în cadrul căreia ne vom saluta frumos. 

Este o zi specială, aşa că, surprizele vor fi pe 

măsură. 

Vom face prezenţa copiilor, vom completa 

împreună calendarul naturii şi vom purta o scurtă 

discuţie despre tema săptămânii în care ne aflăm: 

,,Animale domestice”. 

Noutatea zilei constă în faptul că avem musafiri care au venit să vadă ce deştepţi şi grozavi 

copii sunteţi voi. 

         Educatoarea anunţă copiii  că vor avea o zi plină de surprize, cu activităţi interesante şi cu recompense pe măsură.  

Pentru aceasta va trebui să lucrăm mai întâi la sectoarele pregătite, în cadrul activităţilor liber alese (ALA1). La sectorul 

Artă vom desena ,,Familia”, la sectorul Bibliotecă vom scrie semne  grafice, la sectorul Ştiinţă vom realiza drumul 

animalelor la hrană, respectiv drumul puiului la mamă,  iar la sectorul Joc de creaţie ne vom juca „De-a veterinarii” cu 

ajutorul materialelor pregătite. 

          Le vom arăta mai târziu musafirilor, în cadrul activităţilor pe domenii experienţiale (ADE), cât de isteţi şi bine 

pregătiţi suntem noi la Activitatea integrată „La fermă” demonstrând astfel că în cadrul jocului „Numărăm şi învăţăm!” 

ştim să numărăm corect crescător şi descrescător în limitele 1-9, să formăm mulţimi şi să rezolvăm o problemă matematică 

(DŞ-Activitate matematică), realizând apoi prin  lipire „Oiţa” (DOS- Activitate practică). 

          După toate aceste activităţi interesante ne vom juca mai multe jocuri-concurs (ALA2) pentru a ne relaxa şi pentru a 

face puţină mişcare: ,,Cursa fermierilor” şi ,,Iepuraşul plimbăreţ”. 

          La sfârşitul zilei, copiii vor fi recompensaţi pentru modul în care au răspuns şi s-au comportat în timpul activităţilor. 

 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ 

 

DATA: 07.02.2020 

GRĂDINIŢA: Nr.46  „ALLEGRIA” Oradea 

GRUPA: MARE ,,A” 

EDUCATOARE: Prof. POPUŢE CLAUDIA-FLORICA 

SCOPUL  ACTIVITĂŢII: 

• Crearea unităţii colectivului de copii; 

• Stabilirea unor relaţii care să dea naştere unui sentiment de apartenenţă fiecărui membru al grupului; 

• Crearea unei atmosfere potrivite în grupă, pe tot parcursul zilei –stimulare afectivă; 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- să salute răspunzând la salut; 

- să asculte când cineva vorbeşte; 

- să aibă o atitudine de respect faţă de toţi membrii grupului; 

- să participe activ şi afectiv la activitatea de grup. 

 

METODE şi PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, jocul, observarea comportamentului copiilor; 
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MIJLOACE DIDACTICE: calendarul naturii, pozele copiilor, cartonașe ilustrând  emoții 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de grupă 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: Collen,B.,(2004), ,,Bună dimineaţa! Mă bucur că eşti aici!”, ed.Ro Media,Bucureşti. 

 

DURATA: 15 minute 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

 

1.SALUTUL 

          Copiii se aşează în semicerc pe perinuţe. Educatoarea îi salută: 

-Bună dimineaţa, copii minunaţi! 

          Copii vor răspunde salutului: 

-Bună dimineaţa, d-na Claudia! 

          După acestea fiecare îşi va saluta colegul din partea dreaptă folosind formulele cunoscute, şi musafirii prezenţi în 

sala de grupă. 

Prezenţa: 

  Voi întreba copiii: ,,Cine lipseşte azi?” 

Copiii îşi vor recunoaşte pozele la panou.  Voi lua pozele celor absenţi şi le voi aşeza pe panou. 

Copiii abordează întâlnirea de dimineaţă într-o atmosferă optimistă şi plină de energie. 

 

2.CALENDARUL NATURII 

    Se lucrează cu copiii la calendar. 

          Azi este vineri, 07 februarie. Este a cincea zi a săptămânii. 

          Se aşează semnele specifice vremii. 

          -Cum este vremea astăzi? Se discută cu copiii caracteristicile vremii din anotimpul iarna. La panou vom alege imagini 

cu îmbrăcămintea corespunzătoare vremii de afară, după care o vom afişa. 

 

3. ACTIVITATEA DE GRUP 

       Se realizează prin jocul cu text şi cânt: ,,Dacă vesel se trăieşte!” 

 

4. ÎMPĂRTĂŞIREA 

       Se realizează prin alegerea corectă a cartonaşului corespunzător stării emoţionale a copiilor. 

 

5.NOUTATEA ZILEI 

          -Astăzi  este o zi specială pentru că le avem invitate pe d-na conferenţiar universitar doctor: PERŢE ANDRA, d-na 

conferenţiar universitar doctor: BARTH KARLA MELINDA, d-na inspector prof.: NICOLETA OANA FĂRĂIANU 

şi pe d-na director  prof.: RODICA ŞTEF. 

       Pe parcursul zilei de azi vom desfăşura  ALA1 (jocuri şi activităţi liber-alese) în cadrul cărora: vom desena: 

,,Familia”, vom scrie semne grafice,  vom realiza drumul animalelor,  ne vom juca jocul: ,,De-a veterinarii”, urmând ca 

apoi să desfăşurăm o activitate integrată: ADE (DŞ: Activitate matematică şi DOS: Activitate practică), după care ne 

vom juca şi distra în cadrul ALA2 (jocuri și activităţi liber-alese) desfăşurând jocurile: ,,Cursa fermierilor” şi ,,Iepuraşul 

plimbăreţ”. 
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PROIECT DIDACTIC 

DATA: 07.02.2020 

GRĂDINIŢA: Nr.46 „Allegria” Oradea 

EDUCATOARE: Prof. POPUŢE CLAUDIA-FLORICA 

GRUPA: „MARE” ,,A” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:,,CUM ESTE/A FOST ȘI VA FI AICI PE PĂMÂNT?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „ANIMALE DOMESTICE” 

ACTIVITATEA: ALA 1(Jocuri și activităţi  liber - alese) 

TEMA: 

1. „Familia”; 

2. „Semne grafice”; 

3. „Drumul animalului”; 

4. „De-a veterinarii”. 

MIJLOACE DE REALIZARE: 

1. Artă - desen 

2. Bibliotecă - exerciţii grafice 

3. Ştiinţă - Labirint 

4. Joc de rol 

 

TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de priceperi şi deprinderi 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

➢ Activare și manifestare a potențialului creativ 

➢ Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute 

➢ Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare 

➢ Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

✓ Manifestă creativitate în activități diverse 

✓ Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, în conversații și povestiri creative 

✓ Identifică prezența mesajului scris, apreciază și valorifică mesajul scris în activitățile curente 

 

✓ Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică și orală pentru 

transmiterea unui mesaj 

✓ Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului 

✓ Inițiază/participă la interacțiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Consolidarea unor abilităţi şi deprinderi specifice nivelului de dezvoltare şi consolidarea unor deprinderi sociale de 

cooperare, de comunicare, de înţelegere a relaţiilor sociale. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1-Să-şi exprime dorinţa de a participa la activitate optând pentru unul din sectoare; 

O2-Să deseneze membrii familiei; 
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O3-Să traseze semnele grafice după model; 

O4-Să realizeze corect drumul animalului la hrană, respectiv drumul animalului la mamă;  

O5-Să comunice pe tot parcursul jocului, folosind convorbirea dialogată; 

O6-Să participe cu interes, într-o atmosferă distinsă, plăcută. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

A.METODE ŞI PROCEDEE: 

MD1:Conversaţia 

MD2:Observaţia 

MD3:Explicaţia 

MD4:Demonstraţia 

MD5:Exerciţiul 

MD6:Jocul 

 

B.MIJLOACE DIDACTICE: 

m1:foi albe 

m2:creioane colorate 

m3:fișe de lucru 

m4:creioane grafice 

m5:cereale și boabe porumb 

m6:jucării din pluş 

m7:truse de doctor 

m8:halate  

m9:panou de expunere 

m10:recompense. 

 

METODE DE EVALUARE: 

ME1:Observarea sistematică şi comportamentală a copiilor 

ME2:Aprecieri verbale; 

ME3:Analiza produselor muncii 

ME4:Expoziţia cu lucrări. 

 

FORME DE ORGANIZARE: pe grupuri 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

    - Ezechil,L.Lăzărescu,M.,P.,(2011) Laborator preşcolar, editura V&I Integral, Bucureşti; 

    - Curriculum pentru  Educaţia Timpurie de la naştere până la vârsta de 6 ani, 2019; 

    - Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani. 

 

DURATA: 30 minute  
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII 

DIDACTICE 

 

EVALUARE / 

METODE ȘI 

INDICATORI 
 

METODE ȘI 

PROCEDEE 

 

MIJLOACE 

DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

1.MOMENT 

ORGANIZATORIC 

-Voi asigura condiţiile necesare unei bune 

desfăşurări a activităţii: 

    -aerisirea sălii de grupă; 

    -aranjarea mobilierului pe sectoare; 

    -distribuirea materialului  didactic. 

   

2.CAPTAREA 

ATENŢIEI 

  Le spun copiilor că azi le-am pregătit mai 

multe sectoare la care vom lucra. 

 

 

 

 

  

3.ANUNŢAREA  

TEMEI ŞI A 

OBIECTIVELOR 

 Voi anunţa tema fiecărui sector, precum şi 

obiectivele urmărite. 

La sectorul ,,Artă” vom desena 

,,Familia”. La sectorul ,,Bibliotecă” vom 

scrie semne grafice, la sectorul ,,Ştiinţă” 

vom realiza ,,Drumul animalului”, iar la 

sectorul ,,Joc de rol” ne vom juca „De-a 

doctorul veterinar”. 

 

 

MD1 

 

 

 

 

  

4.PREZENTAREA 

NOULUI CONȚINUT 

ȘI DIRIJAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

1.ARTĂ (desen)-„Familia” 

-Ce aveţi pe măsuţe? 

-Creioane colorate, foi albe. La acest sector 

veţi desena membrii familiei voastre, pentru 

că ştiu că fiecare dintre voi are o familie 

minunată. 

2.BIBLIOTECĂ(exerciţii grafice)-„Semne  

grafice” 

Se vor intui materialele puse la dispoziţia 

copiilor şi la acest sector.Veti scrie semne 

grafice cunoscute aşa cum obişnuim noi să 

scriem atunci când desfăşurăm opţionalul: 

,,Creionul fermecat”. 

3. ŞTIINŢĂ (labirint) - ,,Găseşte drumul 

animalului” 

    Cei care vor alege acest sector vor avea de 

realizat cu ajutorul boabelor de porumb şi de 

cereale drumul animalului spre locul indicat.  

   Voi realiza cu copiii câteva exerciţii de 

încălzire a muşchilor mici ai mâinii:,, Bate 

palmele, învârte moriştile, scutură 

mânuţele”... 

4.JOC DE ROL- ,,De-a veterinarii” 

-În cadrul jocului de rol copiii vor interpreta 

rolul de doctor aşa cum doresc ei  şi vor 

utiliza formule de politeţe şi de solicitare 

adecvate:,, te rog” şi ,,mulţumesc”. 

Copiii urmăresc explicaţiile date după care 

încep jocul. 

 

 

 

MD3 

 

 

 

 

 

 

MD2 

 

 

 

 

 

 

 

MD3 

 

 

 

 

MD4 

MD5 

 

 

 

 

 

 

MD4 

MD6 

 

 

 

 

 

 

m1 

m2 

 

 

 

 

m3 

m4 

 

 

 

 

 

 

 

 

m3 

m5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m6 

m7 

m8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 
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MD3 

5.OBŢINEREA 

PERFORMANŢEI 

După ce au primit indicaţiile necesare, copiii 

îşi vor începe activitatea.                  

Voi observa activitatea copiilor sistematic şi 

comportamental, făcând aprecieri verbale. 

 

 

MD3 

MD5 

MD6 

 

 O2 

O3 

O4 

O5 

O6 

 

ME1 

6.ASIGURAREA 

RETENŢIEI ŞI A 

TRANSFERULUI 

Voi adresa copiiilor întrebări în legătură cu 

importanţa desfăşurării  acestei activităţi: 

-De ce credeţi că este important să ştim să 

desenăm? 

- La ce ne folosesc semnele grafice? 

-La ce credeţi voi că ne folosesc rezolvarea 

acestor labirinturi? 

- Ce am învăţat noi azi în cadrul jocului de 

rol? 

 

 

 

 

 

 

MD1 

  

7.EVALUAREA 

ACTIVITĂȚII 

   Voi evalua activitatea în funcţie de 

obiectivele propuse: 

-au desenat creativ; 

-au trasat corect semnele grafice; 

-au realizat corect drumul; 

-au utilizat un comportament adecvat cerut 

de jocul de rol propus. 

Copii vor fi recompensaţi, iar lucrările vor fi 

expuse. 

 

 

 

MD1 

 

 

m10 

ME1 

ME2 

ME3 

 

 

 

 

 

 

ME4 
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PROIECT DIDACTIC 

DATA: 07.02.2020 

GRĂDINIŢA:Nr. 46 ,,Allegria”- Oradea 

EDUCATOARE: Prof. POPUŢE CLAUDIA-FLORICA 

GRUPA: ,,MARE” ,,A” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:,,CUM ESTE/A FOST ȘI VA FI AICI PE PĂMÂNT?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,ANIMALE DOMESTICE” 

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,LA FERMĂ” 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 

DŞ-Activitate matematică - joc didactic 

DOS-Activitate practică - lipire 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

➢ Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat 

➢ Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

➢ Activare și manifestare a potențialului creativ 

➢ Autocontrol și expresivitate emoțională 

➢ Motricitate grosieră şi motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

✓ Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și numerația 

✓ Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor 

✓ Rezolvă situații – problemă, pornind de la sortarea și reprezentarea unor date 

✓ Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 

✓ Manifestă creativitate în activități diverse 

✓ Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte artă etc 

✓ Utilizează mâinile şi degetele pentru realizarea de activităţi variate 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Fixarea şi consolidarea cunoştinţelor legate de operaţiile  intelectuale prematematice studiate (număratul, recunoaşterea şi 

identificarea cifrelor în concentrul 1-9, formare de mulţimi de elemente, raportarea cantităţii la număr şi a numărului la 

cantitate) şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1-Să răspundă corect la ghicitorile matematice proiectate pe Tabla Smart; 

O2-Să numere animalele din mulţimea dată; 

O3-Să aşeze crescător şi descrescător cifrele în limitele 1-9; 

O4-Să stabilească vecinul mai mic şi vecinul mai mare al cifrei indicate; 

O5-Să formeze perechi între elementele mulţimilor date, precizând unde sunt mai puţine/mai multe elemente; 

O6-Să aşeze tot atâtea animale cât  îi indică cifra; 

O7-Să identifice locul ocupat de către fiecare animal: primul, al doilea, ultimul; 

O8-Să formeze grupa de 7 elemente, apoi o altă mulţime cu 2 elemente mai mult  decât în cealaltă; 

O9-Să lipească pe siluetă toate dischetele  astfel încât în total să fie 9, identificând compunerea şi descompunerea cifrei 9 

(alb, negru); 

O10-Să rezolve corect problema matematică. 

 

SARCINA DIDACTICĂ: 

• Răspunsul la ghicitorile matematice  proiectate pe tabla Smart; 

• Număratul în limitele 1-9; 

• Formarea de perechi şi precizarea numărului de elemente; 
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• Formarea mulţimilor din mai multe elemente date; 

• Lipirea elementelor pe suprafaţa dată; 

• Rezolvarea problemei  matematice. 

 

REGULILE JOCULUI: Copiii vor avea de rezolvat mai multe sarcini. Răspunsurile corecte vor fi răsplătite cu aplauze. 

ELEMENTE DE JOC: Surpriza, aplauzele, mânuirea materialului, recompensa. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE ŞI TEHNICI  DE PREDARE - ÎNVĂŢARE: 

MD1:Conversaţia 

MD2:Observaţia 

MD3:Explicaţia  

MD4:Demonstraţia 

MD5:Exerciţiul 

MD6:Jocul 

MD7:Problematizarea 

 

METODE DE EVALUARE: 

ME1:Observarea sistematică şi comportamentală a copiilor 

ME2:Evaluarea  orală 

ME3:Aprecierea rezultatelor muncii 

ME4:Expoziţia cu lucrări 

 

MATERIAL DIDACTIC: 

m1:tablă smart 

m2:conținut ilustrat pe suport digital 

m3:plicuri 

m4:jetoane cu cifre 

m5:tablă magnetică 

m6:cifre magnetice 

m7:siluete de animale domestice 

m8:planşă cu problemă ilustrată 

m9:lingură din lemn 

m10:dischete 

m11:siluete 

m12:lipici 

m13:planșete 

m14:machetă pentru expoziție 

m15:recompense 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:        

1)Programa activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii - Bucureşti 2000 

2)Ionescu, M., (2010), Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a 

copilului de la naştere la 7 ani, Editura Vanemonde, Bucureşti; 

3)Ezechil, Liliana, Păişi-Lăzărescu, Mihaela-Laborator preşcolar, Editura V&I 

Integral, Bucureşti. 2011 

 

DURATA:40 minute                 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

 

CONŢINUT 

 ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII 

DIDACTICE 

 

EVALUARE / 

METODE ȘI 

INDICATORI 
 

METODE ȘI 

PROCEDEE 

 

MIJLOACE 

DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

1.MOMENT 

ORGANIZATORIC 

    Voi asigura condiţiile necesare unei 

desfăşurări optime a activităţii: 

-aerisirea sălii de grupă; 

-aranjarea mobilierului; 

-pregătirea materialului didactic; 

-intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă, 

cântând cântecelul ,,Azi Grivei e mânios”. 

   

2.CAPTAREA 

ATENŢIEI 

    O voi realiza prin prezentarea unor ghicitori 

distractive cu conţinut matematic proiectate 

power point pentru a stârni curiozitatea 

intelectuală a copiilor şi concentrarea activităţii 

psihice cognitive, apoi voi descoperi  împreună 

cu copiii materialele. 

 

 

 

MD2 

 

 

m1 

m2 

m3 

m4 

m5 

m6 

m7 

 

 

 

O1 

3.ANUNŢAREA 

TEMEI ŞI A 

OBIECTIVELOR 

    -Aşadar, azi, o  să ne jucăm împreună un joc. 

Acesta se numeşte „Numărăm şi învăţăm!”, şi 

,,Oiţa” realizăm. În cadrul activităţii integrate 

vom exersa cunoştinţe matematice şi abilităţi 

practice aplicative rezolvând sarcinile date. 

 -Cum se numeşte jocul nostru de azi? 

(2 copii repetă tema pentru fixare). 

 

 

 

MD1 

 

 

MD3 

 

  

4.PREZENTAREA 

NOULUI CONŢINUT 

ŞI 

DIRIJAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

    Explicarea şi demonstrarea jocului: 

  Avem mai multe plicuri numerotate, iar în plic 

sunt sarcini de rezolvat. Copilul numit de mine  

va veni  şi  va rezolva sarcina primită.Veţi avea  

de numărat în limitele 1-9, de format perechi între 

elementele mulţimilor, de format mulţimi, de 

realizat prin lipire ,,Oiţa” şi de rezolvat o 

problemă matematică. Răspunsurile corecte vor 

fi răsplătite cu aplauze. 

Jocul de probă 

Se va executa un joc de probă pentru a vedea în 

ce măsură copiii au înţeles regulile jocului. 

 

 

MD3 

MD4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD6 

 

 

 

 

m3 

m4 

m5 

 

 

m6 

m7 

 

5.OBŢINEREA 

PERFORMANŢEI  

Executarea jocului propriu-zis:    

1).Numără câte animale (oi, purcei, câini) sunt; 

2).Aşează crescător şi descrescător cifrele în 

limitele1-9; 

3).Stabileşte vecinul mai mic şi vecinul mai mare 

al cifrei indicate; 

4).Formează perechi între elementele mulţimilor 

date, precizând unde sunt mai puţine/mai multe 

elemente; 

 

 

 

MD6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

O3 

 

O4 

 

O5 
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5).Identifică cifra din locul indicat şi aşează ,,tot 

atâtea” animale cât  arată cifra; 

6).Oferă-i fiecărei oiţe câte două grăunţe; 

7).Dă-i primului purcel atâtea boabe de porumb 

câţi sunt ei în total, iar ultimului cu o boabă mai 

puţin decât primului. 

8).Formează o mulţime cu tot atâtea elemente 

,,cai” câţi pitici sunt în poveste, apoi o altă 

mulţime cu 2 elemente mai mult decât în cealaltă; 

9).Lipeşte pe  siluetă toate dischetele, numără 

câte ai lipit și identifică compunerea și 

descompunerea cifrei ,,9”. 

Complicarea jocului 

O voi realiza printr-o problemă matematică care 

le va consolida cunoştinţe legate de operaţiile de 

adunare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD7 

 

m3 

m4 

m5 

m6 

m7 

m8 

m9 

m10 

m11 

m12 

m13 

m14 

 

 

 

 

 

 

 

 

m8 

 

 

O6 

 

 

O7 

 

 

 

 

 

O8 

 

 

 

 

O9 

 

 

 

 

O10 

6.ASIGURAREA 

RETENŢIEI ŞI A 

TRANSFERULUI 

Voi cere copiilor să denumească jocul pe care l-

au desfăşurat, şi să identifice utilitatea cunoaşterii 

numerelor în viaţa reală. 

 

 

 ME1 

ME2 

ME3 

ME4 

7.ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂŢII 

Voi face aprecieri verbale individuale şi generale 

asupra desfăşurării activităţii şi a felului în care 

copiii au participat la activitate. 

  Copiii vor fi recompensaţi. 

 

 

MD1 

 

 

 

 

m15 

       ME2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
73 

PROIECT DIDACTIC 

 

DATA: 07.02.2020 

GRĂDINIŢA: Nr.46 „Allegria” Oradea 

EDUCATOARE: Prof. POPUŢE CLAUDIA-FLORICA 

GRUPA: „MARE”,,A” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,CUM ESTE/A FOST ȘI VA FI AICI PE PĂMÂNT?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „ANIMALE DOMESTICE” 

ACTIVITATEA: ALA 2 (Jocuri și activităţi  liber - alese) 

 

TEMA: 

    1. ,,Cursa fermierilor” 

    2. ,,Iepuraşul plimbăreţ” 

 

MIJLOC DE REALIZARE: 

1. Joc de mişcare 

2. Joc liniştitor 

TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare  de priceperi şi deprinderi 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

➢ Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 

➢ Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

✓ Își coordonează muşchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 

✓ Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare 

✓ Să demonstreze utilizarea simţurilor (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul) în interacţiunea cu mediul pentru a-şi 

orienta mişcările 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

- Dezvoltarea spiritului de orientare, de competiţie, obişnuirea cu situaţii de întrecere 

- Recreerea şi destinderea copiilor după efortul din timpul zilei 

 

 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1-Să respecte regulile jocului; 

O2-Să execute acţiunile cerute corect şi într-un timp cât mai scurt; 

O3-Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie şi de fair-play; 

O4-Să participe activ şi afectiv la desfăşurarea jocurilor. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: 

MD1:Observația 

MD2:Conversaţia 

MD3:Explicaţia 

MD4:Demonstraţia 

MD5:Jocul. 

 

MATERIAL DIDACTIC: 

m1:găleţi cu porumb 

m2:cană 

m3:recipiente 
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m4:iepuraş din pluş 

m5:recompense 

 

METODE DE EVALUARE: 

ME1:Observarea sistematică şi comportamentală a copiilor 

ME2:Aprecieri verbale 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

Rodica Cormoş: ,,Călătorind cu trenul copilăriei”, ED. TREIRA 

(2003) 

Curriculum pentru Educaţia timpurie de la naştere până la vârsta de 

6 ani, 2019 

 

DURATA: 30 minute 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII 

DIDACTICE 

 

EVALUARE / 

METODE ȘI 

INDICATORI 
 

METODE ȘI 

PROCEDEE 

 

MIJLOACE 

DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

1.MOMENT 

ORGANIZATORIC 

    Voi asigura condiţiile necesare desfăşurării 

activităţii: 

-aerisirea sălii de grupă; 

-pregătirea materialului didactic necesar; 

-copiii intră ordonat în sala de grupă. 

 

   

2.CAPTAREA 

ATENŢIEI 

 O voi realiza prin descoperirea materialelor. 

 

 

MD1 

m1 

m2 

m3 

m4 

 

3.ANUNŢAREA 

TEMEI ŞI A 

OBIECTIVELOR 

-Astăzi ne vom juca două jocuri: 

1.,,Cursa fermierilor” 

2.,,Iepuraşul plimbăreţ”. 

Vreau să văd cine este cel mai atent, cel mai 

rapid, cine câştigă. 

Copiii ascultă cu atenţie şi repetă titlul jocurilor. 

 

 

 

 

MD2 

  

4.PREZENTAREA 

NOULUI CONȚINUT 

ȘI DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

Joc1. ,,Cursa fermierilor” 

Explicarea şi demonstrarea jocului: 

Copiii sunt împărţiţi în două echipe. Pe sol în faţa 

fiecărei echipe sunt aşezate găleţi cu porumb. La 

comanda mea  fiecare copil din cele două echipe 

trebuie să alerge până  la găleată, iar din găleată 

va trebui să umple cu porumb o cană pe care o va 

goli într-un recipient şi aleargă înapoi până la 

coada şirului de unde a pornit. Echipa care  

reuşeşte prima să umple recipientul cu porumb 

este cea câştigătoare. 

 

Jocul de probă 

Se execută un joc de probă pentru a vedea în ce 

măsură s-au înţeles regulile. 

 

 

 

MD3 

 

MD4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m1 

m2 

m3 
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Joc 2: ,,Iepuraşul plimbăreţ” 

Explicarea şi demonstrarea jocului. 

Copiii stau aşezaţi în cerc pe covor, dând din 

mână în mână un iepuraş din pluş. Când vor auzi 

semnalul ,,Stop!” copilul care are în mână 

iepuraşul va spune ceva despre ce i-a plăcut foarte 

mult la grădiniţă, cum s-a simţit el azi: vesel sau 

trist, ce a învăţat el azi foarte important, care  este 

starea lui emoţională acum la sfârşitul 

activităţilor. 

 

Jocul de probă 

Se execută un joc de probă pentru a vedea în ce 

măsură au înţeles regulile. 

 

 

 

MD5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD3 

 

MD4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m4 

5.OBŢINEREA 

PERFORMANŢEI 

Copiii se joacă cele două jocuri respectând 

regulile date. Acolo unde este nevoie  le dau 

indicaţii suplimentare individual sau colective 

după cum este cazul. 

 

 

 

MD5 

 

 

  

O1 

O2 

O3 

O4 

6.ASIGURAREA 

RETENŢIEI ŞI A 

TRANSFERULUI 

Voi puncta câteva reguli de conduită pe care le-

au respectat pe parcursul jocurilor. 

 

 

MD2 

 

  

ME1 

7. EVALUAREA 

ACTIVITĂȚII 

Voi adresa copiilor întrebări în legătură cu ceea 

ce am desfăşurat în cadrul acestor jocuri. 

Voi face aprecieri cu privire la felul în care copiii 

au participat la activitate şi în ce măsură au 

respectat regulile jocurilor. 

Echipele câştigătoare sunt recompensate. 

 

 

 

 

MD2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m5 

 

 

 

ME2 

 

A fost o zi minunată ! Felicitări copiilor grupei Mare ,,A” ! 
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PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT PENTRU ELEVI CU CES 

 

AMARIEI IULIA NICOLETA 

Disciplina CHIMIE                                                               

Clasa a IX-a /2 ore pe săptămână 

 

ARGUMENT 

Integrarea elevilor cu C.E.S. în şcoala publică este o consecinţă  a unei teze elaborate în anul 

1988 de UNESCO şi care a stat ulterior la baza  Directivelor de acţiune ale Conferinţei Mondiale a Educaţiei Speciale de 

la  Salamanca.  Procesul a continuat la Conferinţa UNESCO de la Jomtiem, Thailanda (1990), unde s-a adoptat principiul 

educaţiei pentru toţi. În Declaraţia de la Salamanca se preciza că şcoala incluzivă reprezintă mijlocul cel mai eficient de 

combatere a atitudinilor de discriminare, un mijloc care creează comunităţi şcolare primitoare pentru toţi. 

Ca urmare a acestei organizări complexe şi a structurii eterogene a colectivelor şcolare sunt necesare şi în clase 

unele măsuri speciale organizatorice (săli multifuncţionale, materiale suport etc.), dar şi măsuri de diferenţiere şi adaptare 

curriculară, precum şi instrumente adaptate de evaluare. Adaptarea curriculară presupune un curriculum diferenţiat 

pentru elevii cu C.E.S., o adaptare personalizată pentru fiecare elev cu C.E.S. În acest sens adaptarea curriculară selectează 

acele cunoştinţe care pot fi accesate de elev raportat la specificul funcţiilor sale psihice,în special cele ale gândirii , atenţiei, 

limbajului, memoriei etc. 

COMPETENŢE GENERALE 

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi. 

2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice. 

3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive. 

4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi 

în raportarea rezultatelor. 

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii proceselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului. 

VALORI ŞI ATITUDINI 

Competenţele generale şi specifice care trebuie formate prin procesul de predare-învăţare a disciplinei au la bază şi 

promovează următoarele valori şi atitudini: 

❖ Respect pentru adevăr şi rigurozitate;  

❖ Dispoziţia de ameliorare a propriei performanţe.  

❖ Iniţiativă personală;  

❖  Interes şi curiozitate;  

❖ Spirit critic şi autocritic; 

❖ Toleranţă pentru opiniile celorlalţi;  

❖ Dorinţă de informare şi afirmare; 

❖ Interes pentru explorarea diferitelor modalităţi de comunicare, inclusive pentru cele furnizate de TIC.  

 COMPETENŢE SPECIFICE 

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi. 

1.1 Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat; 

1.2 Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi, ioni, molecule; 
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1.3 Explicarea observaţiilor efectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi proceselor chimice studiate. 

2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice. 

2.1 Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, relaţii; 

3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi 

inductive. 

3.1 Analizarea problemelor pentru a stabilii contextul, relaţiile, etapele rezolvării; 

3.2 Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme. 

4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea 

investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor. 

4.1 Modelarea conceptelor, structurilor, relaţiilor, proceselor, sistemelor. 

4.2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei. 

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii proceselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului. 

5.1 Respectarea şi aplicarea normelor de protecţie personală şi a mediului. 

5.2 Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător. 

 

CONŢINUTURI 
COMPETENŢE 

SPECIFICE 

Variaţia caracterului metalic şi nemetalic în gupele principale şi perioadele 1,2,3;  

Proprietăţi chimice ale sodiului: reacţii cu oxigen, clor, apă 

Proprietăţi chimice ale clorului reacţii cu hidrogen, fier, apă, cupru,hidroxid de sodiu,iodură de potasiu  

Cristalul de NaCl;  

pH-ul soluţiilor apoase;  

Pila Daniell, Coroziunea şi protecţia anticorosivă 

1.1 

Legătura ionică  . Cristalul NaCl;  

Legătura covalentă nepolară : H2, N2, Cl2 

Legătura covalentă polară : HCl, H2O;  

Soluţii apoase de acizi tari ,de baze tari(HCl, NaOH,) 

1.2 

Proprietăţi fizice ale apei;  

pH-ul soluţiilor apoase;  

Pila Daniell 

Importanţă practică : Na, Cl2, NaCl  

1.3 

Variaţia caracterului metalic: reactivitatea Na faţă de O2,H2O;  

Proprietăţi chimice ale clorului reacţii cu: Cu, iodură de potasiu  

Determinarea caracterului acido-bazic al soluţiilor cu indicatori;  

pH-ul soluţiilor: determinarea pH-ului unor soluţii de acizi şi baze cu hârtie indicator de pH;  

Pila Daniell – construcţie şi funcţionare.  

2.1 

Structura învelişului electronic pentru elementele din perioadele 1, 2 

Corelaţii între structura învelişului electronic al elementelor din perioadele 1, 2, poziţia în tabelul 

periodic şi proprietăţi ale elementelor;  

Variaţia caracterului metalic şi nemetalic al elementelor din grupele principale şi perioadele 1, 2 ;  

3.1 
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Număr de oxidare. Stabilirea coeficienţilor ecuaţiilor reacţiilor redox  

Calcule stoechiometrice  

Concentraţia molară  
3.2 

Structura învelişului electronic pentru elementele din perioadele 1, 2  

Legătura ionică: NaCl;  

Cristalul NaCl;  

Legătura covalentă nepolară: H2, Cl2  

Legătura covalentă polară: HCl, H2O;  

Pila Daniell 

4.1 

Legături chimice (ionică, covalentă)  

pH-ul soluţiilor apoase 

Reacţii redox. Aplicaţii ale reacţiilor redox: pila Daniell 

4.2 

Variaţia caracterului metalic: reactivitatea Na, faţă de O2,H2O; Variaţia caracterului nemetalic:  

reactivitatea nemetalelor din grupa 17 (VII A);  

Proprietăţi chimice ale Cl2: reacţii cuFe, Cu, iodură de sodiu  

Dizolvarea unui compus ionic şi  a unui compus covalent polar în apă 

Soluţii apoase de acizi tari de baze tari  

Determinarea caracterului acido-bazic  

al soluţiilor cu indicatori;  

Determinarea pH-ului unor soluţii de acizi şi baze cu hârtie indicator de pH.  

5.1 

Proprietăţile chimice ale clorului şi sodiului;  

Solubilitatea în solvenţi polari şi nepolari;  

Soluţii apoase de acizi tari şi de baze tari  

5.2 
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Autoanaliza unui professor 

 

Futo Angela-Enikő 

Profesor de limba maghiară 

 

 

,,Autoanaliza mea este de fapt lucrul cel mai important de care dispun în prezent şi ea promite să capete pentru mine cea 

mai înaltă valoare, dacă e dusă la bun sfârşit... Nu e deloc un lucru uşor. Sinceritatea absolută cu tine însuţi e un bun 

exerciţiu.” 

                                     Sigmund Freud în scrisoarea către Fliess (15 octombrie 1897) 

http://bogdanbudai.ro/site/wp-content/uploads 

/2020/01/introspectie-e1579010001731.jpg 

  CINE SUNT EU?  Este prima întrebare importantă pe care trebuie să o găsesc un răspuns. 

Sunt profesoară timp de 21 ani pe catedra de limbă și literatura maghiară dintr- o școală din mediul rural. Pentru 

a face față acestei temă am stat la gânduri destul de mult. Să autoanalizez persoana mea ca om, sau să autoanalizez pe mine 

însumi ca profesor? Întrebarea rămâne deschisă. Cred că cele două autoanalize nici nu se poate face separat, deoarece cum 

te comporți ca om în zi cu zi, așa comporți și în fața clasei. De aceea am cerut în ajutor pe cei mari filozofi și oameni  de 

știință să mă ajute în definierea autoanalizei. Ce este autoanaliza defapt? 

,,Autoanaliza mea este de fapt lucrul cel mai important de care dispun în prezent şi ea promite să capete pentru 

mine cea mai înaltă valoare, dacă e dusă la bun sfârşit... Nu e deloc un lucru uşor. Sinceritatea absolută cu tine însuţi e un 

bun exerciţiu.”  Sigmund Freud în scrisoarea către Fliess (15 octombrie 1897) 

        AUTOANALÍZĂ, autoanalize, s. f. Analiză a însușirilor, gândurilor și sentimentelor proprii. ♦ Spec. Introspecție. ( 

sursa:  https://dexonline.ro/definitie/autoanaliz%C4%83 ) 

  În concluzie autanaliza este o investigaţie şi meditaţie orientată spre propria persoană pentru obţinerea unei 

imagini despre sine. Are la bază autotrăirea, autoobservarea şi raportarea la alţii, iar ca scop, perfecţionarea modelului. 

Î-mi place definierea scopului din această afirmație: perfecţionarea modelului. După acest exercițiu sper să ating scopul 

autoanalizei, perfecționarea personalității mele ca om și ca profesor. 

     De multe ori mă întreb că oare sunt o profesoară bună sau nu? Există oare profesori, unii mai buni decât alții, un tip de 

profesor ideal? Indubitabil, nu suntem toți la fel. 

  Profesorul  ideal e mereu răbdător, creativ, amuzant, calm, sigur pe el, conectat la nou, prietenos, egal în reacții. 

….Fals. Deși există câteva calități esențiale, subliniate și de cărțile științifice de specialitate, restul sunt variații 

nesemnificative. 

 

 După  filozofia  mea  ca profesor sau om trebuie să ai umor. Dar umorul nu este o calitate care să conteze cu 

adevărat, ci ține de personalitate și temperament. Cred că am acest talent de a nu crea mai mare problemă decât oricum 

este, de aceea de multe ori mă ajute în situații problematice să controlez pe copii și pe mine însumi  umorul, dar subliniez 

http://bogdanbudai.ro/site/wp-content/uploads
https://dexonline.ro/surse
https://dexonline.ro/surse
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fără a bagateliza problema, ci a da șansă de a lua o decizie cît mai bună fără de a urla, sau fără a de se gîndi înainte de 

spune cuvinte pe care o vei regreta mai tîrziu. 

 

Nu am o  ținută rigidă, academică. Vreu să fiu, să rămîn măcar în spirit ,, tânăr și neliniștit. Niciodată nu am crezut despre 

mine că știu totul, și am dreptată absolută. O ascult pe ceilalți și îmi recunosc dacă nu am dreptate, și când nu știu răspunsul 

adecvat sau corect pe întrebare (dar încerc să recuperez mai târziu, după ce am studiat problema  sau întrebarea).  Toți 

învățăm pînă la moarte. 

 Nu cred că  codul vestimentar  este cel care validează sau invalidează un profesor bun.  

 Am încercat întodeauna să fiu cât mai apropiat de copii, de elevi. Gradul de apropiere față de elevi este o întrebare 

pentru mine.  Sunt situații când mă simt  foarte apropiat de ei, care mă poate ajuta prin aflarea unei probleme foarte specifice 

și la oferirea unui sfat adaptat. Dar o apreciez și tipul profesorului distant, dar nu rece, care își găsește și el admiratorii lui 

în colectivul de elevi, datorită, poate, unei ținute demne, a simțului de dreptate, a probității profesionale. Având conștiința 

datoriei, profesorul își dorește foarte mult să fie acceptat de elevi (pentru că asta ajută enorm actului educativ), însă dacă 

discernământul îi semnalează că există decizii populare, dar dăunătoare pentru copil, atunci nu le va lua. Această situație 

se regăsește sub multe variații, de exemplu când elevii vor să profite de diriginte pentru a se învoi excesiv și neîntemeiat.  

Ne putem învoi elevii pe bandă rulantă, dar pentru că așa judecăm că e bine, nu pentru a ne construi o imagine bună. Tot 

conștiința datoriei ne poate îndemna să luăm alte măsuri care vor risca, aparent, să dăuneze imaginii noastre, ne va face să 

ne respectăm propriile decizii, spre binele elevului, fără ca acțiunea să ne fie paralizată de diferite temeri, amenințări, riscuri 

de calomnie. 

 Nu sunt o  profesoară care  în timpul predării să fie riguroasă și structurată, î-mi place ca activitațile de învățare 

să fie atractive.    E absolut firesc ca un profesor să nu fie conflictual, mânia temperată este mult mai  umană. 

 Poate că între punctele mele mai slabe există lipsa exigenței, severității. Întodeauna am vrut ca copilul la orele 

mele să simte că nu pentru mine, penrtu note și nici pentru păriții săi nu învață, ci numai pentru ei însuși. De aceea am avut 

întodeauna răbdare pentru temele nefăcută dar recuperate cu timpul, sau cu proiecte predate mai târziu. Întodeauna 

rezultatul contează, și nu drumul pe care o traversăm.  Nu pot să accept din partea elevilor sau a colegilor  expresia 

de dispreț pentru vreun coleg (de exemplu, când își exprimă un punct de vedere la orice situații sau în orele de literatură, 

opinie cu care altcineva nu rezonează).  

 În concluzie după 21 ani la catedră din experiență personală pot sublinia  acele calități ale profesorului 

considerate totuși esențiale. 

• Prima calitate a unui profesor este să aibă conștiința datoriei. Dacă este pătruns de ideea datoriei, aceea 

de a face educație, atunci toate acțiunile lui le va subordona acestui interes. Nu îi va păsa de alte 

influențe, dificultăți, sau de imaginea proprie. 

• A doua calitate ar fi aceea de a vedea copilul ca pe o persoană complexă, cu mai multe nevoi: de a fi 

curios și a afla, de a fi respectat, de a fi creativ, de a se simți valorizat. Felul în care fiecare alege să 

răspundă acestor nevoi este foarte variat și nu există o rețetă ideală. De exemplu, pentru a răspunde 

nevoii de joacă și creativitate, consider interesantă stabilirea unui refren, o metodă care ne face ușor 

recognoscibilă maniera de predare. 

• A treia calitate este să fii drept, corect. Copiii nu se revoltă când iau note mici sau când sunt pedepsiți 

(mustrare, nota la purtare) dacă aceste acțiuni vin din partea unui profesor drept, nepărtinitor. 
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 Cred într-o educație solidă, atât morală, cât și intelectuală. Am și reușite, și eșecuri, dar mă străduiesc să fac din 

elevul meu un om reflexiv (indiferent că va fi intelectual sau muncitor necalificat), vigilent la spectacolul lumii, vigilent la 

nuanțe și argumente, care să înțeleagă totodată necesitatea respectării unor reguli și a efortului. Da, efort, căci copiilor le 

place, de fapt, să își exerseze voința.  

     În concluzie consider că nu există tipul profesorului ideal, perfect. Nici eu nu sunt un profesor perfect, sunt  om,  care 

muncind greșește, dar este deschis să învețe din greșeliile lui.  Fiecare tip de profesor are manifestările lui, pe care unii 

copii le admiră, iar alții nu (ține și de temperamentul copilului). Există doar câteva cerințe bazale, restul sunt variații. 

 

SURSE: 

https://dexonline.ro/definitie/autoanaliz%C4%83 

http://www.psihanaliza.org/freud/autoanaliza.html 

http://bogdanbudai.ro/site/wp-content/uploads/2020/01/introspectie-e1579010001731.jpg 

https://republica.ro/tipul-profesorului-ideal-din-perspectiva-unui-profesor 

 

 

https://dexonline.ro/definitie/autoanaliz%C4%83
http://www.psihanaliza.org/freud/autoanaliza.html
http://bogdanbudai.ro/site/wp-content/uploads
https://republica.ro/tipul-profesorului-ideal-din-perspectiva-unui-profesor
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PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT (PIP) 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 
Onciu Liliana  

Şcoala Gimnazială Specială Nr 14 Tulcea 

Numele şi prenumele beneficiarului: C. G. 

Data şi locul naşterii: 07. 09. 2009, Monterotondo - Italia 

Domiciliul: Tulcea,  

Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea 

Clasa a IV-a  

Echipa de lucru: Onciu Liliana profesor psihopedagog, A.M profesor de psihopedagogie specială;  

R .A  învățător educator 

 

Problemele cu care se confruntă copilul:,,Întârziere în dezvoltare psihică și limbaj accentuată (VD – 1 an și 9 

luni). Elemente din sfera autistă.” 

Problemele cu care se confruntă copilul/elevul/tânărul (rezultatele evaluării complexe): 

➢ De integrare în colectiv (manifestarea anxietăţii de separare, manifestarea anxietăţii în medii fizice 

şi sociale noi) 

➢ De comunicare (slaba dezvoltare a limbajului receptiv şi expresiv) 

➢ De învăţare (generate de specificul tulburărilor şi dificultăţilor în sfera relaţională) 

➢ De educație senzorială 

➢ Prezintă tulburări de orientare spațio-temporală, lateralitate 

➢ Probleme psihomotrice 

➢ Prezintă instabilitate emoțională 

➢ Are nevoie de feed-back pozitiv după fiecare sarcină realizată, are nevoie de afecţiune, de 

integrare 

Priorități pentru perioada (se specifică intervalul de timp): 01.10.2021- 11.06.2022 
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Structura programului de intervenție personalizat – (terapii și programe de intervenție) 

Competențe 

generale 

Competențe 

specifice 

Conținuturi asociate Metode și mijloace 

de realizare 

Perioada de 

intervenție 

Criterii minimale 

de 

apreciere a 

progreselor 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

1.Educarea 

controlului și 

coordonării 

psihomotrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Educarea 

controlului voluntar 

și reprezentarea 

mentală 

1.2. Coordonarea 

ochi-mână 

 

 

 

 

 

1.3. Coordonarea 

ochi-mână-picior 

Stimularea motricității copilului pentru dezvoltarea 

capacităților motrice deficitare 

Exerciții de aruncare/prindere a unor obiecte de diferite 

dimensiuni 

 

 

 

Exerciții de manipulare a obiectelor și de formare a 

pensei digitale 

Exerciții simple realizate cu mâinile (să strângă jucăriile, 

incastre) 

Exerciții de recunoaștere a obiectelor și jucǎriilor 

 

Exerciții pentru menținerea poziției corecte pe scaun la 

măsuță 

Exerciții de autoservire și așezare a obiectelor utilizate la 

locul lor 

Observația 

Explicația 

Exercițiul 

Demonstrația 

Jocul didactic 

Diferite obiecte 

Incastre 

Jocuri 

Jucării 

01.10.2021- 

11.06.2022 

-să împingă, să 

arunce o minge la 

cerere câtre altă 

persoană 

 

-să manipuleze 

obiecte cu ambele 

mâini 

-să aducă la cerere 

un obiect/jucărie 

 

-să stea la cerere  pe 

scăunel la măsuță 

cu ceilalți copii 

-să-și ia singură 

obiectele, apoi să le 

pună la loc 

- observaţie 

directǎ 

-evaluare 

oralǎ 

-aprecieri 

verbale 

-stimulente 

2.Consolida-rea 

abilităților 

motrice și 

realizarea 

conduitelor 

motrice 

 

 

2.1. Structurarea 

gesturilor motrice de 

bază 

 

 

 

2.2. Organizarea 

schemei corporale 

Organizarea schemei corporale și formarea imaginii de 

sine 

Exerciții de rupere a hârtiei 

Exerciții de strângere și de desfacere a pumnului 

 

 

 

Exerciții de identificare a principalelor segmente ale 

corpului 

Observația 

Explicația 

Exercițiul 

Demonstrația 

Jocul didactic 

Ziare 

Incastre 

Păpușă demontabilă 

 

01.10.2021- 

11.06.2022 

-să rupă hârtia în 

bucăți mari 

-să strângă și să 

desfacă pumnul cu 

ajutor susținut 

-să arate capul, 

trunchiul și 

membrele 

propriului corp 

Observaţie 

directǎ 

-evaluare oralǎ 

-aprecieri 

verbale 

-stimulente 

3.Utilizarea 

comunicării 

verbale, 

nonverbale și 

paraverbale 

3.1.Familiarizarea  

cu unele procedee 

figurative: semne, 

gesturi 

3.2. Stimularea 

mobilității 

fonoarticulatorii/auz 

fonematic 

Formarea abilităților de comunicare verbală și 

nonverbală și a unei atitudini civilizate în relațiile cu 

ceilalți 

Exerciții de folosire corectă a conceptelor de 

accept/refuz, da/nu, permis/nepermis  

 

 

 

 

Exerciții de emitere a sunetelor 

Observația 

Explicația 

Exercițiul 

Demonstrația 

Jocul didactic 

Jucării 

01.10.2021- 

11.06.2022 

-să înțeleagă 

permisiunea și 

interdicția 

 

 

 

-să emită voluntar 

sunete 

(prin imitație) 

Observaţie 

directǎ 

-evaluare oralǎ 

-aprecieri 

verbale 

-stimulente 
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4.Participarea 

activă și pasivă 

într-un grup pe 

o sarcină dată 

4.1. Stimularea 

participării la 

activitățile comune 

desfășurate 

Formarea abilității de imitare a unor activități/modele 

acționale oferite de terapeut 

Exerciții de imitare 

 

Exerciții de stimulare a atenției/interesului și participarea 

la activitatea grupului 

Observația 

Explicația 

Exercițiul 

Demonstrația 

Jocul didactic 

Jucării 

Calculator 

01.10.2021- 

11.06.2022 

-să imite modelul 

acțional 

-să-și mărească 

progresiv atenția la 

activitățile grupului 

Observaţie 

directǎ 

-evaluare oralǎ 

-aprecieri 

verbale 

-stimulente 

5.Stimularea 

capacității de 

interacțiune, 

explorare și 

cunoaștere a 

mediului extern 

 

5.1. Creșterea 

capacității de reacție 

la stimuli externi 

 

Formarea unor capacități de adaptare la mediu 

Exerciții deformare a unor deprinderi de igienă 

alimentară și personală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciții de stimulare multi-senzorială (vizual, gustativ, 

auditiv, tactil-kinestezic) 

Observația 

Explicația 

Exercițiul 

Demonstrația 

Jocul didactic 

Jucării 

Jocuri senzoriale 

01.10.2021- 

11.06.2022 

 

-să deprindă 

folosirea corectă a 

toaletei și spălatul 

pe mâini 

-să semnalizeze 

anumite nevoi , prin 

diferite reacții și 

comportamente 

-să distingă multi-

senzorial 

obiecte/lucruri/alim

ente din mediul 

apropiat 

-observaţie 

directǎ 

-evaluare oralǎ 

-aprecieri 

verbale 

-stimulente 
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Evaluarea periodică 

Semestrial 

 

Obiective realizate 

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

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

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

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

…………………………………………………………… 

 

Dificultăți întâmpinate 

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

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

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

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

 

Metode cu impact ridicat: 

   -pozitiv 

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

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

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

………………………………………………………………………… 

   -negativ 

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

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

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

………………………………………………………………………… 

Revizuire aprogramului de intervenți eeducațional-terapeutică (în funcție de rezultatele evaluărilor periodice) 

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

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

Recomandări particulare 

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

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

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

 

Rolul și modul de implicare a părinților în program: 

Părinții sunt:- solicitați ori de câte ori este nevoie în susținerea copilului la activități 

                      - informații cu privire la evoluția copilului 

                      - invitați să participe la activități extracurriculare 
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CONTRIBUŢIA JOCULUI DE MIŞCARE  LA CREŞTEREA EFICIENŢEI  

ORELOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ 
 

 

Elena Bontas Stanciu, 

 profesor educaţie fizică 

Scoala Gimanzială „Nicolae Iorga”, Focşani 

 

Motto: 

„Copilul râde:   înţelepciunea şi iubirea mea e jocul „ 

„Tânărul cântă: înţelepciunea şi jocul meu e iubirea” 

„Bătrânul tace:  iubirea şi jocul meu e înţelepciunea”  

                      Lucian Blaga 

 

 Educaţia fizică este în primul rând activitatea care valorifică sistematic ansamblul formelor de practicare a 

exerciţiilor fizice în scopul măririi în principal a potenţialului biologic al omului în concordanţă cu cerinţele sale şi 

exigenţele societăţii. Angajează elevii într-un proces dinamic de dezvoltare a capacităţilor de acţiune, proces care contribuie 

la formarea conştiinţei de sine, la afirmarea eului şi exprimarea personalităţii. În educaţia fizică important este câştigul pe 

care îl are elevul în planul personalităţii sale, al echilibrului acestuia. Omul modern înţelege necesitatea formării 

deprinderilor motrice pentru rezolvarea diverselor situaţii la locul său de muncă sau în viaţa cotidiană.Viaţa demonstrează 

că prin practicarea educaţiei fizice organizate raţional, începând cu cea mai fragedă vârstă se cristalizează calităţile de 

supleţe, agerime, abilitate, rapiditate, spontaneitate, iscusinţă. Educaţia fizică educă curajul, ambiţia, emulaţia, atenţia 

distributivă, hotărârea, fermitatea , disciplina, calmul , sentimentul de ocrotire al individului de către colectiv, precum şi 

multiple trăsături de voinţă şi de caracter. 

 Jocurile de mişcare constituie un mijloc important prin care se realizează o parte importantă din sarcinile ce revin 

educaţiei fizice. Ele dezvoltă la elevi pe lângă bagajul mare de deprinderi motrice elementare, simţul colectivităţii,  al 

inventivităţii şi mai ales al cunoaşterii. Prin aplicarea judicioasă a jocurilor există posibilitatea de a contribui  în mare 

măsură la realizarea uneia din sarcinile educaţiei şi anume: de a forma din copil o fiinţă care să convieţuiască în armonie 

cu colegii săi, care să se comporte corect şi civilizat. În cadrul jocurilor de mişcare, pe lângă însuşirea şi perfecţionarea  

nenumăratelor deprinderi motrice de bază, elevul este nevoit să le aplice în situaţiile mereu schimbătoare din teren, iar 

prezenţa elementului de întrecere în majoritatea cazurilor presupune eforturi pentru realizarea cu succes a acţiunilor, ceea 

ce permite atât dezvoltarea calităţilor motrice cât şi a calităţilor morale şi a voinţei.              

             Educaţia fizică fiind un proces pedagogic, profesorului  i se crează posibilitatea de a rezolva această problemă 

complexă, angajând deopotrivă, experienţa, tactul, măiestria proprie cât şi iniţiativa, independenţa şi responsabilitatea 

elevilor. Este cunoscut că  noţiunile, trăsăturile caracteriale, deprinderile şi atitudinile morale se formează într-un lung 

proces educativ. Profesorului îi revine sarcina să urmărească atent comportamentul elevilor, manifestările acestora în cadrul 

activităţii şi să intervină cu tact pentru soluţionarea unor conflicte sau manifestări necorespunzătoare. 

 Datorită influenţei multilaterale asupra întregii personalităţi a copilului jocurile de mişcare constituie unul dintre 

mjloacele de bază ale educaţiei fizice. În cadrul activităţii de educaţie fizică, jocul de mişcare îşi aduce contribuţia la 

realizarea următoarelor sarcini: 

  -formarea şi consolidarea deprinderilor motrice de bază; 

-dezvoltarea calităţilor motrice necesare în viaţă; 
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-formarea unor cunoştinţe utile, prin lărgirea sferei reprezentărilor despre lume; 

-dezvoltarea spiritului de colectivitate şi a calităţilor morale şi de viaţă. 

               Prin particularităţile sale specifice, jocul de mişcare se deosebeşte de celelalte mijloace ale educaţiei fizice datorită 

faptului că favorizează formarea şi consolidarea simultană a deprinderilor motrice de bază  (mers, alergare, săritură, 

aruncare şi prindere), dezvoltarea calităţilor motrice (viteză, rezistenţă, forţă şi îndemânare) precum şi a însuşirilor şi 

deprinderilor moral-volitive. Caracteristic jocurilor de mişcare este întrecerea, element ce sporeşte interesul elevilor pentru 

activitate, le mobilizează forţele şi îi stimulează.  

 Jocul de mişcare poate fi folosit în toate momentele lecţiei, contribuind la realizarea obiectivului propus. Mai 

poate fi folosit şi în celelalte forme prin care educaţia fizică este realizată în şcoală, în pauzele organizate, în excursii sau 

plimbări. Pentru ca jocul de mişcare să contribuie la îndeplinirea sarcinilor educaţei fizice este necesar să fie ales cu 

discernământ. Alegerea jocului se va face în funcţie de: 

-sarcinile de realizat; 

-locul jocului în lecţie; 

-particularităţile morfo-funcţionale şi psihice ale copiilor; 

-nivelul dezvoltării şi pregătirii fizice precum şi starea de sănătate; 

-condiţiile materiale privind locul de desfăşurare şi inventarul de materiale; 

-condiţiile atmosferice. 

               În cadrul organizării jocurilor trebuie avut permanent în vedere faptul că interesul pentru joc există în sarcina 

noastră a profesorilor, de a-l menţine şi de a da satisfacţie copiilor. Interesul va fi menţinut sau dezvoltat prin crearea noului 

în joc, prin stabilirea unor cerinţe mereu crescânde, fiindcă un joc care nu prezintă interes şi nu-l solicită suplimentar pe 

elev este lipsit atât de valoarea educativă cât şi de efectele biomotrice scontate.  

              În partea pregătitoare a lecţiei se folosesc jocuri pentru captarea atenţiei, ridicarea stării emoţionale şi jocuri 

pentru orientarea în spaţiu. 

 Indicaţii metodice: 

-să nu necesite organizare care să ducă la cheltuială mare de timp; 

-să fie simple, cu reguli puţine, să nu necesite multe explicaţii; 

-execuţia să fie vioaie, să nu dureze mai mult de 2-3 minute. 

              Aceste jocuri au ca urmare o mai uşoară şi gradată angajare a organismului în efort. 

              În partea fundamentală jocurile alese vor ajuta la îndeplinirea sarcinilor lecţiei care se rezolvă în această parte a 

lecţiei. 

 Indicaţii metodice: 

-se aleg jocuri care să formeze sau să întărească deprinderile motrice de bază, jocuri care să contribuie la educarea 

sensibilităţii (ritm, echilibru) şi a calităţilor motrice de bază (viteză, îndemânare, forţă); 

-sarcinile se pot realiza numai prin joc sau parţial prin joc; 

-timpul afectat jocului este variabil, 10-30 minute.  

              În partea de încheiere se folosesc jocuri cu caracter liniştitor care să restabilească marile funcţiuni şi să capteze 

atenţia. 

 Indicaţii metodice: 

-nu trebuie să dureze mai mult de 1-2 minute; 

- să fie simple şi uşor de realizat de către elevi. 
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 Durata jocului este determinată de următorii factori: 

- locul jocului - jocurile din partea pregătitoare şi de încheiere vor dura mai puţin decât în partea fundamentală; 

-numărul participanţilor - cu cât numărul participanţilor este mai mic cu atât durata jocului va fi mai mică; 

-vârsta jucătorilor - elevii de vârstă şcolară mică să nu fie prea multă vreme ţinuţi încordaţi; 

-ritmul de joc - cu cât este mai rapid cu atât durata este mai mică (întrecere în torent). 

 Practica a dovedit cât de mult înseamnă pentru un elev de 7-8 ani ora de educaţie fizică. Dacă după o oră de 

matematică presărată cu exerciţii, probleme diverse şi chiar probleme distractive elevii păşeau pragul clasei discutând până 

la ieşirea în curte şi apoi uitând de acestea, nu acelaşi lucru se poate spune despre o oră de educaţie fizică. Jocurile şi 

ştafetele folosite în oră, au fost discutate până acasă, iar în grupurile mai mari de copii chiar practicate în timpul liber. După 

oră li se putea citi pe faţă entuziasmul, mulţumirea pentru reuşită, legăturile de prietenie şi preferenţiale. 

 Creşterea eficienţei educaţiei fizice se poate realiza prin folosirea jocurilor de mişcare şi a ştafetelor dacă acestea 

sunt bine selecţionate, organizate şi conduse cu tact de către învăţător. Produc o nivelare a diferenţelor între elevii  dotaţi 

fizic şi motric şi cei mai puţin dotaţi şi toţi elevii pot contribui în egală măsură la succesul echipei, potenţându-şi încrederea 

în forţele proprii. 

 La clasa unde s-au folosit jocurile de mişcare în toate momentele lecţiei, pe tot parcursul anului şcolar, s-a observat 

un real progres în ceea ce priveşte creşterea şi dezvoltarea fizică a elevilor. Deşi rolul determinant al acestei creşteri se  

pune de obicei pe seama factorilor interni, a condiţiilor de viaţă şi de mediu, acestea asociate cu practicarea jocurilor de 

mişcare şi a ştafetelor duc la întărirea sănătăţii şi la dezvoltarea corectă şi armonioasă a organismului. 

 Prin joc se realizează mai uşor sarcinile lecţiei, se asigură densitatea ei, creând bună dispoziţie. Activităţile în care 

se folosesc jocurile de mişcare sunt atractive şi îndrăgite de copii, datorită caracterului emoţional pe care îl dă întrecerea. 

 Jocurile de mişcare îşi aduc contribuţia la formarea capacităţilor organizatorice, de control şi autocontrol prin 

angrenarea elevilor la amenajarea traseelor, pentru a scurta momentul organizatoric, iar prin folosirea unor ajutoare în 

desfăşurarea întrecerilor sau chiar prin prezentarea celor necesare jocului li se lasă libertatea de a crea jocul. Desfăşurarea 

sub formă de concurs, cu împărţirea pe echipe îi determină să se gândească atunci când acţionează nu numai la propria 

persoană ci şi la ceilalţi, la victoria propriei echipe dezvoltându-le astfel spiritul de colaborare. În joc se formează o serie 

de trăsături de caracter: respectul faţă de coechipieri şi adversari, exigenţa, atitudinea corectă faţă de joc,combativitatea, 

iniţiativa, sinceritatea, cinstea şi modestia. Ele înlătură stări de apatie, momente de rutină, oboseală fizică sau nervoasă, 

supraefort fizic  sau intelectual. În aceste situaţii, folosirea lor a dus la reechilibrarea stărilor emoţionale, la relaxare, 

optimizare, revitalizare şi refacere a forţelor fizice, intelectuale şi morale. 

 Greutăţile întâmpinate de elevi în jocurile ce au în componenţa lor sărituri de pe aparate sau peste aparate le 

dezvoltă voinţa, perseverenţa şi atunci când aceste greutăţi sunt învinse, încrederea în forţele proprii. Multor elevi, care nu 

sunt agreaţi de colegi în jocurile desfăşurate în pauze, jocurile de mişcare le redau încrederea în forţele proprii, îi 

mobilizează, obligându-i în acelaşi timp la o participare activă. Mai mult, pe unii elevi care la venirea la şcoală sunt total 

izolaţi,  jocurile de mişcare îi ajută să stabilească relaţii de prietenie. 

 „Copiii sunt mugurii ţării. Să-i învăţăm de mici să iubească mişcarea în aer liber, să fie iuţi, puternici şi căliţi, sub 

soarele fierbinte al ţării noastre.” ( Aurelia Stoicescu)   

 

Bibliografia   

Epuran Valentina – „Jocuri de mişcare” ,Bucureşti , I.E.F.S. 1973 

Zapletal Milos – „Mica enciclopedie a jocurilor” , Bucureşti , Editura Sport –Turism , 1980  
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A FOST ODATĂ... 

NISTOR LIANA-MARIA 

Scoala Gimaziala Speciala C.R.D.E.I.I. , Cluj-Napoca 

 

 Proiectul se adresează unui număr de 11 elevi cu deficiențe mentale severe, întârzieri în dezvoltare și tulburări de 

comportament asociate, din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale – C.R.D.E.I.I. Cluj-Napoca, urmărind îmbunătățirea 

relaționării elev-elev, elev-adult, a comunicării eficiente, sprijinirea exprimării emoțiilor, oferirea de informații , 

prezentarea unor modele de comportament și găsirea unor soluții optime pentru rezolvarea de probleme, limitând astfel 

apariția comportamentelor dezadaptative. 

 În cadrul activităților, fiecare elev participant va identifica situațiile, trăirile, credințele și activitățile în care se 

manifestă nepotrivit din punct de vedere comportamental și emoțiile disfuncționale pe care le percepe (anxietate, furie, 

vinovăție, rușine etc.), pentru ca ulterior acestea să fie mai ușor de manageriat iar copilul, având suportul cadrelor didactice, 

să le transforme în emoții funcționale/comportamente adaptative.  

Fiecare elev își va confecționa o cutie de tip dioramă care poate fi o reprezentare a unei/ unor scene din povestea 

terapeutică în care se regăsește,  folosindu-se de obiecte ce vor deveni personaje și decor.  De asemenea, elevul,  va putea 

aduce modificări oricând dioramei incluzând elemente suplimentare, pe masură ce va învăța să identifice care sunt emoțiile 

care îl determină să se comporte nepotrivit, persoanele de sprijin, obiecte cu rol de relaxare etc. 

 Proiectul se va desfășura în parteneriat cu profesorul educator de la clasă, parinții și psihologul școlar din cadrul 

școlii. 

 În cadrul proiectului, elevii vor reuși: 

1. Să identifice și să recunoască emoțiile disfuncționale ce duc la comportamente neadecvate. 

2. Să identifice care sunt eroii, situațiile și propunerile de modele comportamentale în care se regăsesc . 

3. Să își confecționeze o cutie de tip dioramă folosind obiecte la alegere 

4. Să recunoască emoțiile care îi determină să devină agresivi, tensionați, furioși, nemulțumiți, rușinați 

5. Să aducă modificări dioramei jucandu-se cu decorurile și personajele în funcție de abilitățile dobândite în 

gestionarea emoțiilor 

 

1. Principalele activități 

1. În timpul activităților  de consiliere, elevii vor descoperi  care sunt emoțiile disfuncționale, când apar, cum ne afectează 

comportamentul  și care sunt modalitățile prin care acestea pot fi transformate în emoții functionale. 

2. Fiecare elev va avea posibiltatea de a se identifica cu personaje-eroi din poveștile terapeutice prezentate, dând exemple 

de trăsături comune și experiențe de viață similare. 

3. Elevii iși vor alege din salile de clasă  obiecte, jocuri, jucării, materiale, care le vor fi de  folos în realizarea dioramelor. 

Acestea pot fi: pietricele, mingi și bile de mici dimensiuni, plante artificiale, păpuși, figurine reprezentând supereroi, 

animale sălbatice și domestice de plastic, sticluțe, dopuri, capace, mașinuțe de jucărie, etc. 

4. Fiecare elev își va realiza propria dioramă în funcție de preferințele sale. 

Pentru realizarea proiectului vor fi utilizate cunoștințe dobândite în cadrul Proiectului “Predare pentru schimbare” - 

Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor, unde au fost prezentate jocuri și strategii de relaționare cu elevii 
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pentru a facilita comunicarea asertivă. De asemenea vor fi aplicate informațiile cu privire la inteligența emoțională, 

autocontrolul emoțiilor și empatie. 

Proiectul A FOST ODATA..., prin produsul său finit diorama are următoarele caracteristici inovative și beneficii : 

- este un produs confecționat de elevul însuși, personalizat în funcție de preferințele, dorințele si nevoile lui. 

- este un produs cu rezultate sigure și valoroase pe tot parcursul vieții- transformarea emoțiilor disfuncționale în emoții 

funcționale. 

- elevul are acces la informații privitoare la modele comportamentale de succes, jucându-se si potențându-și latura 

creativă. 

- elevul va învăța ca anumite obiecte pot avea mai multe întrebuințări, unele dintre ele putând fi reciclate. 

  De asemenea, proiectul este inovator prin faptul că propune soluții practice, creative, individualizate, potrivite 

fiecărui elev, pe baza alegerilor proprii, în detrimentul abordării teoretice. 

 Folosirea cu succes a informațiilor extrase din poveștile terapeutice va avea ca beneficii creșterea nivelului stimei 

de sine, a compasiunii și a gradului de empatie, ajutându-i pe copii să-și rezolve singuri conflictele. 

Proiectul se dovedește a fi  sustenabil prin faptul că utilizează metode și resurse alese in funcție de particularitățile 

elevilor, nevoilor acestora, contribuind pe termen lung la formarea comportamentelor adaptative, cu impact pozitiv 

semnificativ atât în privința performanțelor școlare cât și în viață, beneficiile putând fi vizibile și la nivelul familiilor din 

care fac parte elevii dar și pentru comunitate.  

 Elevii vor fi încurajați permanent să ultilizeze obiecte și materiale diverse, reciclabile și să facă schimburi, 

găsindu-le noi întrebuințări. 

 Prin dobândirea de comportamente pozitive și prosociale, în timp, elevii cu istoric de fapte agresive vor întâmpina 

din ce în ce mai puține dificultăți în incluziunea socială. 
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PLAN DE ACȚIUNE INDIVIDUALIZAT PENTRU INTEGRAREA  

COPIILOR CU DIZABILITĂȚI  

 

Profesor CIUREA ALINA MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 SIBIU 

 

           Având în vedere că existența copiilor cu CES este o realitate permanentă, școala trebuie să se adapteze și să ofere 

un mediu de învățare incluziv în care toți copiii să aibă posibilitatea să se dezvolte. Pentru aceasta este necesar ca școala 

să creeze parteneriate educaționale cu personal specializat, cu centrele de resurse și asistență educațională, ca profesorii 

din școli să devină ei înșiși agenți ai educației incluzive și nu în ultimul rând o colaborare mai strânsă cu părinții. 

Descriere elev 

Elevul X, în vârstă de 7 ani, provine dintr-o familie cu trei copii, el fiind fratele cel mai mare. Părinții sunt muncitori, cu o 

situație economică modestă și nu se implică prea mult în educația copilului. Mai mult, de când au apărut copiii mai mici, 

au încetat să îi mai acorde lui atenție, izolându-l. 

Diagnostic 

- A.D.H.D 

Comportament 

Elevul prezintă mai multe comportamente negative, precum: perturbarea activităților, încălcarea frecventă a regulilor, 

agresivitate fizică față de colegi. Este mereu agitat, nervos, negasindu-și niciodată poziția pe scaun, are dificultăți de 

concentrare, deranjează colegii, nu poate lucra în echipă, lovește, amenință elevii, refuză cu desăvârșire realizarea unor 

sarcini. 

 Idei de activitati: 

1.Așezarea optimă a copilului în ora de educatie fizică: 

 - în primul rând trebuie realizate activități de motivare de sine, copilul trebuie să aibă o atitudine pozitivă, să fie încurajat 

și susținut. 

 - să stea  langa un coleg cooperant și empatic, care îl ajută la nevoie;  

  - în jurul lui să fie elevi liniștiți; 

-  formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil; 

-  alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare; 

-  organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare; 

-  formarea de rutine prin activităţi similare; 

Jocuri de integrare in colectiv: 

2. Panza prieteniei. 

Pânza prieteniei este un joc prin care copiii pot lega prietenii, îi pot cunoaşte mai bine pe cei cu care obişnuiesc să se joace 

de obicei şi nu în ultimul rând se distrează în timpul liber. Prin intermediul acestui joc, copiii au ocazia să îşi descopere 

calităţile şi totodată să le aprecieze pe ale celor din jurul lor, dar să afle şi percepţia pe care o au ceilalţi despre ei. Pentru 

jocul Pânza prieteniei nu veţi avea nevoie decât de un ghem de sfoară. La fel ca în cazul altor jocuri educative, cu cât sunt 

mai mulţi copii implicaţi în joc cu atât distracţia va fi mai mare.Copiii se aşază în cerc. Capătul sforii se leagă de degetul 

arătător al celui care conduce jocul. Conducătorul jocului leagă astfel capătul sforii de degetul sau arătător, apoi ia ghemul 

şi îl aruncă unuia dintre jucători. Cel la care ajunge ghemul va trebui să se prezinte şi să spună care este cea mai importantă 

calitate pe care o are. Acesta se prezintă, apoi îşi înfăşoară sfoara în jurul degetului său arătător şi trimite ghemul la un alt 
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jucător care va proceda la fel: se prezintă, spune care e calitatea lui cea mai importantă, îşi înfăşoară sfoara pe deget şi 

trimite ghemul mai departe, la următorul jucător. În acest fel sfoara ajunge la fiecare jucător şi în felul acesta se va ţese o 

pânză a prieteniei, asemănătoare pânzei de păianjen. În final, ghemul ajunge de unde a plecat. Dar jocul nu se opreşte aici. 

Jocul continuă şi sfoara se reaşază pe ghem făcând cale întoarsă. De această dată, fiecare jucător îi va spune celui care 

urmează care este calitatea pentru care îl admira cel mai mult. 

3. Joc de rol: Postasul 

Se alege un copil care va fi postaşul. El trebuie să iasă din sală sau să stea mai departe de restul grupului de copii. Înaite să 

se întoarcă, va bate la uşă. Între copii va avea loc un dialog: 

Copiii: “Cine e?”. 

Poştaşul raspunde: “Postaşul”; 

Copiii: “Ce ne aduce?”; 

Poştaşul: “O scrisoare”…. 

Copiii: “pentru cine?”; 

Poştaşul: “Pentru copilul cel mai cuminte”. 

Copiii: “ Intră!” … 

Poştasul intră şi va începe să se uite prin sală la copii pentru a alege un alt postaş. Îl va alege pe copilul care stă cel mai 

cuminte. Şi tot aşa... 

Strategii de invatare: jocuri de rol; explicații cât mai accesibile, rare; utilizarea unor metode activ-participative (sa aduca 

materialele, sa conduca formatia de gimnastica),tratarea diferențiată; învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă; 

valorizarea activității în fiecare oră; ancorarea de interesele copilului, hobbyurile lui, activităţile extraşcolare, pentru 

motivare. 

Resurse: folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat; resurse educaționale deschise; 

Evaluare: evaluări ale componentei socio-emoționale, fișe de observare etc; observarea sistematică a comportamentului; 

autoevaluarea, dacă e cazul; aprecieri verbale; 

 

Părinți 

Idei de activități 

In primul rănd trebuie sa se ia legatura cu părintii, care trebuie sa acolrde acasa o mai mare atenție și intelegere. La școală 

elevul este monitorizat de profesori, iar aceștia pot contribui la progresul lui, dar in momentul când el pleacă acasa, nu 

trebuie să revină la comportamentele negative pe care le prezintă. De aceea, parinții trebuie să stabilească acasa un set de 

reguli care trebuie respectate cu strictețe în familie. 

- consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan comun de acțiune și a cunoașterii mai bine a 

elevului  

- activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari  

- menținerea legăturii psiholog-părinte; 

- întâlniri dese cu profesorii; 

- participarea lor la diverse activități școlare 

Strategii de învățare: Implicarea copilului în activitățile familiei; participarea lor la jocuri in familie; îndeplinirea unor 

sarcini educative. 

Resurse 
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Cea mai importantă resursă pe care părinții i-o pot oferi, este cea a timpului petrecut împreună.Copilul are nevoie să 

petreacă cât mai mult timp în familie, să participe la diferite activități împreună și să preimească sprijin si iubire 

necondiționată. 

-  medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin 

 

Evaluare: aprecieri verbale; observarea sistematică. 

 

Cadre didactice  

Idei de activități: 

- activități bazate pe cooperare și pe implicarea activă a copilului 

- colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar  

- plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă; 

- simpoziane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES  

- predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlar etc. 

Strategii de învățare: mese rotunde; workshop-uri; dezbateri; interasistențe; lucru în echipă. 

Resurse: pliante/reviste/afișe informative; tehnologii informatizate; materiale didactice adecvate. 

Evaluare: chestionare; portofolii cu produsele activităților. 
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Proiect educațional 

O lume mai bună în școală! 
 

 

Prof.Crișan Ioana Camelia 

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” 

 

 

I.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 A.Titlul: O lume mai bună  în școală! 

 B.Priorități vizate:  

1.Implementarea unor activitãţi de conştientizare a problematicii violenţei şcolare în rândul diferitelor categorii de actori 

şcolari şi la nivelul opiniei publice; 

2.Implicarea activã a elevilor în activitãţi de prevenire şi combatere a violenţei şcolare organizate în context şcolar şi 

extraşcolar; 

3.Dezvoltarea competenţelor de cooperare şi relaţionare interpersonală în rândul elevilor ; 

4.Dezvoltarea de parteneriate cu diverse instituții care promovează un comportament prosocial. 

C.Grupul țintă: elevii claselor IX-XII (55o  de elevi ). Elevii vor desfășura activități în sălile de clasă, iar  în comun, în 

sălile de sport sau sala festivă. 

Beneficiarii: elevii, părinții, profesorii, societatea (prin reducerea formelor de violență) 

II.IDENTIFICAREA NEVOILOR LA CARE RĂSPUNDE PROIECTUL 

      A. Problematica violenţei în şcoli reprezintã un interes constant al politicilor europene contemporane. Recunoscutã ca 

o realitate la nivel şcolar, violenţa şcolarã ia  amploare şi are manifestãri diferite. Se naște necesitatea promovãrii unor 

politici la nivelul sistemelor de educaţie prin care acest fenomen sã fie redus. 

     B.Cauze identificate de echipa implicată în proiect:  

Numărul mare al elevilor care se folosesc de violență pentru a își rezolva conflictele; 

Existența fenomenului de intimidare în rândul tinerilor; 

Preluarea de către elevi a unor modele negative, din viața  adulților; 

Lipsa de dialog între toți actorii implicați în educație: elevi, profesori, părinți. 

III.OBIECTIVELE PROIECTULUI 

A.Obiectivul general 

Obiectivul general al proiectului vizeazã dezvoltarea unor mecanisme de informare, formare, monitorizare şi comunicare 

la nivel local, în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţã în şcoalã. 

B.Obiective secundare 

Obiectivele specifice ale proiectului 

-implementarea unor activitãţi de conştientizare a problematicii violenţei şcolare în rândul diferitelor categorii de actori 

şcolari şi la nivelul opiniei publice; 

-implicarea activã a elevilor în activitãţi de prevenire şi combatere a violenţei şcolare organizate în context şcolar şi 

extraşcolar; 

-dezvoltarea competenţelor de cooperare şi relaţionare interpersonală în rândul elevilor;  

-formarea de atitudini şi deprinderi de comportament prosocial în rândul elevilor; 
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-formarea atitudinilor şi deprinderilor de comportament de prevenire şi combatere a comportamentelor de intimidare 

(bullying).  

IV.CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

Activitatea 1:  

-Întâlnirea partenerilor (formarea echipei de lucru) în vederea inițierii proiectului; 

-Stabilirea responsabililor și a responsabilităților; 

-Stabilirea produselor finite: postere, prezentare PPT, chestionare, pliante,etc. 

Activitatea 2: -monitorizarea derulării în școală a activităților propuse; 

-legătura și comunicarea permanentă între parteneri. 

Activitatea 2.1.:  

„Promovarea proiectului Spune NU violenței în școală” 

-Dezbateri privind legislația specifică, regulamentul școlar, regulile clasei 

-Organizarea unor work-shopuri pentru realizarea de postere, pliante, broșuri cu tematica propusă și distribuirea lor prin 

școală. 

Activitatea 2.2.: 

„Devierile de conduită sunt dăunătoare”   

-Recunoaşterea devierilor de conduită, dezbatere pe marginea lor:  

Negativismele  

Timiditatea excesivă  

Egoismul şi individualismul  

Agresivitatea  

Minciuna  

Fuga de la şcoală, de acasă  

Vagabondajul  

Activități specifice:  

-Dezbateri(obiceiul uitatului la TV,navigarea ore în şir pe NET ridică un mare semn de întrebare asupra sănătăţii mentale 

a viitoarelor generaţii, crescute în faţa micului ecran. Mintea tinerilor după ani de astfel de experienţe nu mai reuşeşte să 

se regăsească, să se autodefinească sau să desluşească un sens al vieţii. Aceşti tineri dependenţi de „culorile înlănţuite” nu 

ştiu ce vor, nu-i interesează nimic. Labilitatea, slăbiciunea, incapacitatea de a răbda, de a se înfrâna, de a rezolva problemele 

întâmpinate, nervozitatea, irascibilitatea, agresivitatea care îi caracterizează uneori, alteori apatia, descurajarea până la 

deznădejde nu sunt decât produse ale frustrării pe care o resimt aceşti tineri incapabili să se descurce singuri în viaţă, pentru 

a-şi satisface oceanul de dorinţe pe care îl cultivă mass-media)  

Teme propuse 

-Televizorul și calculatorul, prieteni sau duşmani? ; 

-Seminar de proiecţie „Culori înlănţuite” , (impactul TV asupra minţii). 

 Materiale necesare: computer, videoproiector, hârtie, creioane colorate, cartoane, carioci, pixuri 

 Activitatea 2.3.:  

„Încercarea , moarte are” 

-Vizionarea de filme documentare care prezintă consecințele  consumului de băuturi alcoolice, a fumatului, a consumului 

de droguri; 
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-Studierea unor articole de specialitate; 

-Întâlnirea cu un reprezentant al Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Cluj ,care le prezintă  elevilor în 

ce constă dependența de droguri și consecințele fatale ale consumului de droguri; 

-Informări privind istoria drogurilor și categoriile de droguri; 

-Realizarea de către elevi a unor postere, pliante prin care să atragă atenția colegilor asupra riscurilor asupra sănătății pe 

care le reprezintă fumatul, alcoolul și drogurile; 

-Dezbateri cu tema: ”Acolo unde se închide o uşă, se deschide o fereastră” (oferirea de exemple pozitive de soluţionare 

a situaţiilor conflictuale şi de criză, precum şi sfaturi despre cum se poate soluţiona o situaţie dificilă de viaţă şi cum se 

poate preveni sinuciderea unei persoane apropiate); 

-Serate duhovniceşti realizate în comunitate (tineri - cadre didactice - părinţi- preoți). 

 Materiale necesare: computer, videoproiector, hârtie, creioane colorate, cartoane, carioci, pixuri 

 Activitatea 2.4.:  

Comunicarea asertivă şi relaţionarea interpersonală 

- activitate directă cu elevii participanţi în proiect  

- activităţii de grup ; 

- rolul comunicării eficiente;  

- deprinderi de comunicare asertivă în relaţiile interpersonale  

- abilităţi de rezolvare a conflictelor interpersonale; 

-constituirea unui grup de părinţi care să se implice şi să participe la activităţi de prevenţie şi combatere a violenţei/ 

victimizării (ex:”Vorbeşte-i copilului tău despre strategiile de a face faţă violenţei”)  

-dezbatere „Conflictul între generaţii”   

 - discuții cu psihologul școlii; 

-„Have no fear, peer-mediators are here!” ,(asumarea rolului de mediatori în conflicte şi constituirea unor echipe de 

intervenţie în situaţii de criză);  

-„Think big !”(Gândeşte cutezător!) ,seminar de proiecţie despre încrederea în sine, valoarea educaţiei; povestea unui 

tânăr violent, indiferent faţă de şcoală, care era pe cale să săvârşească o crimă dar, descoperind lumea cărţilor, a rămas 

fascinat şi în cele din urmă a ajuns unul dintre marii chirurgi ai lumii – o lecţie de viață pentru toți elevii ; 

--acţiuni de informare şi conştientizare privind „peer mediation”. 

 Materiale necesare: computer, videoproiector, filme documentare, hârtie, creioane colorate, cartoane, carioci 

Activitatea 2.5.:  

“Stop bullying-ului în școală” 

-Vizionare de filme artistice cu conţinut educativ pe problematica bullying-ului ; 

-dezbateri interactive privind consecinţele comportamentelor de tip bullying ; 

-strategiile de prevenţie şi combatere a acestui fenomen *abilităţi sociale şi emoţionale;  

-concurs  de consiliere şcolară prin mijloace artistice „Stop Bullying-ului”  

-activităţi extracurriculare sportive:  

„Tinerii împotriva violenţei… sunt întotdeauna fairplay!”  

Concurs de șah; 

Concurs de fotbal.  
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Materiale necesare: computer, videoproiector, filme artistice , hârtie, creioane colorate, cartoane, carioci, flipchart, tablă 

de șah, mingi de  fotbal 

Activitatea 3: 

 -întâlnirea partenerilor în vederea pregătirii activității finale a proiectului; 

-stabilirea modalităților de mediatizare a evenimentului. 

Activitatea 4:  

-întâlnirea finală- excursie organizată pentru participanții la proiect; 

-activități de diseminare a proiectului; 

-raport financiar. 

V.REZULTATE AȘTEPTATE 

-Implicarea unui număr cât mai mai mare de participanți, cu scopul creșterii gradului de informare cu privire la violență și 

efectele ei asupra calității vieții; 

-Conștientizarea de către un număr mare de adolescenți a pericolelor reprezentate de fumat, droguri și alcool și renunțarea 

la aceste vicii; 

-Responsabilizarea tinerilor în privința alegerilor pe care le fac referitoare la prieteni și petrecerea timpului liber; 

-Conștientizarea fenomenului violenței și a posibilităților de eradicare a acestui flagel din școli. Constientizând violența 

urmărim ca elevii să poată lua atitudine împotriva acesteia; 

-Valorificarea potențialului creativ al elevilor și al cadrelor didactice.  

 VI.VALORIFICAREA PROIECTULUI PRIN TRANSFER-DISEMINARE 

✓ Expoziții cu posterele realizate de elevi; 

✓ Portofolii ale etapelor activității; 

✓ Prezentarea rezultatelor proiectului în consiliul profesoral, consiliul elevilor și în revista școlii; 

✓ Participarea la emisiuni de radio si televiziune; 

✓ Participări la simpozioane; 

✓ Prin articole în reviste și ziare; 

✓ Publicarea unui ghid de bune practici și a unor pliante; 

✓ Publicarea pe site-uri,retele de socializare. 
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proiect POSDRU-  “Tinerii împotriva violenţei”-MECI 

DePino, Catherine  - Violența în scoală. Ajută-ți copilul să-i facă față, Ed.Trei, București, 2011 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE 

 

 

Prof. înv. preșcolar RĂDUȚĂ ALINA IONELA 

Grădinița PP Ostroveni 2/ Grădinița PN Lizuca, Rm. Vâlcea 

 

Motto: „ Sănătatea este un cuvânt mare. Ea cuprinde nu numai corpul, mintea și spiritul, ci și perspectiva unui om.” – 

James H. West  

 

ARGUMENT: 

           În multe țări Educația pentru sănătate se predă în școli de la nivelul primar până în clasa a XII-a folosind metode, 

tehnici și materiale adaptate categoriilor de vârstă și nivelelor de dezvoltare psihice și cognitive ale elevilor. 

  Proiectul Educație Pentru Sănătate la Preșcolari răspunde la o parte dintre nevoile fundamentale ale educației 

copiilor și este o complementaritate a “Programului Pentru Sănătate”  clasele I – a XII-a 

Prin implementarea Programului de Educație Pentru Sănătate la Preșcolari, aceștia vor deprinde o serie de 

cunoștințe și informații corecte și vor dezvolta atitudini responsabile fată de un comportament sănătos și benefic pentru 

viitorul lor ca adulți. 

1.SCOPUL PROIECTULUI : 

Promovarea sănătății în rândul copiilor de la vârste fragede poate contribui la îmbunătățirea stării de sănătate, 

grădinița reprezentând locul în care noțiuni fundamentale de sănătate precum și deprinderea unui stil de viață sănătos poate 

fi dezvoltat și aprofundat mai târziu în școală, Programul de Educație pentru Sănătate la Preșcolari fiind primul pas și un 

preambul la Programul –  Educație Pentru Sănătate clasele I – a XII-a. 

Se va urmări totodată și  îmbunătățirea și aprofundarea cunoștințelor părinților referitoare la importanța formării 

la copii a deprinderilor de igienă personală de la vârsta fragedă, cât și despre respectarea normelor de igienă zi de zi. 

Școala are o influență asupra sănătății copiilor și a educației acestora, cu rol important în viitorul unei populații. 

Cu cât “intervenția” în educația pentru sănătate  este mai timpurie, cu atât educația pentru sănătate va fi mai 

eficace. 

2. OBIECTIVE PENTRU PREȘCOLARI : 

      º   Cunoașterea beneficiilor unei alimentații sănătoase ; 

      º    Aplicarea de reguli de menținere a sănătății și igienei personale ; 

      º   Dezvoltarea capacității de a-și asuma responsabilități, de a negocia și de a participa la luarea deciziilor;  

       º   Adaptarea trăirilor și controlarea pornirilor impulsive ; 

       º  Recunoașterea și exprimarea adecvată a varietății de emoții. 

 

3. OBIECTIVE PENTRU CADRELE DIDACTICE ȘI PĂRINȚI: 

• Abilitarea cadrelor didactice în organizarea și desfășurarea unor activități în cadrul proiectului ; 

• Aplicarea unor metode active de învățare : 

• Stimularea dezvoltării atitudinilor pozitive ale adulților față de toți copiii indiferent de etnie, religie, dizabilități. 

4. BENEFICIARI:      

• copiii din grădiniță 

• părinții 
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• bunicii 

5. RESURSE UMANE : 

• Cadre didactice ; 

• Părinți ; 

• Psiholog ; 

• Consilier educativ; 

6. RESURSE MATERIALE : 

• Materiale reciclabile ( pețuri, hârtie, carton etc.) 

• Coli, lipici 

• Hârtie glasata 

• Materiale textile 

• Pensule , acuarele, foi A4 

• Diplome, premii 

• Aparat de fotografiat 

• CD-uri 

7. RESURSE SPAȚIALE 

º sala de grupă , spații outdoor 

 

8. RESURSE FINANCIARE: 

• Autofinanțare, contribuția părinților și a cadrelor didactice în ceea ce privește  materialele folosite 

• Resurse extrabugetare, sponsorizări 

9. FORME DE REALIZARE    Formele de realizare vor fi diversificate în funcție de tema abordată, de nivelul de vârstă 

al copiilor sau alte condiții: activități practice, plimbări, jocuri de mișcare, jocuri distractive, lectură, experimente, vizionari 

de emisiuni TV, concursuri, etc. Indiferent de forma de realizare se va accentua ideea de folosire a contextului ludic în 

stimularea rutei individuale  a învățării. Programul de activități va cuprinde activități realizate la nivelul unității marcând 

evenimente  stabilite la nivel internațional. 

10. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

         ACTIVITĂȚI DATA PARTENERI  CINE  

RĂSPUNDE 

1. Pregatirea bazei materiale și teoretice pentru 

începerea derulării proiectului 

Activitate de informare. Ce este Educația pentru 

sănătate? 

Septembrie 2021 Cadre 

didactice 

Toate 

educatoarele 

2. ,, Ziua mondială a spălatului pe mâini,, 

-experimente, povestiri, activități practice 

3. ”Ziua mondială a alimentației”-activități 

practice, lecturi 

15 Octombrie 2021 

16 Octombrie 2021 

Cadre 

didactice 

Părinți 

Toate 

educatoarele 

4.”Ziua internațională a toleranței ” – atelier de 

lectură 

16 Noiembrie 

2021 

Cadre 

didactice 

Toate 

educatoarele 
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Părinți 

5. ”Ziua internațională a persanelor cu dizabilități” Decembrie 

2021 

Cadre 

didactice 

Părinți 

Toate 

educatoarele 

6. ”Ziua internațională a îmbrățișărilor” 

-atelier de lectură, activități practice 

21 Ianuarie 

2021 

Cadre 

didactice 

Părinți 

Toate 

educatoarele 

7. ,,Ziua mondială a sănătății orale,, 

-activități practice, povestiri, experimente 

Martie 

2022 

Cadre 

didactice 

Părinți 

Toate 

educatoarele 

8. ”Ziua mondială a sănătății” 

-activități practice, jocuri de rol, lecturi 

Aprilie 2022 Cadre 

didactice 

Părinți 

Toate 

educatoarele 

9. ”Ziua mondială a mișcării pentru sănătate” 

-jocuri de mișcare, jocuri distractive 

25 Mai 2022 Cadre 

didactice 

Părinți 

Toate 

educatoarele 

10.”Ziua emoțiilor colorate”-Săptămâna sănătății 

emoționale 

-activități practice, jocuri distractive 

24-28 Mai 

2022 

Cadre 

didactice 

Părinți 

Toate 

educatoarele 

11. ”Ziua mondială a mediului înconjurător” 

-activități practice, de ecologizare 

12. Evaluarea activităților proiectului. 

5 Iunie 

2022 

 

Iunie 

Cadre 

didactice 

Toate 

educatoarele 

Profesrii 

Coordonatori 

 

11.MONITORIZAREA PROIECTULUI 

 

º Pe parcursul desfășurării acțiunilor se va  analiza modul de desfășurare a acestora și diferitele oportunități ivite, astfel 

încât acțiunile care se vor desfășura în continuare sa fie un mod plăcut de destindere dar și de implicare, atât a copiilor, cât 

și a cadrelor didactice. Se va purta un dialog constructiv în vederea desfășurării acțiunilor într-un mod cat mai plăcut, 

interesant, atractiv, constructiv. 

º  Echipa de lucru va realiza fotografii şi un jurnal cu descrierea activităților desfășurate; 

º  Se va urmări ca preșcolarii implicaţi să-şi împărtăşească liber părerile şi impresiile personale asupra temelor propuse la 

fiecare etapă a derulării proiectului 

 

12. DISEMINARE : 

        Activitatea proiectului va fi cunoscuta prin activitățile metodice ale cadrelor didactice, simpozioane, articole în reviste 

de specialitate. 
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13. CONCLUZII: Prin desfășurarea activităților din cadrul acestui proiect, grădinița poate aduce o contribuție substanțială 

în transmiterea acestor cunoștințe de educație pentru sănătatea copiilor și are abilitatea și capacitatea de a cuprinde și de a 

se adresa, în timp, unui procent ridicat de populație. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

PROFESOR CONSILIER ȘCOLAR Balica Claudia Corina 

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud 

 

 

OBIECTUL: Consiliere şi orientare 

Clasa:  a VIII-a 

TEMA ŞEDINŢEI: Prevenirea şi combaterea violenţei 

SUBIECTUL ŞEDINŢEI: Cum reacţionăm în faţa violenţei ? 

DURATA : 45 minute 

OBIECTIVE GENERALE :  

• Conturarea unui posibil portret al elevului agresiv/violent. 

• Identificarea diferitelor tipuri de reacţii ale oamenilor în faţa violenţei. 

• Conştientizarea propriilor reacţii pornind de la experienţele trăite. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

     O1 :  Să realizeze în echipă portretul unui elev agresiv/ violent; 

     O2 :  Să formuleze diferite replici care ilustrează reacţiile oamenilor în faţa violenţei; 

     O3 :  Să conştientizeze modul în care au reacţionat şi ce au simţit în situaţia în care au fost victime, respectiv martori a 

unui act de violenţă; 

     O4 :  Să autoevalueze activitatea. 

 

Metode şi tehnici: descrierea, explicaţia,  conversaţia, lucrul în echipă, simbolul. 

Materiale:  

• Fişă de lucru; 

• Coli de flipchart; 

• Markere; 

• Ilustraţiile cu tipurile de reacţii în faţa violenţei; 

• Planşa „un posibil model al elevului violent”. 
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PROGRAM CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI EDUCAŢIONALĂ 

ADRESAT ELEVILOR DE GIMNAZIU 

 
ŞTEFAN ROXANA CLAUDIA 

Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică,  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ACAD. MARIN VOICULESCU, CJRAE GIURGIU 

 
 

I. ARGUMENT: 

      Derularea prezentului Program de Consiliere şcolară şi educaţională ÎMPREUNĂ STOPĂM VIOLENŢA 

ÎN ŞCOALA NOASTRĂ porneşte de la cerinţele OMEC nr.4343/2020 şi ale normelor metodologice de aplicare 

privind violenţa psihologică-bullying. 

    Violenţa psihologică-bullying este un fenomen tot mai des întâlnit în şcoli şi poate dezechilibra dezvoltarea 

şi creşterea armonioasă a personalităţii elevilor noştri, având impact negativ asura bunăstării emoţionale, a 

funcţionării sociale optime, a reuşitei academice a acestora. 

    În anii 70 ai secolului trecut, Dan Olweus, cercetător norvegian, a publicat prima carte detaliat documentată despre 

bullying sub titlul „Agresiunea în școli. Agresori și victime”(1973). Astfel, prima definiție completă a termenului 

„bullying” caracterizează fenomenul ca fiind un comportament negativ (neplăcut, dureros), repetat al unui individ 

sau grup, intenționat îndreptat împotriva unei persoane care are dificultăți în a se apăra, în scopul 

destructurării personalității acesteia, a diminuării stimei de sine și a minimalizării rolului în ierarhia socială. 

  Bullying-ul implică trei criterii cheie: 1. Prezența intentionalității de a face rău, 2. repetitivitatea acțiunii în timp 

și 3. Existența unui dezechilibru între puterea reală și cea percepută. Așadar, intimidarea apare sub forma unei 

agresivități proactive și evoluează în timp ca atitudine, stabilizându-se ca trăsătură în structura caracterială a 

agresorului.  

     Datorită complexității date de implicarea atât a proceselor cognitive, cât și a celor afective și volitive, bullying-ul 

este o atitudine, un „modus operandis” pe care agresorul îl interpune între el și persoana pe care o percepe vulnerabilă, 

ușor de „zdrobit psihic”. Allport definește atitudinea ca fiind „o stare mentală și neurală de pregătire care exercită o 

influență directivă sau dinamică asupra răspunsului unui individ la o împrejurare contextuală.” Din această 

perspectivă, bullying-ul devine un comportament–răspuns elaborat pe baza unor cogniții și motivat de vectori 

afectivi. 

      Din punct de vedere științific, componentele atitudinii „bullying” și modul de construcție al acestora sunt 

următoarele: 

a. Comportamentul începe să se contureze pornind de la interpretarea unei situații, iar orice cogniție are 

la bază experiența anterioară, istoria personală a individului, modelele de înțelegere a contextelor și schemele 

de conduită fixate în copilăria mică. 

b. Atitudinea de tip „bullying” este susținută energetic de afectivitate, emoțiile fiind elementul corelat al 

cognițiilor.  
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c. Împlinirea în plan praxiologic a atitudinii este dată de componenta intențională sau volitivă care asigură 

energia necesară transpunerii în practică a conduitei, adaptând nivelul tonusului acțiunii la interpretarea 

personală a situației.  

 Prezentul Program de Consiliere Şcolară şi Educaţională propus, organizat şi desfăşurat de Cabinetul de 

Asistenţă Psihopedagogică, Profesor consilier şcolar Ştefan Roxana în colaborare cu profesorii diriginţi ai şcolii se 

structurează având ca repere argumentele ştiinţifice anterior enumerate. 

II. ORGANIZATOR: Cabinetul de Asistenţă Educaţională, CJRAE –Giurgiu, Prof. Consilier Şcolar Ştefan Roxana 

III. COLABORATORI: Profesori diriginţi ai Şcolii Gimnaziale Acad. Marin Voiculescu, cadre didactice ale şcolii, 

Consiliul Elevilor, părinţii elevilor,  

IV. SCOPUL PROGRAMULUI:  

1. Creşterea gradului de conştientizare a impactului negativ asupra creşterii şi dezvoltării armonioase a 

personalităţii elevilor nostri, 

2. Identificarea formelor şi comportamentelor manifestate aferente violenţei psihologice-bullying, 

3. Identificarea şi propunerea unor soluţii de stopare a manifestării comportamentelor specifice violenţei 

psihologice-bullying de către elevii participanţi. 

V. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

a) Identificarea convingerilor, a stereotipiilor, a prejudecăţilor, a etichetelor în analiza unei posibile 

situaţii de violenţei psihologice-bullying de către elevii participanţi. 

b) Identificarea emoţiilor negative, neplăcute, inconfortabile şi însuşirea prin exersare a  unor tehnici 

eficiente de gestionare a acestora. 

c) Recunoaşterea în exemple a acţiunilor, a formelor de manifestare specifice violenţei psihologice-

bullying de către elevii participanţi, precum şi a acţiunilor, comportamentelor prosociale. 

d) Identificarea semnalelor de alarmă ale corpului, identificarea Persoanelor Responsabile din elevilor. 

e) Identificarea cyberbullying-ului şi însuşirea unor metode eficiente de a fi în siguranţă în mediul virtual. 

f) Recunoaşterea în exemple a conflictelor între elevi şi însuşirea prin exersare a tehnicilor şi metodelor 

eficiente de gestionare a conflictelor între elevi. 

g) Recunoaşterea în exemple a comunicării asertive, apreciative  şi însuşirea prin exersare a comunicării 

asertive, apreciative. 

h) Identificarea şi recunoaşterea în exemple a abilităţilor de viaţă independentă, a resurselor şi 

competenţelor personale. 

i) Identificarea trăsăturilor de caracter dezirabile ce potenţează comportamente nonviolente 

j) Identificarea nonviolenţei ca valoare socială dezirabilă 

k) Propunerea unor soluţii de stopare a manifestării comportamentelor specifice violenţei psihologice-

bullying de către elevii participanţi. 

VI. GRUPUL ŢINTĂ: Elevii claselor gimnaziale Şcoala Acad. Marin Voiculescu, Giurgiu, Consiliul Elevilor 

VII. DURATA PROGRAMULUI: Anul Şcolar 2021-2022 

VIII. MODUL DE DESFĂŞURARE: ON-LINE, PLATFORMA EDUCAŢIONALĂ TEAMS 
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IX. RESURSE MATERIALE: Laptop-uri, PC-uri, tablete, prezentări tematice ppt, fişe şi materiale educaţionale 

tematice, coli, creioane colorate, carioci, diplome şi felicitări persnalizate elevi participanţi. 

X. EVALUARE: Portofolii ale elevilor, MESAJE ale ELEVILOR PARTICIPANŢI CĂTRE ELEVII ŞCOLII, 

mediatizate on-line site Şcoala Acad. Marin Voiculescu, Giurgiu, Pagina FB. Cabinet de Asistenţă 

Psihopedagogică 

XI. REZULTATE ESTIMATE: Atingerea scopurilor şi obiectivelor propuse, implicarea directă a elevilor în 

propunerea unor soluţii de stopare a manifestării comportamentelor specifice violenţei psihologice-bullying de 

către elevii participanţi. 

XII. ACTIVITĂŢI PROPUSE:  

 Identificarea convingerilor, astereotipiilor, a prejudecăţilor, a etichetelor în analiza unei posibile situaţii de 

violenţei psihologice-bullying de către elevii participanţi. 

           Definirea violenţei psihologice-bullying şi a formelor acesteia. 

 Identificarea emoţiilor negative, neplăcute, inconfortabile şi însuşirea prin exersare a  unor tehnici eficiente de 

gestionare a acestora. 

 Recunoaşterea în exemple a acţiunilor, a formelor de manifestare specifice violenţei psihologice-bullying de 

către elevii participanţi, precum şi a acţiunilor, comportamentelor prosociale. Identificarea semnalelor de alarmă 

ale corpului. 

 Identificarea cyberbullying-ului şi însuşirea unor metode eficiente de a fi în siguranţă în mediul virtual. 

 Recunoaşterea în exemple a comunicării asertive, apreciative  şi însuşirea prin exersare a comunicării asertive, 

apreciative. 

 Identificarea şi recunoaşterea în exemple a abilităţilor de viaţă independentă, a resurselor şi competenţelor 

personale. 

 Identificarea trăsăturilor de caracter dezirabile ce potenţează comportamente nonviolente 
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LESSON PLAN 

Teacher: Neacșu Violeta Luminița 

School: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NICOLAE” 

Date:  October, 17th 2021 

Grade: 3rd   

Level: 4rd year of study 

Number of students: 11 

Number of hours per week: 2 

Textbook: Fairyland 3A 

Type of lesson:  Vocabulary and grammar 

Competences : 

a) General :    

 1.1 Identify the global significance of a clearly articulated oral message in a familiar context. 

 1.3 Understand age appropriate oral messages. 

2.2 Participate in everyday conversation about familiar topics. 

2.3 Describe people/characters in a simple way. 

3.2 Understand the global significance of simple texts about familiar topics. 

b) Specific: by the end of the lesson the Ss. will be able to  

       - extract specific information while listening (skimming)  

 - to talk about family members 

       - use the affirmative forms of the verb “to be” (plural) 

       - use the new vocabulary: grandma, grandpa, friend, happy, sad, flower, vase, girl, pretty. 

Methods and Skills: conversation, exposition, explanation, individual, pair, group, whole class work, all skills.  

Teaching Aids: the pupil's book, Ss’ notebooks, whiteboard and markers, worksheets, flashcards, CD.  

Assumptions: Students are already familiar with some words used for this topic. 

Anticipated problems: Students might need further practice with the structure as it is new for them. 

 Solutions: Create a pleasant and warm atmosphere, provide explanations when necessary, encourage them to give answers. 

 Time: 50’ 

ACTIVITIES 

Activity 1 - Warm-up -Aims:  to create a pleasant atmosphere for learning 

Procedure 
Interaction 

Timing 

T greets and marks the absent Ss, if any.  

T asks pupils to draw a face to express the way they are feeling in their notebooks. 

  T checks homework. T corrects their answers if necessary. 

T - Ss  

 

5’ 
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Activity 2: Memory Game- Aims: to check understanding of previous lesson ; to activate previously acquired vocabulary 

 T shows pupils flashcard with the numbers 11- 20 than points to different numbers at random and asks 

pupils to tell the corresponding words.T asks pupils, in pairs, to ask and answer questions about Lee’s 

family. 

e.g. Pupil 1: Who’s Kim? 

Pupil 2: Lee’s mum. Who’s Wen? Etc 

T asks the pupils, in pairs, to act out the exchanges from Exs 1 and 4 page 20 and 21. 

T - Ss  

Pair work 

5’ 

 

             Activity 3: Presentation and practice, introducing the new lesson- Aims: to present and activate the vocabulary of the unit. 

T puts the Lee’s Family! imagine on the board. T points to the members of the family and the flower, 

one at a time, read and say the corresponding words. The pupils listen and repeat, chorally and 

individually. T points to them in random order. Individual pupils name them. T ask the rest of the class 

for verification. 

 T asks pupils how they feel and asks them to show the faces that they have drawn earlier, then T show 

2 pictures o of a happy and a sad face and presents the words.T writes a big 22 on the board and asks 

the pupils to open their books at page twenty two.T reads the title of the unit and asks pupils to repeat. 

T plays the recording. The pupils listen and repeat, chorally and individually. T checks their 

pronunciation and intonation. 

T - Ss  

Ss - T 

5’ 

                  Activity 4: Listen and read - Aims: to develop the pupils’ listening and reading skills. 

T goes through the pictures of the dialogue and set the scene by asking questions. 

e.g. Teacher: Who is she? (pointing to grandma in picture 1) 

Pupils: Lee’s grandma. 

Teacher: What has Lee got behind his back? 

Pupils: A vase. 

T writes on the board: The flowers are for Mona. 

T explains to the pupils that they will listen to the dialogue and find out whether the sentence is True or 

False.T play the recording. The pupils listen, follow along and complete the task. 

T - Ss  

 

5’ 

                 Activity 5: Read and match - Aims: to develop the pupils’ reading and comprehension skills. 

T reads the instructions and explains the task from exercise 2 page 22. T asks pupils to refer to the 

dialogue and allows them time to complete the task in their notebooks. T checks their answers and 

writes them on the board. Then pupils take roles and read the dialogue. T holds up the book to the 

class, reads the dialogue pointing to the pictures in turn then repeats, this time inviting pupils to 

complete the sentences. 

e.g. Teacher: Who’s this pretty... 

Pupils: girl? 

T - Ss  

 Ss - Ss  

 

 

5’ 
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Activity 6: Read and match in your notebook - Aims: to present and practice the verb ‘to be’ plural forms 

 T points to herself and the rest of the pupils and says: “We are in a classroom. “ 

T writes: We are on the board. 

T points to the pupils and say: You are pupils.  

T writes: You are on the board.  

T points to some schoolbags and says: They are schoolbags.  

T writes: They are on the board.  

T asks pupils to look at the board and read out the affirmative form of the verb to be plural. T shows 

the pupils how the short forms are made and then follows the same procedure to present the negative 

and interrogative forms of the verb to be in the plural. 

T asks pupils to practice using the verb by doing the following pattern: 

e.g. Teacher: we/happy 

Pupil 1: We are happy! 

Teacher: they/desks 

Pupil 2: They are desks. etc 

T invites pupils to practice the interrogative forms. 

e.g. Teacher: we/singers? 

Pupil 1: Are we singers? 

Teacher: you/robots? 

Pupil 2: Are you robots? etc 

T invites to practice the negative forms. 

e.g. Teacher: we/not singers 

Pupil 1: We aren’t singers. 

Teacher: you/not teachers 

Pupil 2: You aren’t teachers. etc 

T presents the short answers. T points to some pencils and asks: Are they pencils? 

T elicits a yes answer and writes: Yes, they are.  

T points to some books and ask: Are they pencils?  

T elicits a no answer and write: No, they aren’t. 

T does the same for the rest of the short answers.T asks pupils to read the sentences in the grammar 

box. Then reads the instructions and explains the task from exercise 3 page 23.T asks pupils to look at 

pictures 1-3 and to sentences A-C from exercise 3 page 23. T allows the pupils time to match them in 

their notebooks. T asks individual pupils to give the answers and write them on the board. 

T - Ss  

 

15’ 

Activity 7: Listen and choose - Aims: to practice the forms of the verb to be 

T reads the instructions and explains the task from exercise 4 page 23. T asks pupils to look at the 

pictures 1- 4 and then asks them: what are they?  

 3’ 
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T plays the recording and asks individual pupils to answer. 

Activity 8: Playing games - Aims: to consolidate the language of the unit. 

T divides the class into groups of four and gives each group the slips of paper for one of the sentences 

that she has prepared in jumbled order. 

e.g.: Are you a teacher?  She is my mum. They are Peter’s friends.  We are a family.  Is he Tina’s 

brother? 

T asks them to get in line so that the correct sentence is formed. T first demonstrates one sentence. 

T tell pupils to put on a happy or sad face. Then asks individual pupils to tell you whether they are 

happy or sad.e.g. Teacher: Are you happy? 

Pupil 1: (happy face) Yes, I am. 

Teacher: Are you happy? 

Pupil 2: (sad face) No, I’m not. 

T - Ss  

Ss  - T 

5’ 

Activity 9: Evaluation of the activity and assigning homework - Aims: to encourage pupils to speak English 

language; to consolidate the language of the unit. 

Teacher evaluates the activity. Then, teacher congratulates students and rewards them. 

T reads the instructions and explains the task from exercise 5 page 23. 

T - Ss  

 

2’ 
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CUM NE FERIM DE BOLI 

                                                                                                       Prof.CARMEN PRODAN 

                                                                                                       Funcţia: educatoare 

                                                                                                       Grădiniţa cu P.P.Nr.12 Zalau 

 

ARGUMENT 

 

Trăim momente foarte delicate în ceea ce priveşte sănătatea noastră, aşadar, trebuie să ne-o păstrăm, iar acest lucru este posibil 

dacă respectăm regulile elementare de igienă şi să nu uitam că, sănătatea reprezintă pentru om cea mai mare avuţie. 

Deprinderile igienice încep în familie ş în completare vine grădiniţa, aşadar haideti să-i ajutăm pe cei mici să se formeze curaţi 

atât la corp cât şi la minte, să-şi păstreze sănătatea atât fizică cât şi mental. 

Fiind consecvenţi în ceea ce priveşte deprinderile igienice, atât acasă cât şi la grădiniţă, micuţii vor ajunge adulţii de care vom 

fii mândri, iar societatea are nevoie de asemenea oameni pentru a trăi într-o lume mai curată , deoarece eu sunt de părare că, 

atunci când avem grijă de noi avem grijă şi de tot ce ne înconjoară. 

 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

GRUPA:  mare A 

EDUCATOARE: PRODAN CARMEN 

TEMA ANUALă DE STUDIU: CINE SUNT, SUNTEM? 

TEMA SĂPTĂMÂNII: STIU TOTUL DESPRE MINE 

TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: DOS+DOS(educaţie pentru societate +activitate practic gospodărească)                            

SCOPUL: Consolidarea cunostinţelor despre igiena personală şi importanţa acesteia. 

OBIECTIVE GENERALE: 

. să cunoască principalele norme de igienă; 

. să ştie cum să acţioneze în situaţii concrete referitoare la igiena personală; 

. să aplice regulile de menţinere a sănătăţii personale; 

. să cunoască modalităţi concrete de prevenire a îmbolnăvirii. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea, munca în echipă şi individuală. 

Materiale didactice: laptop, săpun, şampon, periuţă de dinţi, pastă de dinţi, unghieră, prosop personal, fructe, cuţit de plastic, 

bol. 

Forme de organizare: frontal, individual. 
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BIBLIOGRAFIE: 

Curriculum pentru educaţie timpurie 2019; 

Piramida cunoaşterii - Lolica Tătaru; Adina Glava; Olga Chiş - Editura Diamant; 

Curriculum pentru învăţământul preşcolar 2009; 

Educaţia timpurie - ghid metodic pentru aplicarea curriculum preşcolar, Editura 

PARALELA 45, 2009 - Adina Glava, Maria Pocol, Lolica - Lenuţa Tătaru; 

Singurel mă îngrijesc - Educaţie pentru sănătate, Editura Aramis 2000. 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII ONLINE     

Copiii vor intra pe platforma Classroom, iar d-na educatoare îi v-a saluta astfel: 

,,Buna dimineaţa, dragile mele albinuţe!’’ 

Pentru desfăşurarea activităţii online, materialele didactice vor fi pregătite din timp, de acest lucru s-a ocupat d-na educatoare, 

care a trimis mesaj părinţilor pentru a-l procura dacă cumva nu au acasă cele necesare. 

D-na educatoare pecizează că astăzi, vor purta discuţii despre situaţia în care ne aflăm şi importanţa igienei personale pentru a 

tine departe virusul, care a invadat întreaga omenire. Adresez următoarele întrebări copiilor: Ce este un virus? De ce este 

important să ne spălăm pe mâini ori de câte ori este nevoie? Pe lângă spălatul pe mâini ce trebuie să spălăm noi dimineata? 

Cum trebuie să fie hainele pe noi? De ce? Ce trebuie să facem seara înainte de culcare? Este importantă alimentaţia? Ce conţin 

fructele şi legumele? Vouă vă plac?  

Dupa discuţia purtată cu copiii pe tema igienei personale, rog copiii să meargă la baie şi să numească obiectele de uz personal 

ale acestora şi să spună când şi cum le folosesc, apoi îi rog să-şi spele mânuţele deoarece urmează să meargă la bucătărie. 

În bucătărie, copiii urmează să numească fructele ce le au pe masă (mere, pere, banana, struguri, portocale), se discută despre 

aceastea, iar apoi, după ce fructele sunt spălate, copiii vor face o salată de fructe, pe care aceştia le taie bucăţele cu un cuţit de 

plastic. Părinţii vor da o mână de ajutor la nevoie. 

Salata este prezentată la cameră, iar d-na educatoare este încantată la cât sunt de pricepuţi micuţii şi îi invită să savureze salata 

făcută de aceştia urându-le ,,Poftă bună!’’ 

În incheiere, d-na educatoare felicită încă odată copiii, pentru modul în care s-au comportat la activitatea online şi promite că 

se vor mai întâlni online în urmatoarele zile cu activităţi şi jocuri la fel de atractive. 

 

Spălaţi-vă regulat! 

Acesta, este un prim sfat.  

 Viruşii să-i înfruntăm, 

 Corpul să ni-l îngrijim, 

 Mâinele să le spălăm, 

 De multe boli noi să scăpăm. 
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PROIECT NAŢIONAL“ECO GRĂDINIŢA” 

COPIII, PRIETENII NATURII 

 
Prof. Szabó Ildikó Mária  

Grădinița cu p.p. “Căsuța Fermecată” 

 

Argument 

                                                                         

“Natura este arta lui Dumnezeu cel Veșnic.” 

Dante Alighieri 

Ocrotirea naturii, păstrarea și protejarea mediului în care trăim trebuie să fie o preocupare majoră a tuturor, părinți și 

dascăli deopotrivă, care au datoria și posibilitatea de a forma viitorii adulți în spiritul respectului pentru mediul ambiant. 

Ne punem întrebarea firească: De ce este nevoie să facem educație pentru mediu? Răspunsul îl găsim numai dacă 

privim cu atenție în jurul nostru și încercăm să înțelegem pericolele care ne pândesc din cauza omului care, cu îndrăzneala și 

puterile sale nemărginite, a adus Terra la marginea prăpastiei, smulgându-i tot ce s-a putut și dându-i înapoi prea puțin, uitând 

că este și el o parte inseparabilă a naturii. 

Pentru a fi prieten cu natura trebuie să ai o gândire și comportament ecologic, trebuie să știi ce este bine să faci în 

relația ta cu natura. Acest comportament ecologic se formează încă din copilărie. Educația copiilor începe în acest sens din 

familie și grădiniță și se continuă sistematic în școală. Educația ecologică are semnificația deprinderii unui anumit mod de 

viață. 

Ca să respecte mediul înconjurător, copiii au nevoie de activități în natură care să le trezească interesul.  

Cu siguranţă că este dificil ca educatorii să realizeze educaţia pentru mediu a copiilor în prezenţa unor modele puţine, 

într-un sistem care promovează insuficient valorile referitoare la mediu, cu resurse financiare şi materiale puţine, 

dar ethosul celor cu har, dăruiţi cu trup şi suflet copiilor și profesiei poate constitui acea resursă care generează puterea de a 

străbate acest drum al vieţii spre o dezvoltare durabilă, într-o societate bazată pe cunoaştere.  

SCOP: 

❖ Implicarea copiilor în diverse activităti de protectie a mediului; 

❖ Formarea unui comportament responsabil fată de natură; 

❖ Sensibilizarea, conștientizarea și implicarea elevilor în activităti de protecție a mediului din comunitate; 

 

OBIECTIVE: 

❖ Dezvoltarea unei conștiințe ecologice teoretice necesară transpunerii ei în practici ecologice și formarea unei 

atitudini pozitive față de natură prin activități artistice, plastice; 

❖ Sistematizarea deprinderilor de plantare și ocrotire a florilor, a spațiilor verzi din curtea grădiniței și vecinătatea 

acesteia; 

❖ Verificarea achizițiilor referitoare la sănătatea mediului, desfășurarea unor activități practice de ecologizare a 

mediului local; 

RESURSE: 
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UMANE: 

❖ Preşcolarii  

❖ Cadrele didactice din grădiniţă 

❖ Părinţii copiilor 

❖ Specialişti în domeniu  

❖ Reprezentanţi ai comunității. 

 

MATERIALE: 

❖ materiale necesare amenajării şi întreţinerii unor spaţii verzi; 

❖ unelte de grădinărit; 

❖ răsaduri de flori; 

❖ ghivece, plante de interior, etc. 

❖ cărţi, reviste, CD-uri, softuri educaţionale,casete; 

❖ aparate foto, casetofoane, tablă, flip-chart; 

❖ computer, imprimantă; 

❖ hârtie A4, xerox, scotch, markere, carioca. 

PERIOADA DERULĂRII: Noiembrie 2021– Aprilie 2022 

MEDIATIZARE: 

❖ Expoziţii cu lucrări ale copiilor; 

❖ Întocmirea unui album cu fotografii realizate pe parcursul derulării proiectului; 

❖ Invitarea părinţilor şi a specialiştilor la activităţi; 

❖ Mediatizare în presa locală; 

❖ Prezentarea proiectului/ rezultatelor proiectului în cadrul comisiei metodice. 

                           

CALENDARUL  ACTIVITĂŢILOR: 

NR. 

CRT. 

   

    LUNA 

      

       TITLUL ACTIVITĂŢII 

 

MODALITATEA DE   REALIZARE 

     1 Noiembrie ,,Natura, prietena mea” Desfășurarea unor jocuri și activități în natură. 

    2 Decembrie ,,Natura ne oferă jucării” Realizarea unor ornamente de Crăciun, 

obiecte de decor. 

    3    Ianuarie ,,Imnul ecologiștilor” Învățare cântec. 

    4   Februarie ,,Hrănirea păsărilor pe timpul iernii” Hrănirea păsărilor pe timpul iernii, modalități 

de confecționare a căsuțelor și hrănitorilor. 

    5      Martie ,,Mărțișoare ecologice” Confecţionarea mărțișoarelor din materiale 

din natură. 

    6     Aprilie ,,Iubește natura” Plantarea florilor în curtea grădiniței și 

îngrijirea spațiilor verzi. 
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PROIECT  EDUCAŢIONAL 

DE  ACTIVITATE 

EXTRACURRICULARĂ 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ  A EDUCAȚIEI 

5 octombrie 2021 
 

               

 

COORDONATOR PROIECT, 

Prof. înv. primar 

SOARE GEORGETA 

 

DENUMIREA ACTIVITĂȚII EXTRACURRICULARE:                                               

                         ,,ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI” 

 

APLICANTUL:  

Numele unităţii de învăţământ aplicante: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE TITULESCU, BUZĂU 

 

ARGUMENT:         

"Educația înseamnă a învăța să înveți, a învăța să trăiești, a învăța să gândești liber și critic, a învăța să iubești lumea 

și  s-o faci mai umană, a învăța să te desăvârșești în și prin munca creatoare." 

                                                                      Edgar Faure  

 

SCOPUL PROIECTULUI 

,,Educația cel mai scurt drum în viață” 

 

Pe 5 octombrie, în intreaga lume, se sarbătoreste Ziua Mondială a Educației. Activitatea are ca scop familiarizarea 

elevilor cu semnificația zilei de 5 octombrie, evidenţierea rolului dascălilor în dezvoltarea noilor generaţii 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. 

 

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 "meseria" a lor, iar şcoala este centrul activităţii lor sociale. 

❖ Dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor; 
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GRUPUL ŢINTĂ: elevii clasei a II-a A 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 4 OCTOMBRIE 2021 

 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: 

 

• Limba şi literatura română 

• Dezvoltare personală 

• Muzică şi mişcare 

• Arte vizuale şi abilităţi practice 

 

METODE DE EVALUARE: 

• Expoziţie cu lucrări - semne de carte pe tema prezentată; 

• Realizarea unui film/ colaj foto cu secvențe din activitatea derulată; 

MATERIALE, RESURSE: 

➢ Resurse umane:  

• elevii Clasei a II-a A – CLASA ALBINUŢELOR 

• cadre didactice; 

➢ Resurse materiale:      laptop, videoproiector 

   coli de desen, creioane colorate;  

   carioca, flipchart; 

POPULARIZAREA  PROIECTULUI: 

 

• Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor 

• Realizarea unui film/ colaj foto și promovare activității  
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Activităţi programate: 

 

 

,,Educația cel mai scurt drum în viață” 

 

 

 

 

 

NR. 

CRT 

 

ACTIVITATEA 

 

LOC DESFĂŞURARE 

 

PERIOADA 

 

1. 

 

• 5 octombrie – Ziua Educație 

Prezentare ppt cu însemnătatea zilei; 

 

 

Sala de clasă 

 

 

4 Oct. 2021 

 

2. 

 

• ”Călătorie în lumea poveştilor ”; 

• Dreptul la educaţie – discuţie liberă 

despre educație, a fi educat, autoeducație;  

• Realizarea Copacului educaţiei, pe 

ale cărui frunze, fiecare elev a scris câte un motiv 

pentru care avem nevoie de educaţie; 

 

 

Sala de clasă 

 

 

4 Oct. 2021 

 

3. 

 

 

• Colaj de desene, decupări din 

,,Cartea educației”; 

• Realizarea unor afişe pentru Ziua 

Educaţiei; 

 

Sala de clasă 

 

 

4 Oct. 2021 

 

4. 

 

• Concursul  ,,Cupa educației ” 

competiții  de scriere caligrafică și jocuri sportive; 

• Realizarea de semne de carte pe 

tema discutată; 

• Cântece despre şcoală şi învăţătoare; 

• Lansare de  baloane inscripționate cu 

mesaje;  

 

Sala de clasă 

 

 

 

 

 

 

4 Oct. 2021 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

„O ZI FĂRĂ GHIOZDAN” 

MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ 

 
prof. înv primar Toma Nadia Monica 

Școala Gimnazială „Dora Dalles” Bucșani 

 

• Titlul:  

Proiect educațional – „O zi fără ghiozdan” 

• Cuvinte cheie: 

colaborare, responsabilitate, relaționare, respect, prietenie, implicare, comunitate 

• Prezentarea ideii/a bunei practici: 

Ideea noastră a pornit din dorința de a realiza un Proiect educațional „O zi fără ghiozdan”, cu scopul de a dezvolta 

competențele și abilitățile dobândite de elevii noștri în contexte formale, prin organizarea și desfășurarea unor activități care 

să răspundă intereselor și nevoilor identificate la nivelul claselor pregătitoare și a IV-a. 

• Descrierea modului de transfer/adaptare în activitatea cu elevii din România (elemente transferabile, cum se pot 

transfera/adapta, descrierea modului de organizare a activității respectând specificul învățării din țara noastră):  

Durata: 2 luni (activități bilunare).  

Ne propunem derularea unor activități educative variate și diversificate, din perspectiva principiilor ospitalitate, 

responabilitate și comunitate. Activitățile se vor desfășura într-un cadru prietenos, într-un spațiu creativ, diferit de cel 

școlar (amenajarea unor spații atractive în sălile de clasă: aranjarea mobilierului în funcție de activitățile derulate, crearea 

unor spații de depozitare, a unor spații pentru organizarea unor expoziții, întâlniri cu invitați). 

În cadrul acestui proiect ne-am propus să defășurăm următoarele activități: 

- Noi suntem INFINITUL – ateliere de creație literară/plastică; 

- Ziua șosetelor desperecheate – vizionarea unor filmulețe educative cu tema „Unitate, diversitate, egalitate”; 

realizarea unor desene colective pe pânză, pornind de la ideea „La fel și totuși altfel”; 

- Vino cu noi pe Planeta Șotron! – activități sportive realizate în colaborare cu foști elevi a școlii, care activează la 

Clubul Sportiv Chindia Târgoviște (sportivi, arbitri, antrenori); 

- Pesonaje dragi, din cărți la fel de dragi – prezentare de carte, în cadrul Bibliotecii comunale, cu sprijinul doamnei 

bibliotecare și al părinților; realizarea unor dramatizări, jocuri de rol, teatru de păpuși. 

• Rezultate așteptate/ Impact vizat: 

- Dezvoltarea stimei de sine, a spiritului de cooperare; 

- Dezvoltarea relațiilor interpersonale (elev-elev, elev-cadru didactic, elev-cadru didactic-părinte); 

- Dezvoltarea responsabilității pentru consecințele propriilor acțiuni; 

- Dezvoltarea respectului față de sine, pentru ceilalți și pentru mediul înconjurător; 

- Cultivarea interesului pentru lectură; 

- Creșterea motivației față de învățare prin îmbunătățirea rezultatelor la învățătură; 

- Creșterea nivelului de implicare a părinților/tutorilor în viața școlii; 
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- Scăderea absenteismului. 

• Reflecții/Lecții învățate în urma participării la schimbul de bune practici: 

- Nu trebuie să ne mulțumim niciodată cu ceea ce ne oferă orizontul apropiat, întotdeauna trebuie să căutăm cu privirea 

spre infinit, dincolo de orizont! 

 - Școala trebuie să fie un loc încărcat cu prietenie, bunătate și empatie. 

- „Dacă s-ar preda frumusețea oamenilor, li s-ar furniza o armă contra resemnării, fricii și tăcerii.” -Giuseppe Impastato 

– ziarist și activist anti mafia. 

- „Fiecare elev cântă la instrumentul său, nu este nimic de făcut. Lucrul dificil este să ne cunoaștem bine muzicienii și 

să găsim armonia. O clasă bună nu este un regiment care merge la pas, este o orchestră care repetă aceeași simfonie.” Daniel 

Pennac 
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,,TEHNOLOGIA- O TREAPTĂ SPRE VIITOR” 
 

Liceul Tehnologic ”Petre Mitroi”  

Localitatea Biled, județul Timiș 

Profesor Camelia Florica Pașca 

 
 

Titlul proiectului:   

 

,,TEHNOLOGIA- O TREAPTĂ SPRE VIITOR” 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

           Proiect educațional de eliminare a abandonului școlar și ajutorare a elevilor ce provin din familii defavorizate având 

acces limitat la educație. 

 

 Descrierea activităţii principale: dotarea spatiului educațional cu materiale și device-uri, pentru organizarea 

procesului de predare/învățare/evaluare în vederea imbunătățirii rezultatelor școlare. 

        Impactul educativ estimat asupra grupului țintă: îmbunătățirea rezultatelor la învățătură ale elevilor școlii noastre, 

promovarea imaginii școlii, atenuarea fenomenului de abandon școlar timpuriu. 

 

2. ARGUMENT/JUSTIFICARE/ CONTEXT 

      Argument : În era digitală, când absolut toate domeniile și instituțiile dețin tehnologie de ultimă generație, care constitue 

un factor real al progresului, există școli, în mediul rural, precum școala noastră, care din păcate nu poate oferi elevilor săi un 

spațiu educational  modern și atractiv. Acest spațiu este imperativ necesar deoarece elevii noștri au așteptări mari de la școala 

și profesorii lor, pentru că  situația lor materială este în mare parte precară, unii dintre ei, neavând acasă  nici măcar utilitățile 

curente, cu atât mai puțin calculator. 

  Pentru o bună parte dintre elevii nostri, școala constitue puntea către lumea din afară, către civilizație, modernitate și 

progres. Ei au nevoie permanentă ca școala să le ofere un sprijin, o mănă întinsă către propriul lor viitor, să le îndrume pașii 

spre o  viață mai bună. 

 

3. PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Data estimată de începere –01 ianuarie 2021 

Data estimată de finalizare -31 martie 2021  

4. SCOPUL PROIECTULUI  

Modernizarea procesului de învățămînt la nivelul unității școlare 
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5. OBIECTIVE, ACTIVITĂȚI, REZULTATE AȘTEPTATE, INDICATORI  

I.OBIECTIVE GENERALE ALE PROIECTULUI 

1. Creșterea capacității unității școlare de a asigura elevilor un învățământ  atractiv  de calitate.  

II.OBIECTIVE SPECIFICE PROIECTULUI  

O1. Se reduce abandonul scolar 

O2; Elevii   rămân să studieze în loalitate, nu mai pleacă la alte școli - rezultat așteptat pe termen mediu și lung.  

 

III. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 

OBIECTIV 1  

1. Reducerea semnificativă a abandonului școlar 

         Activitatea 1.1  

Achiziționarea echipamentelor  și a consumabilelor necesare derulării celorlalte activități din proiect 

 Descrierea activității  

Studiu de piață pentru evaluarea raportului cost/performante a echipamentelor 

                    Termen: ianuarie 2021 

            Activitatea 1.2  

Formarea unor deprinderi şi abilităţi de utilizare a calculatorului  și a resurselor educaționale din mediul on-line 

             Descrierea activității 

Accesarea platformelor educaționale și sociale: classroom, zoom, whatsapp, facebook, etc; 

realizarea de materiale cu conținut educațional folosind resursele oferite de accesarea internetului și a diverselor aplicații 

Padlet, Microsoft, Powerpoint, My scans, Quizz, etc. 

                    Termen: ianuarie 2021 

        OBIECTIV 2 

2. Elevii   rămân să studieze în localitate, nu mai pleacă la alte școli - rezultat așteptat pe termen mediu și lung. 

             

 

  Activitatea 2.1 

          Utilizarea calculatorului și a internetului în procesul de predare/învățare/evaluare, pentru un aport  calitativ al 

procesului didactic și atragerea elevilor către școală; 

             Descrierea activității  

 Se vor pregăti lecții atractive folosind mijloace moderne de predare/învățare/evaluare a cunoștințelor pentru  motivarea 

tuturor elevilor cuprinși în proiect să participe la activități on-line) 

                    Termen: Pe tot parcursul proiectului și nu numai 

 

Rezultate așteptate: 

• Crește frecvența elevilor la cursurile on line 
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•  Elevii și cadrele didactice dispun de ablitățile necesare în utilizarea computerului și a platformelor de învățare on-

line 

Indicatori: liste cu prezențe; fotografii din timpul activităților propuse; filmări.print screen pe lecțiile on-line 

 

           Activitatea 2.2 

Participarea elevilor la diverse proiecte educative desfășurate în mediul on-line 

           Descrierea activității  

Elevii vor fi încurajați să creeze materiale virtuale pe o temă dată cu care să participe la o competiție organizată pe cicluri de 

învățământ 

     Termen: martie  

Rezultate așteptate: 

• Un număr crescut de elevi elaborează materiale virtuale și  participă la competiție 

• Un număr crescut de elevi interesați să aprofundeze cunoștințele în domeniu IT 

 

IV. VALOAREA ADĂUGATĂ 

     Acest proiect își propune: 

• reducerea riscului de abandon școlar;  

• elevi  mai interesați să participe la activități educaționale on-line; 

• descoperă și se folosesc de noi oportunități educative atractive  prin folosirea tehnologiei moderne mai ales în 

această perioadă 

• crește încrederea în sine, competitivitate, pasiune, curaj. 

• părinții implicați în proiect care înțeleg importanța tehnologiei în viața copilului, importanța unei bune colaborări 

între școală și familie. 
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PRIMII PAŞI ÎN EDUCAŢIA ECOLOGICĂ 

 

prof. înv. primar Frățilă Eliza – Gabriela 

Școala Gimnazială Nicolae Iorga Ploiești 

jud. Prahova 

 

Proiectul tematic Să păstrăm planeta curată!, propus spre realizare elevilor de clasa pregătitoare are ca obiective 

promovarea unei atitudini responsabile faţă de mediu, conştientizarea pericolelor ce pot să apară  în urma degradării accentuate 

a sănătăţii mediului ambiant. De asemenea, un alt aspect important pe care acest proiect îl vizează este legat de reducerea 

cantităţilor de gunoi prin  reciclarea acestuia, prin diverse modalităţi de refolosire şi transformare a unor lucruri aparent  

inutile. 

Pornind de la întrebarea esenţială: Cum putem păstra planeta curată?, apar întrebările unităţii de învăţare: Ce este 

poluarea?Cum afectează poluarea mediul înconjurător?Care este drumul deşeurilor?, precum şi cele de conţinut: Ce sunt 

deşeurile? Cum sortăm deşeurile? Ce putem face din deşeuri reciclate? 

Aceste întrebări reprezintă preambulul şi direcţia de orientare a intereselor copiilor, astfel încât propunerea unui proiect 

tematic pe o astfel de temă, să vină şi ca o dorinţă din partea lor de a găsi răspunsurile la aceste întrebări. 

Astfel, prin activităţile de învăţare ale disciplinelor implicate în derularea proiectului (Comunicare în limba română, 

Matematică şi explorarea mediului, Arte vizuale şi abilităţi practice), se urmăreşte identificarea elementelor cheie prin: oferirea 

de răspunsuri la întrebările-cheie; demonstrarea înţelegerii conceptelor, a capacităţilor şi a cunoştinţelor din diferite discipline; 

demonstrarea capacităţilor superioare de gândire şi a competenţelor de comunicare verbală, artistică şi ştiinţifică; utilizarea 

adecvată şi eficientă a limbajului. 

Cunoştinţele vizează dezvoltarea capacităţii elevilor de explorare-investigare pentru cunoaşterea şi protecţia mediului 

înconjurător; conştientizarea legăturilor de cauzalitate între fenomenele naturii şi factorii poluanţi. 

Resursele materiale utilizate - spaţii de depozitare pentru deşeuri reciclabile, pliante informative, pliante, postere, 

materiale necesare confecţionării de jucării din materiale refolosibile, diplome; resursele procedurale - conversaţia, explicaţia, 

demonstraţia, exerciţiul; formele de organizare - individual, frontal, pe grupe, toate concură la buna implementare a proiectului 

propus.       

Capacităţile instrumentale ce se urmăresc a fi activate prin abordarea acestui proiect se află consolidarea deprinderilor 

de îngrijire şi ocrotire a mediului prin selectarea şi depozitarea deşeurilor în mod corespunzător, precum şi identificarea unor 

soluţii practice de utilizare a materialelor refolosibile, iar atitudinile şi valorile pe care se pune accent vizează conştientizarea 

consecinţelor poluării asupra naturii şi asupra organismului uman, cultivarea atitudinii de grijă faţă de mediu, prin respectarea 

regulilor de convieţuire cu natura. 
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

,,ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI “  05.10.2021 
 

PROFESOR STUPU GABRIELA, 

LICEUL TEHNOLOGIC RĂCHITOASA 

 

 

 

 

 

 

A. DENUMIREA ACTIVITĂȚII EXTRACURRICULARE:  

,,ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI” 

 

B. APLICANTUL:  

     LICEUL TEHNOLOGIC RĂCHITOASA 

➢ GRĂDINIȚA P.N. RĂCHITOASA 

C. COORDONATOR 

➢ PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, STUPU GABRIELA 

➢ DIRECTOR, TULAC DOINIȚA 

ARGUMENT: 

"Educația înseamnă a învăța să înveți, a învăța să trăiești, a învăța să gândești liber și critic, a învăța să iubești 

lumea și  s-o faci mai umană, a învăța să te desăvârșești în și prin munca creatoare." 

Edgar Faure 

 

 

 

I. SCOPUL ACTIVITĂȚII : 

Activitatea are ca scop familiarizarea preșcolarilor cu semnificația zilei de 5 octombrie, evidenţierea rolului 

dascălilor în dezvoltarea noilor generaţii şi recunoaşterea meritelor acestora în formarea culturii, valorilor şi moralei unei 

societăţi. 

      II .OBIECTIVE GENERALE: 

➢ cultivarea respectului pentru educaţie şi educatori; 

Activități desfășurate de  

,,ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI” 

05.10.2021 

     

2021 
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➢ cunoaşterea unor norme privind drepturile copilului, în special dreptul la educaţie; 

III. OBIECTIVE SPECIFICE: 

➢ cunoașterea semnificaţiei zilei de 5 octombrie; 

➢ conştientizarea importanţei rolului educaţiei/profesorului în viitorul elevilor; 

➢ dezvoltarea respectului față de dascăli; 

➢ cunoașterea drepturilor copiilor; 

➢ realizarea unor creații plastice cu tema propusă; 

      IV. RESURSE : 

➢ umane : preșcolarii, educatoarea ; 

➢ materiale: consumabile si materialele utilizate in cadrul activitatilor; 

➢ timp:  04.10.2021; 

     V. PROGRAMUL ACTIVITĂȚII : 

          Momentele desfăşurării activităţii: 

➢ Prezentarea pe scurt a istoricului acestei zile; 

➢ Realizarea unui afiş  

➢ Educatia prin ochi de copil . 

➢ Colaj de desene  

➢ Audiție muzicală pe melodia ,,Învaţă de la toate", cântată de Adriana Ausch; 

➢ Intonarea melodiilor din repertoriul: ”Dacă vesel se trăieşte…”, cântece de toamnă şi piese folclorice 

deosebite; 

➢ Expoziţie de lucrări ale preșcolarilor  

➢ Lansare de  baloane inscripționate cu mesaje precum ,,Educația cel mai colorat drum în viață”. 

 

VI. METODE DE EVALUARE: 

➢ fotografii; 

➢ expoziție cu lucrările plastice realizate de preșcolari; 

➢ diplome de participare tuturor elevilor. 

 

    VII. DISEMINAREA ACTIVITĂȚII EXTRACURRICULARE: 

➢ Expoziție foto cu momente din cadrul activității; 

➢ Realizarea unui panou cu desenele preșcolarilor; 

 

                                           

 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
125 

În 1994, UNESCO a inaugurat prima ZI MONDIALĂ A EDUCATORILOR, pentru a comemora semnarea, în 

1966, a recomandării făcute de UNESCO şi ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII privind condiţiile de 

muncă ale personalului didactic. 

Această zi se sărbătoreşte în data de 5 octombrie în peste 200 de ţări. Ziua Mondială a Educatorilor va pune 

accentul pe necesitatea de a planifica o mână de lucru eficace în domeniul învăţământului, având în vedere deficitul de 

personal didactic calificat la nivel mondial. Aşadar, în întreaga lume, această zi, sărbătorită în peste 200 de ţări, este 

consacrată personalului didactic, celor care fac educaţia - educatori, învăţători, profesori, denumirea ei fiind World 

Teachers’ Day în engleză sau Journée Mondiale des Enseignants, în franceză. 

În sens pedagogic, educatia este fenomenul social complex privit în trei dimensiuni: 

          -activitate constienta a subiectului educatiei (educator) de stimulare, îndrumare, formare a obiectului educației 

(educat); 

 -proces de formare a omului pentru întegrarea activa în societate, proces de formare intelectuală, morală,  

profesională, fizicș, estetică; 

          -rezultat prin preluarea selectivă a acțiunilor informaționale si includerea în structuri comportamentele proprii de 

cunoastere și acțiune. 

            Pentru Platon, educatia ar fi “arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta atitudinile native pentru virtute 

ale acelora care dispun de ele”. Aristotel, in lucrarea sa “Politica”, considera ca educatia “trebuie sa fie un obiect al 

supravegherii publice,iar nu particulare”. In consecinta,ea trebuie sa pregateasca viitori cetateni. Aceasta pregatire trebuia 

să se facă  diferențiat după modelul în care cele trei aspecte ale sufletului (vegetativ,animal, rațional) se distribuie în 

rândul oamenilor. 

 De ce în România această zi se numeşte Ziua mondială a educaţiei, ignorând şi deformând scopul pentru care a 

fost creată ? Probabil că pentru cei care au decis aşa doar ... educaţia contează, nu şi educatorii. Ca şi cum educaţia poate 

fi făcută fără educatori. Ca şi cum calitatea actului educativ nu ar depinde de condiţiile de viaţă şi de muncă ale celor care 

fac educaţia.  

            Schimbarea accentului de pe om pe acţiunea înfăptuită de acesta dovedeşte că în România mentalităţile nu s-au 

schimbat. Sau poate, e o simplă problemă de traducere. Poate mai marii noştri nu ştiu să traducă World Teachers’ Day. 

Indiferent de motivele unei astfel de decizii în discordanţă cu hotărârea UNESCO, întrebarea esenţială rămâne: cum poate 

România să sărbătorească o Zi Mondială a Educaţiei în vreme ce în întreaga lume se sărbătoreşte Ziua Mondială a 

Educatorilor? Urmată de o altă întrebare, la fel de importantă: merită personalul didactic, educatorii să fie sărbătoriţi nu 

numai în întreaga lume ci şi în România? 

De ce o zi consacrată cadrelor didactice - educatori, învăţători sau profesori?  

Pentru că ei contribuie în mod esenţial la dezvoltarea unei ţări, asigurând transmiterea de cunoştinţe. Ei joacă, de 

asemenea, un rol civic de mare importanţă, contribuind la păstrarea coeziunii sociale. 

La mulţi ani dascălilor de pretutindeni şi să nu uităm că o educaţie de calitate reprezintă cheia reuşitei profesionale!              

 

http://www.referat.ro/referate/Aristotel_6df76.html
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CITATE DESPRE EDUCAŢIE 

UNIVERSITATE, ŞCOALĂ  

➢ universitate este doar un grup de clădiri adunate în jurul unei biblioteci. 

                                                                 Shelby Foote 

➢ În fiecare an, în Statele Unite se construiesc mai multe închisori decât şcoli şi colegii.                                                                                                         

               Jesus Sepulveda 

➢ şcoală în care profesorul nu învaţă şi el e o absurditate. 

                                         Constantin Noica - Jurnal filozofic 

➢ Şcoala cea bună e aceea în care şi şcolarul învaţă pe profesor. 

                                                                     Nicolae Iorga 

➢ Familia este şcoala în care eşti deopotrivă profesor şi elev. 

                                                 Ioan Gyuri Pascu - În căutarea armoniei 

EDUCAŢIE 

➢ Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi. 

o               John Dewey 

➢ Lipsa de educaţie poate fi invocată până la 20, hai 25 de ani. După aceea, nici dacă singura locuinţă şi mamă ţi-

ar fi maidanul, nu mai poţi invoca lipsa de educaţie. Vine o vreme când mintea proprie îţi este un educator 

suficient. 

                  Ileana Vulpescu - Arta conversaţie 

CULTURĂ  

➢ Cultura este un instrument mânuit de profesori pentru a fabrica profesori care, atunci când le vine rândul, vor 

fabrica profesori. 

                                        Simone Weil - Nevoia de rădăcini 

 

EXPERIENŢĂ  

➢ Experienţa este cel mai dur profesor, pentru că întâi îţi dă testul şi apoi îţi spune care era lecţia. 

                                                                    Vernon Law 

SUCCESS 

➢ Succesul este un profesor prost. El îi împinge pe oameni să creadă că sunt infailibili. 

 Bill Gates 

       

PROFESOR  

➢ Profesor îţi este orice om de la care poţi să înveţi ceva. 

➢ Nicolae Iorga   

http://enciclopedie.citatepedia.ro/index.php?c=universitate
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Shelby+Foote
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Jesus+Sepulveda
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Constantin+Noica
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Nicolae+Iorga
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Ioan+Gyuri+Pascu
http://enciclopedie.citatepedia.ro/index.php?c=educa%FEie
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=John+Dewey
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Ileana+Vulpescu
http://enciclopedie.citatepedia.ro/index.php?c=cultur%E3
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Simone+Weil
http://enciclopedie.citatepedia.ro/index.php?c=experien%FE%E3
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Vernon+Law
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Bill+Gates
http://enciclopedie.citatepedia.ro/index.php?c=profesor
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Nicolae+Iorga
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➢ Un profesor este cineva care se face treptat inutil. 

➢ Thomas Carruthers 

➢ Un profesor este o persoană care vorbeşte în somnul altcuiva. 

➢ W.H. Auden 

➢ Se ştie că un profesor bun e cel care te face ca lucrurile mai grele să ţi se pară uşoare. 

➢ Grigore C. Moisil 

A ÎNVĂŢA, ÎNVĂŢĂTURĂ  

➢ Vai de cel care ţine minte pedeapsa şi uită greşeala! Greşind, nu înveţi atât a nu greşi, cât a nu crede că nu poţi 

greşi. 

➢ Nicolae Iorga 

➢ Încearcă să înveţi câte ceva în fiecare zi. 

➢ Herbert N. Casson 

➢ De fiecare dată când înveţi pe cineva, învaţă-l să se îndoiască de ceea ce-l înveţi. 

➢ Jose Ortega y Gasset 

➢ Iubirea trebuie s-o înveţi şi s-o tot înveţi la nesfârşit; e o învăţătură fără capăt. Ura nu are nevoie de lecţii, ci 

aşteaptă doar să fie provocată. 

➢ Katharine Ann Porter 

➢ Vrei să înveţi ceva de la Ctos şi să iei ca exemplu viaţa sa? Deschide Sfânta Evanghelie, ascultă dialogul lui 

Dumnezeu cu oamenii... cu tine. 

➢ Sfântul Josemaria Escriva 

➢ Un singur lucru este mai dureros decât să înveţi din propria experienţă şi anume să nu înveţi din propria 

experienţă. 

➢ Laurence J. Peter 

➢ Nu poţi să înveţi ceva pe cineva. Poţi doar să-l ajuţi să găsească răspunsul în el însuşi. 

➢                                                                                Galileo Galilei 

 

JOC CU PALMELE 

Copiii se aşează faţă în faţă. 

- rast__dva__tri 

- zumbai,  zumbai, 

- zumbai __za. 

- ana____cadena  

- rumba,rumba rece. 

- cine vrea ca să se joace să vină la mine 

încoace, 

- să-l învăţ un joc frumos:   

- bat cu palma ,palma dreaptă 

- şi  piciorul stâng lovesc , 

- bat cu palma, palma stângă 

- şi piciorul drept lovesc 

- bat cu una , bat cu două 

- bat cu palmele amândouă 

- patru palme se ciocnesc, 

- fetele  se  învârtesc     

- şi-apoi jocul  isprăvesc.   

 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Thomas+Carruthers
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=W.H.+Auden
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Grigore+C.+Moisil
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Nicolae+Iorga
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Herbert+N.+Casson
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Jose+Ortega+y+Gasset
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Katharine+Ann+Porter
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Sf%E2ntul+Josemaria+Escriva
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Laurence+J.+Peter
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Galileo+Galilei
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2. Un alt joc care place copiilor mei este GÎŞTELE ŞI ULIUL   

Un copil este uliul un altul găsca ,restul puişorii . Se delimitează locul uliului şi cel al gâştei urmând ca ceilalţi 

adică puişorii să se prindă unul de altul în spatele  gâştei şi nu au voie să se desprindă de şir; găsca îşi păzeşte 

puii ţinând mâinile întinse iar uliului nu are voie decât pe ultimul să-l prindă. 

- gâsca:-ce faci , uliule,aici? 

- uliul:  -fac o groapă!        

- gâsca: -ce faci cu  groapa?    

- uliul :  -pun pirostiile .  

- gâsca:- ce faci cu pirostiile ?.  

- uliul: - le pun pe foc. 

- gâsca:  ce faci cu focul? 

- uliul :  pun ceaunul.    

- gâsca : ce faci cu ceaunul? 

- uliul :pun apă .  

- gâsca: ce faci cu  apa? 

- uliul :spăl cuţitele. 

- gâsca: ce faci cu  cuţitele? 

- uliul:tai un pui de al tău 

o şi unul de al meu . 

- gâsca :am să-ţi scot un ochişor. 

- uliul : am să-ţi fur un puişor.(se repede să 

prindă puişorul ;dacă nu reuşeşte se 

shimbă rolurile iar dacă da atunci numai 

rolul de gâscă se modifică). 
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DIPLOMA 
 Se acordă preșcolarului ..................................................... 

din GRUPA MICĂ, GRĂDINIȚA RĂCHITOASA, pentru participarea activă la       

proiectul           ,,5 OCTOMBRIE-ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI” 

COORDONATOR: 

 PROF.  

                                                                          DIRECTOR:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              PROF.ÎNV.PREȘCOLAR STUPU GABRIELA  

 

5 

OCTOMBRI

E 2021 
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MĂSURAREA MĂRIMILOR NEELECTRICE CU AJUTORUL MICROCONTROLERELOR 

Autor : prof.  UNGUREANU MARELENA 

LICEUL TEHNOLOGIC VASILE SAV ROMAN 

 

Ansamblul electronic este destinat masurarii cu precizie a presiunii  in domeniul  20-110 kPa  sau a altitudinii si a 

temperaturii .  

Schema bloc cuprinde: 

➢ platforma echipata cu microcontroler  ,  

➢ unitate  de masura a presiunii si temperaturii , 

➢ convertor de nivele logice de tensiune 3,3V/5V  

➢ afisal LCD cu doua randuri,  

➢ doua surse de alimentare in comutatie .  

Aplicatii posibile ale montajului:  

 altimetru de mare precizie 

 aplicatii pentru  Smartphones/Tablets 

  statii meteo portabile si fixe 

 GPS  

 GPS imbunatatite pentru servicii de urgenta 

 Platform didactica 

 Masurari industriale 

Domenii de masura: 

➢ presiune : 20-110KPa 

➢ temperatura: -40/+85 grade C 

➢ precizie temperatura:  +/-1 grad la 25 grade C 

➢ precizie presiune:  +/- 0,4  KPa pe tot intervalul  

➢ precizie  pentru altitudine: 0,3m 

MPL3115A2 este un circuit integrat  cu o interfata I2Ccare masoara cu 

acuratete temperatura si presiunea. Iesirile circuitului ofera date cu 

rezolutie de 24 de biti de la convertoare analog digitale. Are functii 

programabile, cum ar fi achiziție automată și încetarea funcționării.  

Consumul de  curent este foarte redus.  

Presiunea poate fi masurata cu o precizie de fractiuni de Pa si 

altitudinea de fractiuni de metru. Acest circuit  are dimensiuni de 5mmx3mmx1,1 mm si opereaza in domeniul -40….+85 

grade Celsius. Capsula este metalica si indeplineste standardele ROHS ( nu contine substante periculoase). 
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Caracteristici:  

➢ alimentare 1,95V-3,6V 

➢ compensare interna a parametrilor 

➢ evenimente programabile – alarmare la atingerea valorii prescrise 

➢ rata de achizitie intre o secunda si 9 ore 

➢ interfata de iesire digitala  

Formula de calcul pentru altitudine:  

h = 44330.77( 1 – (p / p0)0,1902632 ) + valoarea unui  registru 

p0 =  presiunea la nivelul marii (101326 Pa)  

 h = inaltimea in metri .   

valoarea registrului citit din circuitul integrat MPL3115A2  pentru compensarea  unor parametri. 

Modulul de măsură are nenumărate facilități care pot fi accesate prin  programarea directă  prin cele două fire ale interfeței I2C 

. Foarte importantă este funcția de punere în consum redus  (stand by) pentru aplicații din baterii .  

Aplicația utilizează protocolul  I2C  pentru transferul datelor între microcontroler si senzor. 

Interfaţa I2C (Inter Integrated Circuits) este o interfaţă serie, apărută din necesitatea de a realiza sisteme ieftine cu 

microcontrolere, destinate în principal conducerii proceselor industriale. Un astfel de sistem este constituit, de regulă, dintr-

unul sau mai multe microcontrolere şi o serie de echipamente periferice (de intrare/ieşire, memorie etc.). Conectarea acestora 

printr-o interfaţă serie satisface cerinţele enunţate. Viteza mică de transfer, caracteristică interfeţelor serie, nu constituie un 

neajuns pentru aplicaţiile principale avute în vedere (conducerea proceselor). 

 Descrierea interfeţei 

Realizarea unui sistem I2C presupune interconectarea unor circuite integrate (specializate) prin numai trei linii: două de semnal 

şi una de masă. Cele două linii de semnal sunt denumite "serial data" (SDA) şi "serial clock" (SCL). 

Fiecare circuit integrat are o adresă unică şi poate funcţiona fie ca transmiţător, fie ca receptor, în funcţie de tipul circuitului. 

De exemplu, un circuit pentru comanda unui afişaj cu cristale lichide poate fi numai receptor, în timp ce un circuit de memorie 

RAM poate fi atât transmiţător cât şi receptor (evident, nu simultan). 

Dintr-un alt punct de vedere, un circuit integrat din sistem poate fi coordonator sau executant. 

Circuitul integrat coordonator este circuitul care iniţiază un transfer de date şi tot el generează semnalele de tact pentru a 

permite realizarea unui transfer. 

Orice alt circuit integrat adresat de coordonator este subordonat. 

Structura I2C este o structură multi-coordonator, adică se pot interconecta mai multe circuite care pot avea rolul de coordonator. 

Avantajele sunt ca lucreaza doar pe 2 fire (SCL si SDA ) si masa, se pot pune in paralel pe acestea foarte multe circuite, exista 

un standard bine pus la punct, viteza mare (100-400KHZ )si rata erorilor este foarte mică.  

Microcontrolerul functioneaza cu 5 V iar circuitul  din modulul senzorial cu 3,3V . De aceea este nevoie de un modul 

intermediar care translateaza nivelele de tensiune intre 5 si 3,3V .  
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Arduino este o platforma care initial a fost destinata pasionatilor de 

microcontrolere si in special celor care nu aveau suficiente cunostinte de 

programare, dar acum a migrat spre mediul home automatization  si chiar 

industrial in variante hardware certificate . Are o sustinere impresionanta 

in mediul programatorilor  de nivel incepator sau  mediu si chiar mai sus 

. A generat o revolutie in domeniul placilor de achizitie si 

executie  inzestrate cu microcontroler . 

Arduino este o platforma de procesare open-source, bazata pe software 

si hardware flexibil si simplu de folosit. Consta intr-o platforma de mici dimensiuni (6.8 cm / 5.3 cm – in cea mai des intalnita 

varianta) construita in jurul unui procesor de semnal si este capabila de a prelua date din mediul inconjurator printr-o serie de 

senzori si de a efectua actiuni asupra mediului prin intermediul luminilor, motoarelor, servomotoare, si alte tipuri de dispozitive 

mecanice.  

Procesorul este capabil sa ruleze cod scris intr-un limbaj de programare care este foarte similar cu limbajul C++. programul se 

introduce in placa Arduino prin intermediul mufei USB si tot prin aceasta pot fi extrase informatii cu privire la functionarea 

ansamblului. 

 

 

 

 

Afisajul LCD contine doua randuri, fiecare cu 16 caractere alfanumerice si are iluminare din spate. Contine integrat din 

fabrica un bloc care il face adptabil la protocolul serial I2C. 

 

Caracteristici tehnice: 

• Interfata I2C 

• Adresa proprie pentru interfata I2C: 0x27 

• conexiuni : VCC、GND、SDA、SCL 

• lumina verde  

• tensiune de alimentare: 5V 

• marime: 27.7mm×42.6mm 

• contrast ajustabil : prin potentiometru 

• backlight ajustabil : prin potentiometru 

Schema de principiu a aplicației pentru măsurarea mărimilor neelectrice are 

http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoUno_R3_Front.jpg
http://www.elecrow.com/images/Products/I2C%201602%20LCD%20Display%20Module%20-%20Blue1_02.jpg
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoUno_R3_Back.jpg
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următoarea structură :  

MODUL

SENZOR 
PRESIUNE /

TEMPERATURA

A5

A4

GND

GND

3,3 V

5 V

SCL

SDA

GND

3,3 V

SDA

SCLCONVERTOR 

TENSIUNI

5 V/ 3,3 V

PORT USB PROG.

            +7,5 -9 V/

500 m A 

DC

ARDUINO 

UNO

CONVERTOR

 DATE 

SERIAL

PARALEL

AFISAJ   LCD

_
5 V/ 500 mA DC

GND

SCL

SDA
A

T
M

E
G

A
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PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

”PAȘI MICI SPRE ȘCOALĂ” 
 

PROF.ÎNV. PREȘC.SILAȘ VALENTINA-STELIANA 

GPP”DUMBRAVA MINUNATĂ”BISTRIȚA 

 

I.INFORMAŢII DESPRE PARTENERII EDUCAȚIONALI 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante (organizatoare):                            

G.P.P„DUMBRAVA MINUNATĂ”BISTRIȚA 

Numele instituției/unității de învățământ patenere: 

COLEGIUL NAȚIONAL ”ANDREI MUREȘANU”BISTRIȚA 

II.INFORMAŢII DESPRE PROIECT  

Titlul proiectului:”PAȘI MICI SPRE  ȘCOALĂ” 

Tipul de proiect:  PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

Coordonator proiect: prof.înv.preșc. SILAȘ VALENTINA-STELIANA 

III.REZUMATUL PROIECTULUI 

Tipul proiectului: parteneriat educațional cultural- artistic 

Număr de elevi implicaţi:  47 de copii 

Numar cadre didactice implicate:  4 

Etape: Întocmirea proiectului; Obținerea aprobărilor necesare desfășurării proiectului; Popularizarea proiectului; Masă 

rotundă a cadrelor didactice implicate în proiect în vederea discutării modului în care se vor desfășura activitățile; 

Desfășurarea activităților propuse; Evaluarea proiectului. 

IV.PREZENTAREA  PROIECTULUI  

Argument 

Creșterea și devenirea ca adult a copilului este un drum lung și sinuos în care este implicată întreaga sa personalitate 

cu toate aspectele ei, iar pasul către școlaritate reprezintă un prag ce implică o serie de aspecte psihologice specifice adaptării 

școlare, iar acest lucru imprimă o direcție generală a întregii perioade pe care copilul o va petrece în școală. 

Pregătirea copilului pentru şcoală este considerată “funcţia majoră”, obiectivul final al activităţilor instructiv-

educative din grădiniţă. În sprijinul și pentru o trecere eficientă de la grădiniță la școală și pentru crearea unei imagini pozitive 

despre școală, în ochii micului preșcolar, un rol important îl are atingerea obiectivelor ce vizează comportamente psiho-sociale 

ale personalității copilului, din cadrul parteneriatului cu școala. În cadrul parteneriatului cu școala, copilul va afla ca școala nu 

este un loc îngrozitor în care jocul dispare, prin crearea unui climat atrăgător, asemănător celui cu care s-a obișnuit la grădiniță 

și includerea jocului în activitățile școlare, prin implicarea în activităţi comune plăcute, copilul va deveni capabil să realizeze 

jocuri mult mai complexe prin care își va însuși cunoștințe, comportamente și deprinderi. 

Prin activităţile acestui parteneriat încercăm să dezvăluim copiilor frumuseţea vieţii de şcolar, să găsim cele mai eficiente căi 

pentru a asigura adaptarea  preşcolarilor la viaţa şcolară, care este o continuare  absolut normală a activității copilului  în 

continuă evoluție.                                                                                                                              Scopul proiectului 
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:Asigurarea continuităţii procesului de instruire şi educaţie de la grădiniţă la şcoală prin familiarizarea preşcolarilor cu sala de 

clasă, cu ambientul, cu cadrele didactice ale școlii,  în scopul integrării lor cu succes în viaţa de şcolar. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

o Formarea unor reprezentări corecte despre şcoală  şi activitatea de tip şcolar;  

o Pregătirea psihologică a copilului şi trezirea interesului de a deveni şcolar; 

o Eficientizarea relaţiei grădiniţă-şcoală;  

o Stimularea creativității și inițiativei copiilor prin activitățile  propuse; 

o Asimilarea de către preșcolari a unor reguli de conduită individuală și colectivă; 

o Formarea unei conduite civilizate 

o Dezvoltarea unor emoții și sentimente pozitive ce pot favoriza activitățile de învățare viitoare;   

Grupul ţintă: Preșcolarii din grupa mare B ”Steluțele”, elevii clasei a III-a C Step By Step , cadre didactice. 

Beneficiari: direcți: preșcolari, școlari, părinți, cadre didactice;indirecți: comunitatea.  

Durata proiectului:  octombrie 2021 – iunie 2022 

Bugetul proiectului:  surse de autofinanțare. 

Resursele proiectului: umane : preşcolari, școlari,  părinţi, cadre didactice, colaboratori ocazionali sau permanenți, mass-

media; materiale: aparat foto, calculator, CD-uri,  coli de desen, acuarele, creioane colorate, carioci, foarfeci, hârtie glasată, 

carton colorat, lipici, etc. 

V.PLANUL ACTIVITĂŢILOR   

Activitatea 1 

Titlul activităţii: Întocmirea proiectului 

Perioada desfăşurării: 01.10.2021 – 30.10.2021  

Locul desfăşurării:G.P.S.”Dumbrava Minunată” Bistrița și Colegiul Național ”Andrei Mureșanu”Bistrița 

Participanţi: cadrele didactice iniţiatoare  

Descrierea activităţii: documentare, selectare, identificarea aspectelor pozitive care pot susține proiectul;stabilirea echipei de 

proiect cu specificarea atribuțiilor fiecărui membru; redactarea acordurilor de parteneriat; obținerea aprobărilor necesare 

desfășurării proiectului 

Responsabili: cadrele didactice inițiatoare. 

Beneficiari: preșcolari, școlari, părinți, cadre didactice. 

Modalități de evaluare: portofoliul proiectului, aprobările obținute. 

Activitatea 2 

Titlul activităţii: „Primiți colinda?” –  moment artistic susținut de către preșcolarii grupei mari B de la GPP ”Dumbrava 

Minunată Bistrița și elevii clasei pregătitoare C Step By Step , ai Colegiului Național ”Andrei Mureșanu”Bistrița -online 

Perioada desfăşurării:  10.12.2021 – 23.12.2021 

Locul desfăşurării: G.P.S. ”Dumbrava Minunată”Bistrița și Colegiul Național ”Andrei Mureșanu”Bistrița 

Participanţi: cadrele didactice implicate în proiect, preșcolari, școlari 

Descrierea activităţii: susținerea unui concert de colinde de către preșcolari și școlari -online 

Responsabili: cadrele didactice   
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Beneficiari: preșcolari, școlari, părinți, cadre didactice. 

Modalități de evaluare:  momentul artistic .  

Activitatea 3 

Titlul activităţii: „Natura, prin ochii de copil” - confecționare de felicitări de primăvară, expoziție online. 

Perioada desfăşurării:  1.03.2022 – 30.03.2022  

Locul desfăşurării: G.P.S.”Dumbrava Minunată”Bistrița și Colegiul Națíonal ”Andrei Mureșanu”Bistrița 

Participanţi: cadrele didactice implicate în proiect, preșcolari, școlari. 

Descrierea activităţii: pregătirea activității; procurarea materialelor necesare; confecționarea felicitărilor; amenajarea 

expoziției-online. 

Responsabili: cadrele didactice   

Beneficiari: preșcolari, școlari, cadre didactice, părinți 

Modalități de evaluare: probe practice 

Activitatea 4 

Titlul activităţii: „E primăvară, ne jucăm  afară” –plimbare; jocuri în parc 

Perioada desfăşurării:  01.05.2022 – 30.05.2022  

Locul desfăşurării: Parcul municipal 

Participanţi: cadrele didactice implicate în proiect, preșcolari, școlari 

Descrierea activităţii:plimbare prin parc; desfășurarea unor  activități și jocuri  distractive ; jocuri de mișcare; 

Responsabili: cadrele didactice inițiatoare  

Beneficiari: preșcolari, școlari, părinți, cadre didactice 

Modalități de evaluare: probe practice 

Activitatea 5 

Titlul activităţii:– Evaluarea proiectului  

Perioada desfăşurării:  01.06.2022 – 08.06.2022  

Locul desfăşurării: G.P.P.„Dumbrava Minunată”Bistrița; Colegiul Național ”Andrei Mureșanu” Bistrița 

Participanţi: cadrele didactice implicate în proiect. 

Descrierea activităţii: inițiatorii și organizatorii vor urmări îndeplinirea scopurilor și a obiectivelor activităților, vor formula 

concluzii. 

Responsabili: cadrele didactice inițiatoare .  

Beneficiari: preșcolari, școlari, cadre didactice, părinți. 

Modalități de evaluare: produsele realizate, fișe de descriere a activității,album, portofoliul proiectului. 

VI.MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI 

➢ Coordonatorii proiectului vor urmări desfășurarea activităților conform planificării și standardelor stabilite, 

corespondența între obiective și conținutul activităților, impactul lor asupra grupurilor vizate; 

➢ Activitățile vor fi înregistrate prin fotografiere, filmări, alcătuirea portofoliilor; 

➢ Se va întocmi portofoliul proiectului cu materiale realizate, fotografii, mărturii și impresii scrise, imagini de la 

activități. 
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VII.MEDIATIZAREA ŞI DISEMINAREA 

❖ Expoziție cu lucrările copiilor; 

❖ Prezentarea informațiilor și rezultatelor în comisii metodice, cercuri pedagogice, internet, simpozioane; 

❖ Discuții cu preșcolarii și școlarii participanți la activități;  

❖ Înregistrări audio-video, fotografii. 

 

 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
138 

MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE, EXEMPLE 

 

 
PROF. BOŞCA MARINELA NICOLETA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL SALIGNY”, BANLOC 

 

 

              „Scopul educației nu este să crești volumul de cunoștințe, ci să creezi posibilitatea ca un copil să descopere și să 

inventeze, de a crea oameni care sunt capabili de lucruri noi” Jean Piaget 

               Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în procesul educativ. Participarea elevilor la astfel de activități 

lărgește orizontul cultural al acestora, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs și 

constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea estetică, morală a elevilor, diciplinându-le acțiunile și 

extinzându-le orizontul cultural-artistic. 

               Nașterea Domnului Iisus Hristos sau Crăciunul este pentru ortodocșii de pretutindeni una dintre cele mai 

importante sărbători de peste an, deoarece în această zi Fiul lui Dumnezeu „pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire 

S-a pogorat din ceruri și S-a intrupat de la Duhul Sfant și din Maria Fecioria și S-a facut Om”. Magia sărbătorile de 

iarnă, în deosebi cele de Crăciun, ne cuprinde pe noi toți, dar mai ales pe copii, care trăiesc cu adevărat această magie, crezând 

în existența lui Moș Crăciun, așteptat cu nerăbdare pentru a le împlinii toate visele copilăriei. 

         În cadrul proiectului „MAGIA CRĂCIUNULUI” derulat în perioada 18 decembrie – 21 decembrie 2020, cadrele 

didactice şi elevii de la Școala Gimnazială ,,Anghel Saligny”, Banloc, jud. Timiș, şi-au propus să omagieze această sfântă 

sărbătoare prin activităţi care să  îmbine cât mai armonios utilul cu plăcutul, construind noi produse, utilizând toate formele de 

activitate: jocul, învăţarea, munca şi creaţia, dar, datorită Stării de urgență, din cauza pandemiei de COVID 19, activitățile   s-

au desfășura online, pe platforme sau rețelele de socializare. 

 

MAGIA CRĂCIUNULUI 

PROIECT  EDUCATIONAL 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

 

 ARGUMENT:   

                Nașterea Domnului Iisus Hristos sau Crăciunul este pentru ortodocșii de pretutindeni una dintre cele mai 

importante sărbători de peste an, deoarece în această zi Fiul lui Dumnezeu „pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire 

S-a pogorat din ceruri și S-a intrupat de la Duhul Sfant și din Maria Fecioria și S-a facut Om”. Magia sărbătorile de 

iarnă, în deosebi cele de Crăciun, ne cuprinde pe noi toți, dar mai ales pe copii, care trăiesc cu adevărat această magie, crezând 

în existența lui Moș Crăciun, așteptat cu nerăbdare pentru a le împlinii toate visele copilăriei. 

Prin acest proiect se urmăreşte implicarea copiilor şi a cadrelor didactice în exprimarea valorilor morale ce transced 

timpul şi spaţiul cu ocazia sărbătorilor de iarnă, prin diferite forme artistice (colinde, urători, creații literare și artistice) ce se 

regăsesc în cunoaşterea semnificaţiei acestor sărbători, a modului cum ele pot modela şi îmbogăţi sufletele noastre. 

            Copiii sunt  cei  care aşteaptă cu  nerăbdare şi bucurie  venirea lui Moş Crăciun, iar  veselia  lor se exprimă  atât  prin  

colindele tradiţionale, cât şi în realizarea unor  lucrări literare şi  artistce sub formă de creații specifice  acestei sfinte  sărbători. 
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Acesta este unul  dintre argumentele  acestui  proiect, care  ne  determină ca, anul acesta, să oferim prilejul  tuturor  copiilor  să  

îşi  exprime   bucuria  sosirii Crăciunului  așa cum știu ei mai bine. Însă datorită Stării de alertă, din cauza pandemiei de COVID 

19, activitățile se vor desfășura online, pe platforma educațională classroom sau rețelele de socializare.  

SCOPUL:   

           Valorificarea potenţialului artistic şi creator al copiilor prin realizarea unor lucrări originale pe tema dată, aplicând 

tehnici specifice activităților practice si artistice. 

 OBIECTIVE: 

* Cunoaşterea tradiţiilor şi sărbătorilor specifice Crăciunului; 

*Dezvoltarea dragostei pentru frumosul din natură în anotimpul iarna ; 

*Cultivarea sensibilităţii cromatice și artistice a elevilor din clasele V-VII. 

RESURSE 

        a)  TEMPORALE:  18 decembrie – 21 decembrie 2020  

      b)  UMANE: -GRUP ŢINTǍ - elevii  Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny”, Banloc; 

                                                  - cadre didactice din școală; 

                                                              - părinți.                          

 c) MATERIALE:  

       - cărţi, albume, reviste, CD-uri, cd-player, calculator, imprimantă, cameră foto digitală 

    - panouri pentru expunerea lucrărilor, diplome; 

    - materiale: diplome, lucrări ale copiilor,  panouri pentru expoziție,  laptop, imprimantă, materiale de birotică; 

d) SPAŢIALE: fiecare elev își îndeplinește sarcina în căminul său alături de părinți, fiind îndrumat de către cadrele 

didactice coordonatoare pe platforma classroom sau rețelele de socializare; 

 MEDIATIZARE 

*Prezentarea proiectului în cadrul Comisiilor metodice;  

       *Popularizarea proiectului prin Avizierul și siteul şcolii; 

EVALUAREA  PROIECTULUI:   

 - expoziţii cu lucrările practice şi artistice ale elevilor;   

 - diplome pentru cele mai originale lucrări; 

 - realizarea de portofolii de prezentare a activităţilor; 

 - CD cu fotografii din timpul activităţilor; 

 - realizarea unei broşuri cu creațiile elevilor; 

 - realizarea unui PPT cu activităţile desfăşurate în proiect 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR: 

 

ACTIVITATEA I: CREAȚII ARTISTICE 

PROFESOR COORDONATOR: Prof.BOSCA MARINELA 

                                              Prof. BILANIN CLAUDIA 
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ACTIVITATEA a II-a: CREAȚII LITERARE 

PROFESOR COORDONATOR: BOSCA MARINELA 
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Ipostaze epifanice în ilustrarea iubirii de tip agape 

- Studiu de caz - 
 

Prof.dr.gr.I Pui Laura-Alexandra 

Şcoala Gimnazială „dr. Bernady Gyorgy” Tg.-Mureş, Mureş 

 

Argument 

Lucrarea de faţă cuprinde rezultatele studiului de caz realizat de elevii clasei a VIII-a A, din cadrul Şcolii Gimnaziale 

„dr. Bernady Gyorgy” Tg.-Mureş. 

Cercetarea şi-a propus să pună în lumină mijloacele prin care discursul artiştilor contemporani din spaţiul mureşean 

devine o mărturie a iubirii creştine. Corpusul ales vizează, tocmai de aceea, ritmul cel mai proaspăt al iubirii de tip agape, 

respectiv compoziţiile din cea mai recentă expoziţie a pictorului Ioan Şulea, „Sf. Mahramă” – 2010, şi textele lirice din cel 

mai proaspăt volum de versuri al poetului Nicolae Băciuţ, „La taclale cu Dumnezeu” – 2016.  

1. Iubirea de tip agape 

 Conceptul de iubire (înglobând raportul tripartit: afectiv-cognitiv-volitiv) este cunoscut încă din scrierile vetero-

testamentare, precum şi din filozofiile orientale şi greco-romane. În limba greacă a Noului Testament şi a scrierilor patristice, 

iubirea este exprimată prin următorii patru termeni: storghi, philia, eros şi agape. Storghi desemna iubirea pornind de la 

respectul datorat de copii părinţilor sau de afecţiunea datorată de părinţi copiilor, rudelor sau celor apropiaţi. Philia este 

afecţiunea faţă de semeni, prietenia / amiciţia. Eros şi Agape sunt două concepte ce definesc iubirea ca un simţământ profund 

uman, care îi permit omului accesul spre inefabilul transcendental. Eros vizează iubirea dintre cele două principii, feminin şi 

masculin, principii care, printr-o autentică apropiere, pot reface unitatea primordială (relaţia androginică).  

Incontestabil, forma superioară, care permite ca spiritul să depăşească trupul, este agape. Aceasta este iubirea mereu 

încercată, iubirea jertfelnică ce-i permite fiinţei eliberarea din sine pentru a i se dărui Creatorului. Spre deosebire de orice fel 

de iubire firească, naturală, care îşi trage seva din simpatie, din sentimentul solidarităţii umane sau din cel al comunităţii de 

interese, iubirea creştină are un caracter superior, aceasta avându-şi sursa, cauza şi scopul în Dumnezeu, care este, în esenţa Sa, 

iubire. Zămislirea lumii este dovada iubirii lui Dumnezeu; dăinuirea ei se datorează jertfei christice. În acest sens, Mitropolitul 

Filaret al Moscovei [Zăgrean, 1970: 273] sublinia: „Tatăl este iubirea ce trimite pe Fiul spre răstignire şi jertfire, Fiul este 

iubirea care se jertfeşte pe cruce, iar Duhul Sfânt este iubirea ca putere invincibilă a lumii”. Iubirea apare, astfel, ca o 

manifestare existenţială a vieţii divine prin Sfânta Treime. Dacă la celălalt pol al comunicării se află iubirea omului pentru 

Dumnezeu, încercarea acestuia de a se ridica din păcat, interiorizându-şi destinul întru Înalt, atunci se întemeiază iubirea de tip 

agape. 

 

2. Cuvânt şi culoare în spaţiul mureşean: vehicule epifanice în iubirea de tip agape 

 Iubirea creştină dobândeşte forţa de a transforma cuvântul şi culoarea în rugăciune, artistul devenind un rug ce arde 

în numele Adevărului divin. Condiţia orfică a celor doi artişti mureşeni poartă amprenta spiritului ortodox, atât prin puternica 

şi neîntrerupta legătură cu trecutul, cât şi prin imensa gratitudine în faţa jertfei răscumpărătoare a Mântuitorului. În plină criză 

spirituală, când omul pare să-şi devină propriul Demiurg, discursul celor doi creatori devine un gest definitiv al îngenunchierii. 

Dacă în cazul poetului Nicolae Băciuţ, discursul liric e uneori o mărturisire directă a credinţei, pictorul Ioan Şulea îşi dezvăluie 
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vechimea aşezării pe această Cale a divinaţiei într-un interviu acordat cu prilejul inaugurării expoziţiei dedicate compoziţiilor 

reunite sub titlul “Sf. Mahramă”: “Treptat a apărut tendinţa pornită dintr-o trăire interioară, de a transpune pe pânză lumina 

sacră pe care o emană icoana [...] aşa au apărut compoziţiile pe care le-am cuprins în expoziţiile  «Geneză» în 2000, «Lumini 

bizantine» în 2002, apoi, un an mai târziu, «Tronurile arhiereşti», continuând în 2004 cu «Draperiile bizantine» şi, nu de mult, 

în 2007- «Marea Taină»” [Catalogul “Sf. Mahramă”, 2010: 7]. 

 Operele se nasc nu dintr-o căutare a sacrului – existenţa acestuia e certă în viziunea artiştilor -, ci dintr-o acută 

necesitate lăuntrică de confirmare, atestare sau destăinuire a bucuriei credinţei. Dezvăluiri ale structurii lăuntrice, discursul 

pictural sobru, echilibrat, mascând zbuciumul aproape ascetic al actului creativ şi cel poetic, uşor ludic, de o sinceritate cu 

accente familiare traduc iubirea de tip agape, seninătatea unei comunicări bilaterale. 

 Dacă în compoziţiile pictorului Ioan Şulea Sf. Potir, Sf. Mahramă şi Sf. Cruce devin suporturi epifanice, vehicule 

materiale ale revelaţiei divine, în creaţiile lirice ale poetului Nicolae Băciuţ sfera elementelor cu rol hierofanic se lărgeşte 

considerabil. Respirabilul şi irespirabilul, materialul şi etericul devin căi prin care cerurile i se deschid poetului şi celui de 

dincolo de carte. 

2.1.Triada simbolică – mijlocitoare în raportul sacru-profan 

 Compoziţiile pictorului Ioan Şulea din cadrul expoziţiei “Sf. Mahramă” surprind miracolul christic prin trei repere: 

Sf. Potir, Sf. Mahramă şi Sf. Cruce. Mobilul întregii căutări artistice este nevoia oglindirii christice. “Icoana nefăcută de mână” 

rămâne pentru creştinătate dovada generozităţii   venite din Înalt, mângâierea luminii divine, în timp ce Sf. Potir şi Sf. Cruce 

constituie simbolurile ce consolidează memoria jertfei născute din iubirea pentru oameni. Pictorul Ioan Şulea este creştinul cu 

o conştiinţă trează, creştinul care îşi pictează neostenit iubirea faţă de Dumnezeu. Îi dă culoarea suferinţei, dar şi nuanţa fericirii, 

dincolo de răstignire. Astfel, chipul lui Iisus e substituit de imaginea Sf. Potir – simbol fundamental al jertfei, al euharistiei ce 

ne asigură “înveşnicirea”. Soluţia acestei substituiri aminteşte de reprezentarea iconografică a “Sfintei Treimi” a pictorului 

Andrei Rubliov. Fără a păstra narativul specific icoanelor, pictorul Ioan Şulea alege Sf. Potir ca element central, spre care 

converg liniile picturalului, focalizând privirea. Aşezarea Sf. Potir în centrul lucrărilor sale poate fi receptată ca un gest 

apostolic, de atragere a privitorului pe Calea spre biserică, spre timpul sărbătorii duminicale, un timp liturgic având rol 

anamnetic şi latreutic.  

 Lucrarea care deschide catalogul (Anexa 1) îmbină o copleşitoare suită de stări înscrise într-o explozie cromatică 

grăitoare. Suferinţa jertfei, evidenţiată îndeosebi prin cromatica roşului, apare în prim-plan, în timp ce eliberarea înălţării şi 

dimensiunea divină sunt marcate prin auriul şi ocrul aurei, dar şi prin albul razelor. 

 Următoarele lucrări devin confesiuni prin prisma unei palete reduse de culori. Auriul are un statut aparte, aşa cum 

mărturiseşte de altfel şi artistul: “Aurul are ceva aparte. El transcende. Spun asta pentru că el, la lumina zilei, în formă brută, 

pare golit de conţinut, doar atunci când stă sub flacăra neliniştită a lumânării aurul prinde viaţă, scânteiază, dându-ţi 

sentimentul lumii de sus, al dumnezeirii. De aceea l-am patinat, l-am înnobilat, pentru a-l transforma într-un simbol viu, prin 

care încerc să sugerez sacrul” [Catalogul “Sf. Mahramă”, 2010: 9]. Astfel, imaginea prinde contur doar prin prisma acestei 

culori în câteva dintre compoziţii (Anexele 2, 3, 4 şi 5), lucrări în care ideea sacrificiului este accentuată prin motivul Sf. 

Coroane de spini. De altfel, “În fiecare imagine există un centru de interes, un axis mundi, punctat cel mai adesea de un potir, 

când rarefiat, când în relief, de unde se răsfiră în lateral însemnle simbolice ale crucii” [Negoiţă Lăptoiu în Catalogul “Sf. 

Mahramă”, 2010: 6]. 
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Ultimele două lucrări (Anexele 6 şi 7) stabilesc decisiv prin Sf. Cruce şi antinomia răspicată negru-alb catabasa şi 

anabasa omenirii. Mai mult,  tuşa artistului accentuează 7 urme ale cuielor sau, probabil, sugerează cele 7 Taine, conferind 

creaţiei un final deschis, o prefigurare a altor confesiuni ce aşteaptă să prindă contur şi culoare. 

2.2. Dialoguri între cuvânt şi necuvânt 

 Proaspătul volum al scriitorului Nicolae Băciuţ, “La taclale cu Dumnezeu” este o carte a mărturisirii identităţii sale 

lăuntrice, o accentuare a credinţei sale în eternă rodire. Biografia poetului străbate opera, opera transcende biograficul, într-un 

discurs al celui care, iubind, se dăruieşte. Volumul cuprinde poeme scrise cu litera iubirii, sentiment ce îl situează mereu “între 

lumi”; glisajul său între cerul de aici şi cerul de dincolo aduce cu sine o nouă rânduire a lumii, a timpului, a fiinţei. De altfel, 

inefabilul dezleagă cuvântul, îi impune descătuşarea întru “dumnezeire” şi îi conferă celui ce crede putere demiurgică, 

modelând, în prelungire stănesciană, componentele realului (“Ştiu, acesta e ultimul semn,/ultimul desen,/făcut pe o margine de 

zare,/pe un colţ de cer[...]sub lacrimi/am pus lacră/şi malurilor/le-am pus apă,/le-am pus corăbii”. - Dumnezeu), dar şi timpul 

uman atât de limitat (“Atât de aproape de Dumnezeu,/atât de departe-/să fii şi tu,/să ne priveşti,/o undă,/un clic!”- Clic). 

 Profanul împrumută haina sacrului, astfel încât nu doar obiectele consacrate, ci şi detaliile mundanului poartă pecetea 

curăţeniei divine: potirul, crucea, lespedea, scara, fulgii, ploaia, norul, pasărea, aripa, dar, mai ales, zăpada. 

 Într-o concentrare de trimiteri sacre, poezia care deschide volumul, “Alb de Ierusalim”, încetăţeneşte caracterul 

epifanic al zăpezii, puterea transfigurativă a albului în lumina căruia lumea devine catedrală, spaţiu privilegiat al euharistiei: 

“De-atâta alb şi vinul din potir/E pentru frig cuminecare,/Şi fiecare fulg rămâne mir/Ca pentru-o altă înălţare”. Zăpada devine 

scară spre cer, spre Demiurgul umanizat doar în sensul sincerităţii legăturii spirituale, al intimităţii de care are nevoie 

credinciosul: “E târziu, la tine, Doamne,/încă-i iarnă/zăpezile-au ajuns la cer,/Cu stele-a început/să cearnă,/dintr-un alt 

prier”. – “Homer din cer”. Zăpada devine cuvânt, rugă, conector afectiv: “Îţi scriu doar cu ninsori,/îţi scriu cu iarna,/cu fulgi 

uşori,/ca un colind,/îţi scriu în alb,/să nu-nţelegi ce scriu,/până zăpada la fereastră/o să ştiu/că-ţi bate” – “Ninge cu colinzi”.  

Fenomenul hibernal intră adesea în jocul iubirii de tip eros. Astfel, zăpada-cuvânt şi zăpada-femeie devin mâini împreunate 

întru credinţă, descătuşând iubirea de tip agape, generând revărsarea privirii divine asupra omului: “atunci ai venit tu,/femeie 

de zăpadă/prin aerul care sclipea,/ca Dumnezeu să ne vadă”- “Femeia de zăpadă”.  

 În sonorităţi soresciene, lipsite de orice nuanţă a revoltei, simbolul crucii, revelaţie a sacrificiului christic, devine 

pretext al dăruirii de sine, într-o substituire prin care profanul, omul în carne şi oase, se vrea a fi salvare a sacrului; poetul se 

vrea miel, cruce şi potir totodată, într-un gest definitiv de renunţare la sine: “Naşte-mă, Doamne, iarăşi, sub cruce,/să picure 

pe mine, sfânt sângele Tău,/Apusul să-mi fie Răsărit,/ce pacea-mi aduce.//Naşte-mă, Doamne, din rănile Tale,/cununa de spini 

s-o port şi eu,/noaptea Ta să-mi fie lumină,/să-ţi fiu mielul Tău mereu.// Naşte-mă, Doamne, mă înviază,/pune laolaltă carne 

şi os,/să crească, Doamne, crucea în mine,/în pacea luminii întru Hristos”. – “Sub cruce” 

 Cu fiecare vers, în mod gradat, poetul îşi exersează umilinţa şi acceptarea sfârşitului. Blagiana spaimă (“Opreşte 

trecerea/Ştiu că unde nu e moarte nu e nici iubire -,/şi, totuşi, te rog: opreşte, Doamne,/ceasornicul cu care ne 

măsori/destrămarea.” – “În marea trecere”) face loc seninătăţii frunţii plecate: “E-atâta alb, ca într-un vis/din care nu mai 

pot ieşi-/e albul nesfârşit,/când nu mai e nimic de scris.//E alb până departe,/când viaţa se întoarce-n moarte.” – “Ultima 

iarnă” 
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Anexe 

Anexa 1 

 

“Sf. Mahramă”, acril/pânză, 40cm_40cm, 2005 

Anexa 2 

 

“Sf. Mahramă XXXIV”, acril/pânză, 70cm_70cm, 2009 

Anexa 3 

 

“Sf. Mahramă XXXIX”, acril/pânză, 65cm_65cm, 2010 
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Anexa 4 

 

“Sf. Mahramă XXXX”, acril/pânză, 135cm_135cm, 2010 

Anexa 5 

 

“Sf. Mahramă XVIII”, acril/pânză, 50cm_50cm, 2009 

Anexa 6 

 

“Sf. Mahramă XXXXI”, acril/pânză, 65cm_65cm, 2010 

Anexa 7 

 

Sf. Mahramă XXXXII”, acril/pânză, 65cm_65cm, 2010 
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PROIECT  DE  PARTENERIAT  EDUCAȚIONAL 

ȘCOALĂ – PROTOPOPIATUL ROMAN 

”Sfinții, prietenii copiilor!” 

ANUL ȘCOLAR 2020 -  2021 
 

 

Prof. Bozieanu Alina-Mădălina       

Liceul Teologic ”Episcop Melchisedec” – Roman, județul Neamț 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGUMENT 

"Pentru o educație creștinească corectă sunt necesare trei lucruri: în primul rând puține cuvinte, în al doilea rând multe 

exemple și în al treilea rând mai multă rugăciune." 

(Sfântul Paisie Aghioritul 1924 – 1994) 

"Învățăturile date cu forța nu pot dăinui în suflete, pe când învățăturile primite în suflet cu plăcere și cu bucurie rămân de-a 

pururi."  

(Sfântul Vasile cel Mare 330 – 379) 

Dumnezeu a creat o lume minunată pe care a dat-o în dar omului ca să o stăpânească cu dragoste și să se bucure de ea. 

Pentru a se bucura deplin de această lume, omul trebuie să îl cunoască pe Dumnezeu, creatorul ei.  

De-a lungul timpului, foarte mulți oameni au ajuns sfinți prin viața lor curată. Multe țări și multe popoare au sfinți. 

Pământul țării noastre a dăruit mulți sfinți de-a lungul secolelor. Pe teritoriul României s-au remarcat cu mult curaj, oameni 

simpli, domnitori, preoți, episcopi și călugări. Mucenicii sau martirii sunt modele de curaj și credință puternică. 

Sfinții, prin modelele vieții lor, prin ascultările lor față de Hristos devin modele pentru cei mici și cei mari. Vremurile 

de acum sunt tulburi, care nu mai pun accentul pe valorile creștine. Se promovează imoralitatea ca fiind o normalitate, viața  

bogată, plină de plăceri, lipsa de compasiune și egoismul. Copiii văd exemple de modele greșite, lipsite de caracter și principii, 

iar din lipsa timpului sau din lipsa cunoașterii, părinții nu reușesc să aproprie copiii de Dumnezeu și de biserică 

Din acest motiv, am considerat necesară derularea acestui proiect în vederea sedimentării credinței și dragostei copiilor 

pentru sfinți și viețile acestora. Realizarea de obiecte decorative cu scop caritabil dezvoltă empatia, dragostea și jertfa față de 

semeni. 

Mucenicii ne învață să nu fugim de suferință, pentru că ea are rostul ei. 
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Și copiii pot sluji Domnului, fiecare în felul său. 

Orice om cat trăiește cu bucurie și dragoste poruncile Domnului va schimba în bine lumea din jur prin simpla lui 

prezență. 

SCOPUL 

• Proiectul urmărește implicarea copiilor și a cadrelor didactice, doamnelor preotese în acțiuni religioase și caritabile; 

• Familiarizarea copiilor cu viețile sfinților, înțelegând copilăria acestora și cum se pot raporta la propria copilărie; 

• Cunoașterea virtuților cu care erau înzestrați sfinții pentru a le dobândi în viața proprie; 

• Realizarea unei colecții de icoane pictate/desenate și obiecte decorative ce vor fi obiectului unei expoziții caritabile; 

• Educarea sentimentelor de prietenie, de ajutorare a semenilor și formarea deprinderilor de colaborare între copiii, în vederea 

cultivării normelor de conviețuire socială, a necesității adaptării comportamentului propriu la cerințele grupului cu care vin în 

contact. 

OBIECTIVE 

O1. Familiarizarea cu viețile sfinților; 

O2. Aplicarea în viața de zi cu zi a copiilor a unor practici creștine desprinse din viețile sfinților; 

O3. Reprezentarea grafică a sfântului prezentat sau a unor scene din viața sfântului; 

O4. Stimularea creativității și a spiritului de echipă prin realizarea unor activități practice; 

O5. Realizarea unei expoziții cu scop caritabil pentru susținerea unui caz social din cuprinsul protopopiatului. 

PARTENERI 

*  Protopopiatul Roman           *Școala 

COORDONATOR 

Profesor Bozieanu Alina - Mădălina 

COLABORATORI 

* Cadre didatice din Roman și zona Romanului                  *  Soții de preoți 

GRUP  ȚINTĂ 

* Copii preșcolari și școlari de pe raza Munincipiului Roman; * Cadre didactice * Familiile copiilor 

RESURSE  UMANE 

                        * Elevi                  * Coordonator           * Colaboratori          *  Comunitatea locală 

RESURSE  MATERIALE 

* aparat foto                              * lipici               * materiale art & draft   * pensoane        * materiale didactice 

* cărți de povești                       *  foarfece         * carton colorat    * creioane colorate                    

* planșe de colorat                    *  aracet             * hârtie colorată        

RESURSE  FINANCIARE 

Proiectul va fi finanțat de către protopopiatul Roman. 

FORMA DE ORGANIZARE 

* Activități literare       * Activități plastice     *  Activități creative, practice, de modelaj 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

- lecturarea vieții sfântului ales de colaborator; 
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- pictarea/desenarea icoanei sfântului sau a unei secvențe importante din poveste; 

- prezentarea activităților creative;     - realizarea activităților practice; 

- organizarea expoziției caritabile cu toate produsele, obiectele decorative realizate de copii; 

- oferirea bunurilor financiare obținute copilului aflat în suferință. 

LOC DE DESFĂȘURARE 

Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” - Roman 

PERIOADĂ  DE  DESFĂȘURARE 

1 IULIE 2021 –  31 AUGUST 2021 

REZULTATUL AȘTEPTAT 

• Concretizarea unei bune colaborări între  protopopiat – coordonator – colaboratori – elevi; 

• Educarea religioasă a copiilor din mediul urban; 

• Stimularea creativității copiilor; 

• Realizarea unei expoziții caritabile cu numeroase produse concepute de copiii beneficiari ai proiectului; 

• Participarea comunității locale la acțiuni caritabile și ajutarea persoanelor cu probleme de sănătate  
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Proiect educaţional 

-Educaţia e şansa ta!- 

-Reducerea absenteismului și combaterea abandonului școlar- 

 

Prof.  Foiagu Maria 

Şcoala Gimnazială nr.8 Reşiţa 

Argument 

        O provocare comună pentru sistemele de învăţământ europene este prevenirea părăsirii timpurii a şcolii. 

        În prezent, problema de sănătate pe care o traversează lumea, pandemia, a determinat schimbări radicale în desfăşurarea 

învăţământului, educaţia realizându-se exclusiv online o mare perioadă de timp, ceea ce dus la o creştere a absenteismului. Se 

înregistrează după primul semestru un număr mare de absenţe şi medii neîncheiate, fie din lipsa device-urilor, fie din cauza 

conexiunii la internet sau  din lipsa supravegherii directe a profesorului. 

     Efectele pe termen lung ale abandonului școlar se reflectă asupra dezvoltării sociale și creșterii economice. Abandonul școlar 

reprezintă un eșec al integrării sociale a individului. Părăsirea școlii este cu atât mai problematică atunci când se produce la 

clasele terminale, deoarece atât sistemul de învățământ, cât și beneficiarul, elevul, au cheltuit destule resurse ca să se ajungă 

într-un punct în care eforturile financiare și spirituale ale ambelor părți nu s-au concretizat. Elevii nu vor avea calificarea 

profesională necesară integrării în societate și pot reprezenta cu succes viitorii șomeri. Pentru persoanele care au abandonat 

învăţătura există o serie de programe de revenire în sistemul educaţional pentru terminarea studiilor, cum ar fi învăţământul cu 

frecvenţă redusă, învăţământul seral, participarea la diferite cursuri de formare profesională. O persoană care a absolvit doar 

câteva clase are cele mai mari șanse să devină asistată social decât un absolvent de liceu sau de școală profesională. 

             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 absolvirii 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; 

➢ Consilierea părinţilor acestor elevi aflaţi în pragul abandonului. 

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. Reducerea absenţelor şcolare pe termen lung; 

5. Dezvoltarea stimei de sine a elevilor, construirea unei imagini de sine pozitivă prin autocunoaştere şi dezvoltare personală. 

Activităţi desfăşurate: 

• Identificarea  elevilor predispuşi la abandonarea şcolii , cu absenţe multe; 

• Înştiinţarea părinţilor acestor elevi; 
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• Realizarea unui sondaj de opinie în şcoală pe un eşantion de 200 de elevi, în vederea evaluării riscului de abandon  

şcolar; 

• Organizarea unor dezbateri, mese rotunde, cu participarea unor invitaţi speciali: consilieri, antreprenori locali, 

părinţi, copii care au abandonat şcoala ( şi care povestesc această experienţă); 

• Confecţionarea unor broşuri, pliante, afişe cu informaţii şi sfaturi referitoare la importanţa educaţiei, distribuirea lor 

in comunitatea locală şi în şcoală sau in acest context pandemic , pe grupurile claselor sau în clasele virtuale de 

consiliere şi orientare; 

• Consilierea elevilor cu un număr  mare de absenţe. 

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. 
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PROIECT  PROGRAMĂ  

pe anul şcolar 2021-2022 
 

Propunător: prof. SZAKÁCS RÉKA-JUDIT 

Liceul de Arte „Plugor Sándor” 

Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.Covasna 

 

Titlul: GIMNASTICĂ MEDICALĂ-CORECTAREA POSTURII 

Clasele: GIMNAZIALE 

Durata: Anul şcolar 2021-2022 

Număr ore pe săptămână: 1 oră 

 

Argumentare: 

1 Importanța unei posturi corecte și menținerea stării de sănătate. 

2 Ţinerea acestor ore se pot realiza datorită sălii de sport şi a dotării acestuia. 

3 Ținerea orelor se pot realiza și online, dacă este cazul. 

4 Depistarea și corectare diferitelor deficiențe corporale , precum și a unei posturi incorecte,datorate învățării online și a 

orelor de specialitate. 

5 Selectarea elevilor cu diferite deficiențe corporale(devieri ale coloanei vertebrale, pltafus, postură incorectă....ect.) 

6 În plan biologic şi sanogenetic: să dezvolte funcţia de maximalizare a potenţialului biologic. 

7 În planul capacităţii de mişcare:să dezvolte funcţia de dezvoltare a capacităţii motrice. 

8 În plan psiho-social: să perfecţioneze profilul psihic specific inclinaţiilor tinerilor şi în special al copiilor. 

 

Competențe generale 

1 Menţinerea stării optime de sănătate a elevilor şi creşterea capacităţii de adaptare a acestora la factorii de mediu 

2 Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării abaterilor posibile de la aceasta. 

3 Extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de baza,aplicativ utilitare şi sportive elementare şi dezvoltarea calităţilor 

motrice eferente 

4 Practicarea independentă a exerciţiilor fizice 

 

Competențe specifice Activităţi de învăţare 

- să respecte regulile de igienă personală în funcţie 

de anotimp şi de locuri de desfăşurare a activităţii 

- activităţi practice în condiţii de mediu variate 

- să adopte un comportament care să asigure 

prevenirea producerii unor accidente în timpul 

efectuării exerciților 

- cunoaşterea şi respectarea regulilor de prevenire a 

accidentelor ce pot surveni în efectuarea exercițiilor 

- aprobări/dezaprobări,evidenţieri 

- să menţină postura corectă a corpului în poziţii 

statice şi acţiuni dinamice 

-identificarea principalelor deficienţe fizice în 

prezentări şi în exemple; 
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- examinări somatoscopice; 

- recomandări; 

-să depună eforturi uniforme şi variabile cu durate 

prelungite progresiv 

-duratei exerciţii de alergare în tempo uniform-moderat, 

urmărind progresia; 

-să-şi dezvolte forţa generală şi segmentară -efectuarea de exerciţii localizate la nivelul principalelor 

grupe musculare, cu învingerea greutăţii propriului corp; 

-circuite scurte, libere şi cu obiecte; efectuarea de 

exerciţii localizate la nivelul principalelor grupe 

musculare, cu învingerea greutăţii propriului corp; 

-circuite scurte, libere şi cu obiecte; 

-să manifeste interes constant şi să realizeze activităţi de 

practicare a exerciţiilor fizice în concordanţă cu 

specificul mediului natural 

-identificare de activităţi utile în exemple; 

-reguli organizatorice specifice; 

-activităţi organizate în şcoală, cu participare 

opţională 

 

Lista de conţinuturi: 

Exerciții de gimnastică pentru o ținuta corectă: 

1. Mers cu musculatura încordată (mers țeapăn), 4 pași; relaxare. 

2. Mers cu menținerea unei mingi medicinale pe creșet. 

3. Mers cu pași de paradă: 8 pași, apoi 8 pași relaxare. 

4. Mers pe vârfuri musculatura membrelor inferioare încordată. 

5. Mers pe marginea externă a plantei (labei piciorului). 

6. Mers cu ducerea înspre înainte a vârfurilor picioarelor (care iau contact cu solul înaintea calcâielor). 

7. Atârnat la scara fixă: aducerea alternativă, apoi simultană a genunchilor îndoiți la piept cu reglarea respirației. 

8. Atârnat la scara fixă cu genunchii la piept, se execută deplasarea spre stânga și spre dreapta a trunchiului, prin mutarea 

succesivă a brațelor pe șipcă. 

9. Atârnat cu fața la scara fixă se execută pendulări de trunchi. 

10. Atărnat la scara fixa cu spatele, brațele apucă șipca depărtat; se execută tracțiuni în brațe odată cu depărtarea membrelor 

inferioare și reglarea respirației. 

Numarul exercițiilor executate din poziția atârnat va fi variat dupa posibilități. 

11. Culcat înainte (cu fața in jos), brațele pe lângă corp, se depărtează picioarele odată cu ducerea brațelor prin lateral sus pe 

lângă urechi, nepărăsind contactul cu solul; revenire de 8 ori cu reglarea respirației. 

12. Culcat înainte, brațele lateral, se încordează și se relaxează musculatura. 

13. Culcat pe spate pe banca de gimnastică, cu genunchii îndoiți la piept, mâinile apucă marginile laterale ale băncii. Se execută 

târârea pe spate prin tracțiunea simultană în brațe, 2 – 3 lungimi de bancă. 

14. Culcat pe spate, brațele oblic, genunchii îndoiți cu sprijin. Se execut târârea pe sol prin 

împingerea alternativă în picioare, circa 10 m. 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
153 

15. Culcat pe spate, brațele pe lângă urechi, picioarele întinse, “Mersul șarpelui” – târâre prin îndoirea trunchiului, circa 10 m. 

16. Pe genunchi cu sprijin pe palme înainte, capul sus, se execută târâre înainte, prin “pășirea pe genunchi (pentru a alunecă 

mâinile, se vor folosi prosoape sau batiste). Circa 10 m. 

17. În genunchi, brațele se prind la spate, aplecarea trunchiului țnainte. De 8 ori cu inspiratie si expiratâie. 

18. Culcat inainte pe lada de gimnastică, cu picioarele atârnând (articulația coxofemurală să fie pe marginea lăzii), brațele apucă 

înainte marginile lăzii, capul sus. Se execută ridicări de picioare până la orizontală– dupa posibilitați – cu inspirație si expirație. 

19. Sărituri cu coarda pe ambele picioare. De 10 ori. 

Exerciții de gimnastică pentru spate si trunchi: 

Exercițiile de gimnastică pentru spate si trunchi au ca scop tonifierea paravertrebrele, abdominale, mobilizarea articulațiilor 

coloanei vertebrale. 

Exrciții de autocontrol – pentru învingerea emoțiilor si a tracului. 

Exerciții pentru formarea atitudinii corecte a corpului. 

1. Stând cu spatele lipit de perete, cu brațele în sus, se execută contrii musculare izometrice, fără deplasare de segment. De 10 

ori inspirație si expirație pe fiecare contracție. 

2. Stând cu spatele lipit de perete, brațele pe lângă corp, se executa ridicarea simultanț si prin lateral a brațelor fără a părăsi 

contactul acestora cu peretele. De 8 ori cu respirație (inspiratie pe ridicarea brațelor – expiraie pe coborare). 

3. Aceeasi poziție, odată cu ridicarea brațelor vom îndoi si un genunchi. De 4 ori cu fiecare genunchi, cu reglarea respirației. 

4. Aceeasi poziție, odată cu ridicarea brațelor se execută genuflexiune. 

5. Cu fața la perete, brațele pe lângă corp, se execută inspirație cu ducerea brațelor prin lateral sus; expirație cu coborarea 

brațelor, păstrând tot timpul contactul cu peretele. De 8 ori. 

6. Șezând cu picioarele întinse, palmele sprijinite în dreptul bazinului, se trag umerii inapoi, capul sus – inspirație; revenire cu 

expirație. De 6 ori. 

7. Câte doi sezând spate-n spate, brațele sus apucat, se execută înclinări din regiunea lombară spre stânga și spre dreapta cu 

reglarea respirației. De 6 ori. 

8. Șezând cu genunchii întinși, cu o carte pe creștet, brațele lateral, se respiră normal, menținând cartea în echilibru. 

9. Șezând cu genunchii întinși, cu un baston ținut pe omoplați, se ridică brațele cu bastonul – inspirație; revenire – expirație. 

De 6 ori. 

10. Mers ușor cu pași mici, trunchiul menținut vertical, brațele lateral sau oblic în sus: 4 pași inspirație, 4 pași expirație. 

Linkuri utile: 

https://www.youtube.com/watch?v=g80BR15GCLg  

https://www.youtube.com/watch?v=pjWhpCbLFBo  

https://www.youtube.com/watch?v=_l7FdIBL0l  

https://www.youtube.com/watch?v=fQx8VP_JxSY  

https://www.youtube.com/watch?v=zRd-2vhW7Vs  

 

        Elaborat, prof.Szakács Réka Judit 

Sf. Gheorghe, 01.10.2021

https://www.youtube.com/watch?v=g80BR15GCLg
https://www.youtube.com/watch?v=pjWhpCbLFBo
https://www.youtube.com/watch?v=_l7FdIBL0l
https://www.youtube.com/watch?v=fQx8VP_JxSY
https://www.youtube.com/watch?v=zRd-2vhW7Vs
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PROIECT  DIDACTIC 
 

 

Profesor Trîncă Anișoara Antigona 

Școala Gimnazială Nr.7 Petroșani 

Disciplina: Educaţie plastică 

Clasa: a VI-a  

Unitatea de învăţare: Ritmul în compoziția plastică 

Subiectul lecției: ,,Tradiții și obiceiuri românești” 

Tipul lecţiei: predare-învăţare-evaluare ( formare de priceperi și deprinderi; de evaluare) 

Scopul: formarea priceperilor şi deprinderilor de recunoaştere a ritmului în compoziția plastică  şi 

           elaborare a unei compoziţii plastice prin colorare cu elemente grafice, linii, puncte, pete. 

    Competenţe generale:  

-receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază 

- utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative 

- exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate 

  Competenţe specifice:  

1.2. Corelarea mesajului artistic al unei lucrări de artă cu mijloacele de expresie 

2.1. Utilizarea în contexte variate a instrumentelor corespunzătoare diverselor tehnici 

2.2. Adecvarea limbajului plastic folosit la comunicarea mesajului intenționat 

3.1. Valorizarea propriilor idei și a sentimentelor exprimate prin limbaj plastic în cadrul unor compoziții proprii 

Competenţe performative: 

CP 1-  înţeleg noţiunile de: ritm, tipuri de ritm și expresivități ale ritmului 

CP 2-  identifică tipurile de ritm 

CP 3-  utilizeză un limbaj artistic adecvat, conform nivelului de vârstă, utilizând termeni specifici artei; 

CP 4-  realizeză o compoziţie cu subiectul: ,,Tradiții și obiceiuri românești”;  

CP 5-  analizează obiectiv lucrările proprii si pe cele ale colegilor, în funcţie de următoarele criterii: respectarea temei, 

realizarea unei compoziţii plastice prin diversificarea materialelor de lucru  

 CP 6 - exersează deprinderi de comunicare şi colaborare cu profesorul şi colegii; 

 CP 7- dezvoltă o atitudine pozitivă faţă de studiul educaţiei plastice. 

 Forme de organizare 

- a conţinuturilor: integratoare, interdisciplinară; - a activităţii:  frontală, individuală. 

Tipuri de interacţiuni: profesor-elev, elev- profesor; elev-elev. 

Tipuri, forme, strategii şi instrumente de evaluare: formativă, individuală.  Evaluare: curentă, finală. 

 Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, observaţia, dialogul dirijat, turul galeriei, activitatea independentă. 

 Materiale : foaie A4, tempera, apă, pensule,  reproduceri, manual, calculator, videoproiector. 
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Bibliografie:  

Manual Educaţie plastică clasa a VI a, Oana-Mari Solomon, Cristina Rizea Daniela Stoicescu, Editura Litera 2019 

         Programa şcolară, Educație plastică VI-a, Curriculum arte Bucureşti, , Editura M.E.N, aprobată prin OM nr.   3393 din 

28.02.2017. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

SECVENŢE 

DIDACTICE 

 

COMPETENŢE 

PERFORMATIVE 

 

CONŢINUTUL LECŢIEI 

 

STRATEGII 

                DIDACTICE 

 

EVALUARE 

  Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

 

 

 

Moment 

organizatoric 

CP 6-  exersează deprinderi de 

comunicare şi colaborare cu 

profesorul şi colegii; 

CP 7- dezvoltă o atitudine 

pozitivă faţă de studiul 

educaţiei plastice; 

Asigurarea unui climat favorabil pentru buna 

desfăşurare a lecţiei. Verific prezenţa, ţinuta 

elevilor şi esteticul clasei. Îndrum elevii în 

activităţi de pregătire a materialelor necesare şi 

de stabilire a ordinii şi disciplinei. 

- în sala de clasă, elevii 

aşteaptă în linişte începerea 

lecţiei; 

 

Conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

Frontală şi 

individuală 

Captarea 

atenţiei 

CP 6-  exersează deprinderi de 

comunicare şi colaborare cu 

profesorul şi colegii; 

Prezentare PPT -elevii urmăresc 

prezentările; 

 

Conversaţia 

 Frontală şi 

individuală 

Anunţarea 

competențelor 

şi a temei 

CP 7- dezvoltă o atitudine 

pozitivă faţă de studiul 

educaţiei plastice; 

În cadrul orei vom încerca să realizăm o 

compoziţie pornind de la elementele specifice 

tradițiilor românești. 

- discuţii cu rol clarificator; Conversaţia 

Expunerea- 

Dialogul dirijat 

 Frontală şi 

individuală 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea 

conţinutului 

noii învǎţǎri 

 

CP 1- înţeleg noţiunile de: 

ritm, tipuri de ritm și 

expresivități ale ritmului; 

CP 2- identifică tipurile de 

ritm; 

  Are loc o scurtă recapitulare a cunoştinţelor 

învăţate orele trecute, referitoare la culoare și la 

elementele de limbaj vizual.  

  Se prezintă lecția nouă. Noţiunea de ritm apare 

numai atunci când există repetiție. Pentru a 

înțelege conceptul de ritm în compoziția plastică 

trebuie reținută definiția, tipurile de ritm, 

proveniența cuvântului și expresivități ale 

ritmului.  

 

- elevii răspund la întrebările 

profesorului; 

 

- elevii urmăresc imaginile şi 

modul de realizare; 

 

 

 

 

Conversaţia 

Expunerea  

(explicativă) 

Dialogul dirijat 

 

 

- lucru cu 

mijloace 

didactice: 

reproduceri, 

planşe 

colecţii de 

imagini+ 

digitale/PC 

 

Frontală şi 

individuală 
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    Ritmul este repetiţia elementelor într-o anumită 

modalitate; orice obiect concret  însufleţit sau 

neînsufleţit are formă, proporţie şi o anumită 

ordine, iar dacă este bine proporţionat are şi o 

armonie, adică aspect plăcut.  

  Ritmul se poate aplica la suprafeţe, volume, 

culori. Acesta se obţine prin ordonarea 

elementelor de limbaj plastic. 

  Tipuri de ritm: ondulatoriu,  spiralat, orizontal, 

vertical, liniar, radial, crescător/ descrescător, 

prin dilatare,  mixt, al formelor și culorilor 

semănate liber în suprafață, de forme,  cu centru 

de interes, dinamic.  

  Astăzi vom aplica aceste cunoştinte pentru a 

realiza o lucrare pe tema tradițiilor și obiceiurilor 

românești, în prim planul compoziţiei vom folosi 

culori calde pentru ca ele sugerează apropierea, 

lumina şi căldura, iar în depărtare culori reci, 

pentru a evidenția ritmul dinamic.  

- elevii notează în caiete 

noile cunoştinţe;  

 

 

 

- ascultǎ şi sunt atenţi la 

explicaţiile profesorului; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- elevii sunt atenţi la 

cerinţele profesorului; 

 

Declanşarea 

activitǎţii 

 

 

CP 6- exersează deprinderi de 

comunicare şi colaborare cu 

profesorul şi colegii; 

  Profesorul se asigură că  informaţiile  şi cerinţele 

au fost înţelese şi le cere elevilor să realizeze o 

compoziţie folosindu-se de elementele specifice 

tradiționale românești, folosind culori calde/ reci, 

elemente de limbaj plastice diferite (punctul și 

linia decorative), pentru diversificarea tehnică a 

compoziţiei. 

 

- elevii sunt atenţi la 

cerinţele profesorului şi 

realizează compoziţia 

plastică; 

 

Conversaţia 

Dialogul dirijat 

 

 

 

 

Frontală şi 

individuală 
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Dirijarea 

activitǎţii 

 

CP 4-  realizează o compoziţie 

plastică, utilizând elemente 

caracteristice tradițiilor 

românești; 

 

   Profesorul supraveghează activitatea elevilor, 

pune întrebările în aşa fel încât să conducă la 

realizarea competențelor propuse, şi aduce 

corecţii în momentul în care acest lucru se 

impune. Se urmăresc criteriile de evaluare 

(respectarea temei  şi a modalităţii de realizare, 

originalitatea în compunerea spațiului plastic, 

creativitatea, acurateţea, gradul de finalizare). 

- ascultǎ sfaturile 

profesorului, ţin cont de 

intervenţii, atenţionǎri, 

sugestii; 

- folosesc materialele şi 

instrumentele necesare 

pentru relizarea temei; 

   

Frontală şi 

individuală 

 

 

 

Obţinerea 

performanţei 

CP 5- analizează compoziţiile 

proprii şi ale colegilor pe baza 

unor criterii date; 

CP 6-  exersează deprinderi de 

comunicare şi colaborare cu 

profesorul şi colegii; 

  Elevi îşi vor analiza propriile lucrări, vor  

preciza motivul alegerii ideii și a decorului  

respectiv, vor spune dacă sunt sau nu  mulțumiți 

de rezultatul obținut, dacă ar dori să aducă 

modificări. Aprecierea planșelor proprii se va 

face ţinând cont de criteriile de evaluare. 

- sunt antrenaţi cu interes în 

dialog şi se strǎduiesc sǎ 

formuleze judecǎţi de 

valoare artisticǎ pe care le 

argumenteazǎ;emit aprecieri 

critice şi autocritice; 

 

Conversaţia 

Dialogul dirijat 

 

 

 

 

 

Frontală şi 

individuală 

 

 

Evaluare 

 

CP7- dezvoltă o atitudine 

pozitivă faţă de studiul 

educaţiei plastice; 

  Se fac aprecieri asupra modului de lucru, din 

punct de vedere tehnic şi artistic. Sunt evidenţiate 

cele mai reuşite, îngrijite şi ingenioase lucrǎri.  

Este evaluat felul în care elevi au recepţionat 

tema plasticǎ şi subiectul. 

-se va realiza pe suprafaţa 

tablei o expoziţie cu cele mai 

reuşite lucrări, cu scopul de a 

vizualiza;  

 

Conversaţia 

Dialogul dirijat 

Turul galeriei 

  

Frontală şi 

individuală 

 

Încheierea 

lecţiei/aprecieri 

şi recomandări  

   Activitatea din această oră a luat sfârşit, aţi fost 

foarte activi şi foarte harnici. Bravo! 

Elevii îşi strâng lucrurile şi 

fac curăţenie în jurul lor. 

Conversaţia 

Dialogul dirijat 
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PROIECT INTERDISCIPLINAR 

,,OBICEIURI  STRĂVECHI  ÎN TIMPURI NOI” 

 
APREOTESEI MARIA  

Școala Gimnazială ,,Regina Maria” Mănăstirea Cașin, jud. Bacău 

 

ARGUMENT 

Locuitorii Văii Cașinului posedă tradiţii şi obiceiuri de o rară frumuseţe şi de o deosebită valoare spirituală, concentrate 

în jurul celor două mari sărbători de iarnă: Crăciunul şi Anul Nou. Copiii aşteaptă cu mare nerăbdare această perioadă, 

participând cu plăcere la toate activităţile specifice: să asculte poveşti şi legende, să înveţe poezii şi colinde, să danseze, să 

confecţioneze podoabe şi măşti, să meargă cu uratul, cu capra, cu ursul. 

În contextul actual, şcoala este chemată să se îndepărteze de rolul tradiţional centrat pe transmiterea de cunoştinţe 

delimitate strict pe discipline de studiu şi să-şi asume un rol mult mai complex, pregătindu-i pe copii pentru o lume în schimbare, 

formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să-i ajute să-şi găsească menirea socială în funcţie de aptitudinile şi 

abilităţile fiecăruia. 

Şcoala este cea care pune bazele educaţiei artistice, fiind factorul hotărâtor în formarea elevilor în spiritul cunoaşterii, 

cultivării şi valorificării fenomenului artistic în general şi a celui local în special. Elevii trebuie antrenaţi în activităţi privind 

tradiţiile şi obiceiurile locale, în vederea păstrării şi continuării acestora, dar şi pentru că ele constituie un izvor de inspiraţie 

pentru o meserie viitoare. Ele sunt un izvor de bucurii şi satisfacţii care creează copiilor o stare de bună dispoziţie favorabilă 

dezvoltării psihice, fizice şi estetice. 

 Adevărata provocare a proiectului a fost folosirea  calculatorului de către elevi, pentru a obţine şi utiliza informaţii 

despre obiceiurile tradiţionale de iarnă specifice ţării dar şi localității noastre.  

SCOPUL:  

Afirmarea şi stimularea potenţialului creativ al elevilor, prin intermediul literaturii, artelor plastice, muzicii. Păstrarea 

şi transmiterea tradiţiilor româneşti specifice sărbătorilor de iarnă. Formarea la elevi a unor abilităţi, prin utilizarea tehnologiei 

informaţiilor şi învăţarea bazată pe proiecte. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

➢ să stimuleze potenţialul creativ al elevilor; 

➢ să cultive sensibilitatea artistică şi capacitatea de exprimare plastică, a copiilor; 

➢ să dezvolte dragostea şi admiraţia faţă de obiceiuri şi tradiţii în general;  

➢ să stimuleze curiozitatea şi interesul faţă de păstrarea şi transmiterea obiceiurilor locale; 

➢ să atragă efectiv şi afectiv elevii, în organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar; 

➢ să utilizeze calculatorul pentru obţinerea de noi informaţii; 

➢ să dezvolte competenţe ale secolului XX – colaborare, cooperare, iniţiativă şi autonomie;  

GRUP ŢINTĂ: 

Beneficiari direcţi: 18 elevi ai clasei a IV-a ; 

Beneficiari indirecţi: cadrul didactic, părinţi, rude, prieteni ai elevilor, reprezentanți ai comunității locale;  
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RESURSE:  

a) Materiale:  

        - materiale de lucru specifice creaţiilor literare, plastice, colajelor; 

        - costume populare, costume pentru jocuri cu măști; 

        - calculator, imprimantă, aparat foto digital, cameră video, CD-uri; 

        - mape pentru portofolii; 

        - spaţiu amenajat pentru expoziţie; 

b) Informaţionale: proiect scris, fişe de observaţie, diplome, site-uri pe internet; 

c) Temporale: 2 săptămâni: 7.12.2020- 18.12.2020 

d) Metodologice: 

- strategii didactice: deductive, inductive, evaluative; 

- forme de organizare: individuală, grupe de 6 elevi, în perechi, frontală; 

 e) Bibliografice: 

1. Căpiţă, L. E. (coord.). Analiza programelor şcolare şi a manualelor alternative pe discipline. Bucureşti: Editura Didactică şi 

Pedagogică R.A., 2012, disponibilă la adresa web http://cdr.ncit.pub.ro/index.php/studii-privind-invatamantul-preuniversitar. 

2. Cucoş, Constantin, Pedagogie, Iaşi, Ed. Polirom, 1996, pag.77-79 .  

3. Cucoş, C. Informatizarea în educaţie. Aspecte ale virtualizării formării. Iaşi: Polirom, 2006, disponibilă la adresa web 

http://www.polirom.ro/catalog/carte/informatizarea-in-educatie-aspecte-ale-virtualizarii-formari-2361/ 

4. MEC - S.N.E.E. Ghid de evaluare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1999, pag.17-18  

5. Noveanu, G. N. Folosirea TIC în procesul de predare-învăţare. Bucureşti: Educaţia 2000+, 2009, disponibilă la adresa web 

http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=88569&folderId=18026&name=DLFE-1001.pdf 

6. Perspective - Revista de Didactica Limbii şi Literaturii Române, Nr.2/2001, Cluj, Casa Cărţii de Ştiinţă, pag.44  

7.  Sarivan, L. (coord.). Predarea interactivă centrată pe elev. Bucureşti: Educaţia 2000+, 2009, disponibilă la adresa web 

http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=88569&folderId=18026&name=DLFE-1201.pdf 

8. Vlăsceanu, L (coord.). Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Iaşi: Editura 

Polirom, 2002. 

EVALUAREA: 

-    fişe de observaţie; expoziţie cu lucrări, fotografii; diplome pentru elevi; mapele elevilor; desfășurarea serbării; portofoliul 

clasei; ,,Turul galeriei”; CD; TCV-ul;  

DISEMINARE: Mediatizarea proiectului în cadrul Comisiei Metodice şi al Cercului Pedagogic, reviste de 

specialitate. 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Proiectul îşi propune să-i facă pe copii să înţeleagă că a fi modern nu înseamnă să uiţi tradiţiile şi obiceiurile din 

vechime, ci dimpotrivă, înseamnă a le păstra cu sfinţenie şi mai ales a le face cunoscute şi altora. În urma derulării proiectului 

elevii vor înţelege că tradiţionalul şi modernul pot merge mână în mână, iar calculatorul reprezintă mijlocul potrivit pentru 

culegerea, păstrarea şi transmiterea valorilor tradiţionale. 

http://cdr.ncit.pub.ro/index.php/studii-privind-invatamantul-preuniversitar
http://www.polirom.ro/catalog/carte/informatizarea-in-educatie-aspecte-ale-virtualizarii-formari-2361/
http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=88569&folderId=18026&name=DLFE-1001.pdf
http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=88569&folderId=18026&name=DLFE-1201.pdf
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Cu această ocazie, copiii îşi îmbogăţesc vocabularul cu expresii populare, proverbe, strigături, intră în contact cu 

urările de bine transmise din bătrâni, deci pătrund în tainele limbii materne şi în comorile înţelepciunii populare. 

Temele grupelor: 

Grupa I - ,, Colindul” 

Grupa a II-a - ,, Pluguşorul” 

Grupa a III-a – Jocul cu măşti: ,,Capra”, ,,Ursul” 

Componenţa grupelor: 

Fiecare grupă va fi formată din elevi ce îndeplinesc următoarele roluri: 

Informaticianul- are sarcina de a căuta pe internet şi de a prezenta colegilor, obiceiuri de Crăciun şi An Nou, din ţara 

noastră. 

Cercetătorul – trebuie să culeagă de la rude şi prieteni, obiceiuri specifice zonei. 

Scriitorul – alcătuieşte o compunere despre obiceiul corespunzător grupei. 

Pictorul – reprezintă într-un desen obiceiul respectiv. 

Artistul popular – confecţionează podoabe de pom sau măşti de Anul Nou. 

Interpretul – prezintă colegilor obiceiul ales. 

ETAPELE PROIECTULUI 

Etapa I: Realizarea produselor (2 ore) 

În această etapă au loc: 

- prezentarea temei (proiectului şi a grupelor); 

- prezentarea obiectivelor; 

- formarea grupelor şi enunţarea sarcinilor fiecărui actor;  

- munca individuală, pe grupe, frontală.  

Elevii sunt organizaţi în trei grupe a câte 6 elevi, dispuse astfel încât fiecare să se poată privi faţă în faţă cu toţi ceilalţi 

şi vor rezolvat tema propusă, folosind o varietate de surse informaţionale, cu argument şi suport bine realizat. Grupele vor 

aduna materiale separat, în câte o mapă, care apoi va forma un capitol din întregul proiect al clasei. Elevii pot continua  acasă 

activitatea de informare şi cercetare pe tema dată. 

Etapa a II-a:  

Evaluarea (2 ore)  

a) Prezentarea lucrărilor din portofolii - pe grupe 

Am stabilit, de la început, că evaluarea produsului final se va face prin prezentare orală, liberă de către fiecare grupă, 

învăţătorul fiind permanent consilier şi evaluator final, fără să neglijeze părerea elevilor. Se va menţine aceeaşi structură a 

grupelor ca în prima etapă. 

Fiecare grupă are pe masă, mapa cu produsul final, obţinut în urma activităţii din etapa I, dar şi în urma muncii de 

cercetare efectuată acasă.   

Clasa va fi amenajată corespunzător, pregătindu-se şi flanelograful unde vor fi expuse produsele muncii elevilor. Elevii 

sunt sfătuiţi ca, în timpul activităţilor proiectului, să pună întrebări colegilor din  celelalte grupe şi să aducă completări. Fiecare 

actor va completa o fişă de observaţie (pentru corespondenţii lui din celelalte grupe), cu cerinţele: vorbeşte corect în propoziţii; 
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prezintă material bogat şi edificator; este activ; povesteşte frumos; citeşte corect, expresiv; respectă cerinţa dată; aduce 

noutăţi; este original. 

Toate materialele vor fi prezentate de către elevi, cu mult curaj, individual sau în grup, argumentând pertinent orice 

afirmaţie, dând explicaţii,  punând întrebări şi nu în ultimul rând, făcând judecăţi de valoare. Produsele activităţii vor fi admirate 

şi evaluate de către elevi prin tehnica ,,Turul galeriei”. 

Fiecare elev va primi permanent feedback de la învăţător şi de la colegi, va fi pus în situaţia de a se autoevalua şi de a 

contribui la întocmirea portofoliului final ,,Obiceiuri străvechi la timpuri noi”, dovedind că interdisciplinaritatea pune elevul 

într-o postură activă şi atractivă. În acest mod elevii îşi dirijează propria muncă şi îşi construiesc propriile înţelegeri folosind o 

bogăţie de resurse. Cu alte cuvinte, elevul învaţă gândind probleme şi încercând să le rezolve. 

b) ,,Obiceiuri de iarnă”- spectacol oferit părinţilor  

Elevii vor prezenta părinţilor şi celorlalţi invitaţi, un program de obiceiuri de iarnă, care va încununa munca lor din 

cele două săptămâni, iar la final vor primi diplome şi premii.  

REZULTATELE PROIECTULUI:  

-Realizarea portofoliilor elevilor; 

-TCV-ul clasei; 

-Expoziţie cu lucrări, fotografii; 

-Prezentarea spectacolului de Crăciun; 

-Portofoliul clasei. 

CONCLUZII 

Folosind proiectul educaţional, ca metodă de evaluare interdisciplinară realizată și cu sprijinul calculatorului, am 

încurajat elevii să caute, să sintetizeze, să asocieze, să compare şi nu în ultimul rând, să-şi scoată din ,,cutiuţele" minţii lor, 

cunoştinţele, indiferent la ce disciplină au fost dobândite. Ajutând elevii să investigheze în profunzime subiectul, să colaboreze, 

să lucreze în echipă, să aibă iniţiativă, să ia decizii, să rezolve probleme, acest proiect are un real potenţial formativ, superior 

celorlalte metode de evaluare.  
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Matematica 

Știința omniprezentă 

 
Năstuță Ioana Delia 

Liceul Tehnologic Telciu (BN) 
 

Argument: 

 Matematica este limbajul universal al mediului nostru, ce a ajutat omenirea să explice fenomene și să creeze obiecte 

timp de mii de ani. De la jocuri simple, la gestionarea timpului, matematica este vitală pentru a ajuta elevii să își dezvolte 

creativitatea și să își transforme dorințele în realitate. 

 În ultimul timp numărul elevilor atrași de această știință este din ce în ce mai mic, acest lucru fiind vizibil atât prin 

atitudinea respingătoare pe care o au asupra orelor de matematică, cât și prin rezultatele obținute de aceștia la evaluările 

naționale. Care ar fi cauzele acestui „dezastru”? Desigur, dacă am știi concret de ce s-a ajuns la acest lucru, am încerca sa 

remediem situația. Cert este că, în mare măsură, cadrele didactice au o parte de vină, deoarece, prin modul de predare,  

transformă lecțiile de matematica în ore care presupun efort intelectual din partea elevilor, posibil prea mult, în care ei trebuie 

să funcționeze după anumite reguli și algoritmi, în care importanța creativitații și imaginației elevilor este redusă. 

 Proiectul educațional „Matematica-știința omniprezentă” propune o abordare a matematicii diferită de cea clasică, 

scopul acestui proiect fiind, în prealabil,  dezvoltarea interesului elevilor asupra acestei științe, conștientizarea de către aceștia 

a importanței pe care o are matematica în viața cotidiană. Tocmai de aceea, prin activitățile propuse în cadrul acestui proiect 

educațional se evidențiază caracterul aplicativ în viața de zi cu zi a matematicii, interdependența dintre matematică și alte 

științe, altfel spus, înțelegerea rolului vital pe care il are matematica pentru omenire. 

Pe lângă toate acestea, o partea din esența proiectului o constituie socializarea, prin adaptare la celălalt, prin 

respectarea regulilor de grup. Copiii învață să descopere împreună, să comunice, să se organizeze, să respecte reguli, să aibă 

încredere în sine și, mai ales, să se bucure împreună. De asemenea, programul are în vedere creșterea încrederii părinților în 

instituția școlară, o mai bună colaborare și implicare a acestora în sprijinirea activităților curriculare și extracurriculare, 

cunoscându-se importanța părinților în desăvârșirea copiilor lor.  

• Competențe formate:Dezvoltarea capacităților elevilor de a studia matematica, în contexte variate și de a 

redimensiona imaginea școlii prin rezultate mai bune la învățătură, în cadrul comunității locale; Promovarea și valorizarea 

potențialului individual și de grup a copiilor, precum și însușirea, pe termen scurt și lung, a unor alternative real – educative 

de petrecere a timpului liber. 

• Obiective: Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare electronică; Dezvoltarea capacităţilor de comunicare, lucrul 

în echipă; Realizarea și conștientizarea legăturii dintre matematică și alte științe (fizică, chimie, biologie, astronomie) prin 

prezentarea unor exemple cu caracter practic; Aprofundarea cunoștințelor de matematică și dezvoltarea capacităților 

rezolutiv – aplicative ale elevilor, prin abordări interdisciplinare care vizează aplicarea matematicii în rezolvarea unor 

probleme practic – aplicative din cotidian; Implicarea activă a fiecărui elev participant în activitățile desfășurate, în mod 

participativ – formativ și cultural – recreativ; Valorificarea potenţialului creator al copiilor; Dezvoltarea capacităţilor de 
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relaţionare, analiză, sinteză şi a gândirii logice; Organizarea corectă a informațiilor sub formă de tabele/diagrame; 

Formarea priceperilor și deprinderilor de autoevaluare a rezultatelor obtinute; 

• Grup țintă: 

Direcți: elevii clasei a VII-a de la Liceul Tehnologic Telciu; 

Indirecți: părinți, cadre didactice, voluntari, comunitatea locală. 

• Resurse: Umane: cadre didactice voluntare; elevi voluntari din ciclul gimnazial; familiile elevilor participanți; 

reprezentanți din partea conducerii locale.  Materiale: rechizite necesare unor activități practice: ustensile de scris, 

calculatoare, foi A4, unelte de măsurat (riglă, ruletă); electrocasnice;calculator, imprimantă, cameră foto digitală;afișe, 

fluturași, broșuri;diplome pentru elevi, adeverințe pentru voluntari.  Financiare: contribuții ale cadrelor 

didactice;contribuții ale părinților elevilor participanți;sponsorizări locale. 

• Activități propuse:„Părinții matematicii”; „Nimic fără matematică”; „Matematica în viața cotidiană”; „Geometria 

din mediul înconjurător”; „Artă cu și despre matematică”; Concurs final.. 

NOTĂ:  

• Proiectul educațional „Matematica-știința omniprezentă” implică elevii clasei a VII-a a Liceului Tehnologic Telciu. 

Pe tot parcursul derulării proiectului elevii vor fi împărțiți în patru echipe a căror membrii nu se vor schimba. Echipele 

sunt formate din câte 6 elevi. 

• „Părinții matematicii” este o activitate care presupune documentarea elevilor cu privire la marile personalități din 

lumea matematicii. Cele patru grupe de elevi vor realiza referate despre matematicieni în care vor include atât scurte 

biografii ale acestora, cât și influența pe care au avut-o de-a lungul timpului în această știința (teoreme, formule 

matematice). De asemenea, referatul trebuie să cuprindă și o parte de aplicații prin care elevii utilizează în rezolvarea 

exercițiilor teoremele matematicienilor despre care aleg să se documenteze. 

• Activitatea „Nimic fără matematică” necesită realizarea legăturii dintre matematică și alte știinte, precum: fizica, 

chimia, biologia, astronomia etc. Fiecare grupă își alege un domeniu pe care vrea să-l coreleze cu matematica, iar prin 

redactarea unui eseu vor aduce argumente din care să rezulte legătura dintre matematică și știința aleasă de ei. 

• Activitatea „Matematica în viața cotidiană”  se realizeză în incinta unui magazin de electrocasnice. Fiecare grupă de 

elevi va alege un anumit tip de aparat electric (frigider, mașină de spălat, aspirator, etc.) asupra căruia vor face cercetări 

pe care ulterior le vor nota într-un tabel și vor realiza diagrame cu profitul pe care îl obține magazinul respectiv din vânzarea 

acestora. În tabelul respectiv elevii vor nota numele obiectului, firma producătoare (arctic, indesit, beko etc.), numărul de 

obiecte disponibile în magazin, numărul obiectelor vândute în ultimele 30 de zile, prețul cu care magazinul achiziționează 

obiectele respective, precum și prețul de vânzare al acestora. Astfel, după aflarea acestor informații, atât prin observare, 

cât și prin intermediul întrebărilor adresate personalului, elevii vor face calcule prin care vor afla contribuția fiecărui obiect 

la profitul magazinului.  

• Activitatea „Geometria din mediul înconjurător” se va desfășura în afara localității, mai exact în Beclean la Baile 

Figa. Elevii trebuie să realizeze măsurători asupra construcțiilor cuprinse în incinta ștrandului (aria terenului de fotbal, aria 

terenului de tenis, volumul piscinelor, înălțimea obiectelor de joacă, perimetrul teraselor cu bautură și mâncare etc.). 

Fiecare construcție asupra căreia se vor realiza măsurători va fi curpinsă într-un proiect și va fi însoțită atât de poză, cât și 

de un desen pe care se vor nota rezultatele obținute în urma calculelor.  
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• În cadrul activității „Artă cu și despre matematică” se vor compune poezii, cântecele, ghicitori, desene etc. despre 

matematică. De asemenea, în cadrul acestei activități, elevii pot veni cu propuneri de jocuri care implică cunoștințe 

matematice (jocuri de numărare, rezolvarea cubului rubick etc.) 

• Concursul final presupune prezentarea în fața unei comisii formată din profesori și părinți voluntari a portofoliilor 

fiecărei grupe. Portofoliile trebuie să conțină realizările elevilor în cadrul celor cinci activități la care au participat. De 

asemenea, la finalizarea celor patru prezentări, fiecare elev trebuie să-și evalueze atât colegii de echipă, cât și membrii 

celorlalte echipe. În final, comisia va stabili clasamentul și se va premia fiecare grupă cu premiul stabilit. 

 

• Evaluarea proiectului: pe tot parcursul desfășurării activităților, prin urmărirea implicării copiilor și a rezultatelor 

obținute de către aceștia; prin expozițiile realizate la final de activitate tematică; prin feed-back-ul zilnic din partea copiilor; 

prin opiniile părinţilor asupra activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului „Matematica-știința omniprezentă”; fotografii 

ale tuturor activităţilor desfăşurate; diplome pentru participanţi şi adeverinţe pentru voluntari. 

• Diseminarea rezultatelor: prezentarea programului în cadrul primei şedinţe a comisiei metodice; postarea pe pagina 

de facebook a unității de învățământ; prezentarea în mass-media locală  activități ale proiectului; pliante, afişe, fluturaşi 

pentru mediatizare; oferirea pentru arhiva digitală a şcolii a unui CD cu fotografii şi comentarii/concluzii asupra 

conţinutului şi eficienţei proiectului;  publicarea pe blog-ul școlii. 
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Proiect educaţional 

FASCINAŢIA COPILĂRIEI 

CONCURS JUDEŢEAN DE RECITĂRI 

-faza zonală ( Tg. Mureș)- 

 
                                                                                                  Prof. înv. primar, Alina Paraschiva 

                                                                           Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, Tg. Mureș 

 

 

Coordonator proiect: Prof. înv. primar Paraschiva Alina,  

                                                                  responsabil Cerc pedagogic  

Argument:                                                                                   

          „ Copilăria este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldate în lumină, ieşind din întuneric, nespus de nouă 

şi proaspătă şi uluitoare. ” 

Eugene Ionesco 

 

         Procesul educaţional „îmbracă” şi forme de muncă didactică complementare lecţiei obişnuite. Acestea sunt activităţi 

desfăşurate în şcoală, în afara orelor de clasă şi cele desfăşurate în afara şcolii. Ele sunt activităţi extracurriculare şi se 

desfăşoară sub îndrumarea atentă a învăţătorului. Aceste tipuri de activitate au cuprins: excursii, drumeţii, vizite, programe 

artistice susţinute de elevi, spectacole de teatru urmate de convorbiri asupra pieselor vizionate, întâlnire cu persoane care 

îşi desfăşoară activitatea în diferite domenii (mediu, poliţişti, veteran de război, oameni de ştiinţă). 

       Prin activităţile extracurriculare ne propunem să contribuim la dezvoltarea unor atitudini şi comportamente 

democratice la elevi, stimulând spiritul de întrajutorare şi solidaritatea de grup, spiritul critic, capacitatea de argumentare, 

de a acţiona şi rezolva probleme în mod responsabil. 

        În cazul  concursurilor şcolare constituie un avantaj deosebit posibilitatea de a observa elevii dintr-un unghi integrator 

al cunoştinţelor sale şi al trăsăturilor sale de personalitate. Elevii vor avea în acelaşi timp ocazia de a învăta lucruri noi 

despre autocontrolul emoţiilor, stăpânirea de sine, importanţa părerii celorlalţi despre el. 

 Literatura, ca artă a cuvântului, prin intermediul căreia realitatea este recreată în toată complexitatea ei, oferă copilului 

de vârstă şcolară un întreg univers de gândire şi sentimente, de aspiraţii şi îndrăzneli, de înaripare entuziastă şi idealuri 

înalte. 

 Nu există lume mai frumoasă şi mai fascinantă decât lumea poveștilor şi a poeziilor. 

 Adevărate comori ale sufletului, poeziile menţin o adeziune afectivă faţă de tot ce e mai frumos, mai curat, mirific şi 

inedit în această lue a copilăriei. 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. 

Modul fantastic al poeziei este modul în care copilul descoperă lumea, modul accesibil mentalităţii lui. Copilul 

moşteneşte setea de fantastic, iar poezia îi oferă încorporate, primele elemente cu ajutorul cărora îşi va face o imagine 

asupra a ceea ce se cheamă ”lumea oamenilor”. 

      Paginile închinate poeziilor cu tema ,,Din lumea celor care nu cuvântă” sunt foarte îndrăgite de copii. 

      Prin intermediul acestui concurs ne dorim ca şcolarii din clasa I, purtaţi pe aripi de lumea viețuitoarelor să dea frâu 

liber imaginaţiei şi sensibilităţii. 

 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Eugene+Ionesco
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Tema activității: 

 ”Din lumea celor care nu cuvântă” 

         Locul de desfăşurare: 

 Școala Gimnazială “Romulus Guga”, Tg. Mureş 

-sala festivă 

Scop: 

 Identificarea, valorificarea şi stimularea potenţialului creativ al elevilor  din clasa I. 

 Dezvoltarea dragostei pentru lectură. 

        Obiective pentru copii:   

 Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral; 

 Dezvoltarea dragostei copilului pentru creaţia literară destinată lui; 

 Stimularea gustului pentru poezie; 

 Dezvoltarea capacităţii de a transmite mesaje simple; 

 Socializarea copiilor prin participarea la acţiuni comune cu şcolarii din alte unităţi; 

 Stimularea şi cultivarea la copii a înclinaţiilor, aptitudinilor şi talentelor artistice în vederea realizării unor 

dramatizări;  

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 

 Dezvoltarea spiritului competitiv; 

       Obiective pentru cadrele didactice: 

 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat deja existente şi abordarea altora ; 

 Implicarea cadrelor didactice în realizarea temelor propuse pe parcursul desfăşurării proiectului. 

       Grup ţintă :  

 Elevii de clasa I din mai multe unităţi de învăţământ, zona Tg. Mureș ; 

 Cadre didactice dornice de a lucra cu copiii teme îndrăgite şi iubite de     aceştia. 

       Data derulării activității: 14 martie 2022  

       Resurse: 

     Umane: 

 Elevi, cadre didactice, părinţi, colaboratori, sponsori.   

          Materiale: 

 Instrumente necesare prezentării unor momente artistice ; 

 Diplome pentru participanţi, ecusoane, cutii cu culori, dulciuri. 

Finaciare: 

 Sponsorizare  

 Autofinanţare 

        Colaboratori: 

 Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu” Tg. Mureș; 

 Şcoala Gimnazială “Romuls Guga” Tg. Mureș; 

 Cadrele didactice de la alte școli, participante la proiect 

        Coordonator proiect:    

 Prof. înv. primar Paraschiva Alina, responsabil Cerc pedagogic 
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       Organizatorii concursului, în cadrul proiectului:  

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş 

 Școala Gimnazială  “Liviu Rebreanu”, Tg. Mureş- prof. înv. primar Alina Paraschiva 

 Școala Gimnazială “Romulus Guga”, Tg. Mureş- prof. înv. primar Popa Iuliana  

        Moderatorul concursului: 

 -prof. înv. primar Alina Paraschiva, responsabila cercului pedagogic 

        Juriu:  

 Prof. Penciuc Simona Mihaela- Colegiul Economic ”Transilvania” 

 Prof. înv. primar Pogăcean Rucsana- Școala Gimnazială ”Liviu  Rebreanu”, Tg. Mureș 

 Prof. înv. primar Pop Denisia- Școala Gimnazială ”Dacia”, Tg. Mureș 

 Prof. înv. primar Oreian Alina-  Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul”, Tg. Mureș 

 Prof. înv. primar Turcu Corina- Școala Gimnazială ”Romulus Guga”, Tg. Mureș 

        Premii: 

 premii pentru locurile întâi, doi, trei  

        Programul concursului 

 Primirea invitaţilor 

▪ Ora 1200 – Sala festivă a Școlii Gimnaziale ”Romulus Guga”, Tg. Mureș 

 Prezentarea programului, regulamentului şi a juriului 

  Extragerea numerelor de concurs 

 Recitarea poeziilor de către concurenți 

 Moment artistic- Școala Gimnazială ”Romulus Guga”, 

 Retragerea juriului pentru deliberare  

 Festivitatea de premiere   

Participă elevi de la : 

 Școala Gimnazială    “Liviu Rebreanu”, Tg. Mureş 

 Școala Gimnazială    ”Bernady  Gyorgy”, Tg. Mureş 

 Școala Gimnazială     “Mihai Viteazul”, Tg. Mureş 

 Școala Gimnazială     “Dacia”, Tg. Mureş 

 Școala Gimnazială     “Romulus Guga”,Tg. Mureş 

 Școala Gimnazială     “Tudor Vladimirescu”, Tg. Mureş 

 Şcoala  Gimnazială     ”Omega” Tg. Mureş 

 Școala Gimnazială     “Serafim Duicu”, Tg. Mureş 

 Școala Gimnazială Cristești 

        Rezultate scontate : 

 Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive     între cadre didactice şi între 

colectivele de copii pe care îi îndrumă ;  

 Stimularea şi educarea copiilor pentru a citi/ a aculta poezii  

 Implicarea activă a cadrelor didactice şi a copiilor în activităţile desfăşurate în cadrul proiectului 

 Cultivarea disponibilităţilor practice ale copiilor prin activităţi    extracurriculare 

 Stimularea potenţialului artistic-creativ al copiilor 
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PROIECT EDUCATIV ANIVERSAR 

-aniversarea centenarului MARII UNIRI- 

 
Prof. Penciuc Simona-Mihaela 

Colegiul Economic „Transilvania”, Târgu Mureș 

 

A. DENUMIREA PROIECTULUI   

a. TITLUL: ,, Punte peste timp...” 

b. DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ: Domeniul cultural-artistic, Educaţia pentru 

dezvoltare personală 

c. TIPUL DE PROIECT : municipal  

B. APLICANTUL: elevi din clasele a IX-a – a X-a (2017-2018), clasa a IX- a  (2018-2019),  

 prof. PENCIUC SIMONA-MIHAELA, Colegiul Economic „ Transilvania” Tg.-Mureș, jud. Ms 

C. CONTEXT 

     ARGUMENT: 

,,Patria este pământul plămădit cu sângele şi întărit cu oasele înaintaşilor noştri. Pentru ca să fie o patrie, trebuie să fie mai 

întâi religia strămoşilor, sfânta cuminecătură a sufletelor, calda adoraţie a acelora care au fost şi nu mai sunt decât oseminte 

şi ţărână’’ (Delavrancea) 

 Am urmărit prin acest proiect ca elevii să conștientizeze sentimentul patriotic și să trăiască bucuria de a fi român, în 

mod special cu prilejul Zilei Naţionale a României, 1 Decembrie, să arate disponibilitate în desfăşurarea unor activităţi care 

să-i facă mai informați, mai sensibili, mai cooperanţi, mai creativi şi mai entuziaşti şi, de ce nu, să le oferim o alternativă 

pentru folosirea timpului liber în mod plăcut şi util.  

     Datorită timpurilor suspuse permanent schimbărilor,  influenţelor exterioare care ne pot altera sistemul de valori spirituale, 

am considerat că este necesar şi binevenit să organizăm activităţi cu încărcătură patriotică în care să promovăm tot ceea ce 

este autentic românesc şi valoros, să învăţăm elevii să preţuiască trecutul istoric, să fie mândri de rădăcinile neamului și de 

frumusețea plaiurilor noastre, să cunoască trecutul istoric al  poporului român,să le sădim mândria de a fi români. 

 D. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

  SCOPUL :  

• Cunoaşterea  şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale; 

• Exprimarea prin comportament a spiritului patriotic, mândria identitǎţii naţionale 

OBIECTIVE:  

✓ să cunoască semnificaţia zilei de 1 Decembrie ; 

✓ să înţeleagă că Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti ; 

✓ să conştientizeze că Marea Unire este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan  ţâşnit cu putere 

din străfundurile conştiinţei unităţii neamului; 

✓ formarea atitudinii de respect faţă de simbolurile României: tricolorul, stema, Imnul, limba română; 

✓ stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor; 

✓ dezvoltarea unui comportament responsabil faţă de activităţile întreprinse; 
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✓ stimularea iniţiativei personale a elevilor; 

✓ dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter; 

✓ cultivarea patriotismului.                            

DURATA ACTIVITĂŢII:     noiembrie 2017; martie-aprilie 2018; 

                                               noiembrie-decembrie 2018- aprilie 2019 

 GRUP ŢINTĂ: elevii din clesele a IX-a – a X-a; elevii clasei aIX-a A                       

 PARTENERI: - cadrul didactic: prof. Penciuc Simona 

                         - muzeograf, secția Etnografie Livia Marc; 

                         - lector Bartha Mihaela, BCR- Agenția BCR Mureș 

                         - părinţii elevilor. 

  RESURSE UMANE: elevi, cadre didactice, părinţi, muzeografi,  profesor de istorie, lector în domeniul bancar 

RESURSE MATERIALE: materiale diverse pentru confecționarea de mărțișoare (hand-made), coli albe şi colorate, markere, 

steaguri ticolore, costume naţionale, hărţi geografice şi istorice, albume istorice,  imagini din ţară, textul Rezoluției Marii 

Uniri, imagini ale personalităților care au avut un rol covârșitor în desfășurarea evenimentului, antologii de poezii patriotice, 

material informativ (referințe istorice și literare), globuri în culorile tricolorului 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă, amfiteatrul liceului, Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Tg. Mureș, Agenția 

BCR Mureș 

METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU, FORME DE ORGANIZARE: 

  - forme de organizare: activităţi frontale, activităţi de grup, activităţi individuale.Vor fi utilizate metode şi tehnici diverse: 

povestirea, dramatizarea, concursul tematic, expoziţia, vizita tematică, dezbaterea etc. 

  CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR   :                                                                           

Nr. 

crt. 

Activitatea Loc de      

desfăşurare 

Termen Responsabili 

 

1 

 

 

 

 

                 Să retrăim trecutul... 

• Prezentarea de materiale informative, susținute de 

imagini/albume, hărți, documente istorice, pentru refacerea 

atmosferei specifice timpurilor premergătoare implinii Marii 

Uniri 

• Prezentarea unui CD / film cu Unirea 

 

 

sala de 

clasă; 

 

 

noiembrie  

2017 

noiembrie 

2018 

 

 

martie-

aprilie 

2018 

 

 

 

 

prof. Penciuc 

Simona 

 

 

 

prof. Penciuc 

Simona 

 

 

 

 

 

2. 

Simboluri românești 

• ,,Mărțișor-Centenar”: atelier de creație- confecţionarea de 

mărțișoare aniversare, desene și realizarea unei expoziții 

sugestive 

• Realizarea unui panou aniversar            

 

 

sala de clasă 

 

 

 

 

La trecutu-ţi mare, mare viitor!  
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3. • Promovarea, prin proiecte în echipă, a unor personalități 

românești care au contribuit la evoluția omenirii prin 

descoperirile făcute în diverse domenii ale științei 

 

sala de clasǎ 

noiembrie 

2017 

noiembrie 

2018 

 

 

 

noiembrie 

2018 

 

 

 

noiembrie 

2017 

noiembrie 

2018 

 

 

 

noiembrie 

2018 

aprilie 

2019 

 

decembrie 

2018 

prof. Penciuc 

Simona 

 

 

prof. Penciuc 

Simona, 

prof. de 

istorie 

 

 

prof. Penciuc 

Simona, 

muzeografi 

 

 

 

elevii 

liceului și 

cadrele 

didactice  

 

prof. Penciuc 

Simona 

lector: 

Bartha 

Mihaela 

 

4. 

Evocarea evenimentului 

• Concurs tematic, privind cunoștințele  istorice despre marele 

eveniment și informații legate de modul de implicare a 

scriitorilor români în momentele istorice ale vremii 

• Spectacol ,,Ecouri literare ale Marii Uniri” : interpretare de 

poezii patriotice, cântece, dansuri populare, muzică 

instrumentală 

 

 

amfiteatrul 

liceului 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

Este sărbătoare! 

Vizitǎ la Muzeul de Etnografie și Artă Populară,Tg. Mureș –  

• Vizitarea muzeului; moment artistic 

• Atelier de creațíe: ,,Motive tradiționale din ia românească ”; 

1 Decembrie- Zi de sărbătoare pentru români 

• Participarea la activităţile desfăşurate la nivel local: momente 

artistice, discursuri susținute de diverși invitați, defilarea 

armatei etc. 

 

 

Muzeul de 

Etnografie și 

Artă 

Populară,Tg. 

Mureș –  

 

 

 

7. 

 

 

 

Purtați de pelicula timpului… 

• vizionarea filmului Ecaterina Teodoroiu 

• Banca Națională a României: trecut și prezent - activitate 

de educație financiară, desfășurată cu elevii clasei a IX-a 

A, în cadrul proiectului ,,Să vorbim despre bani și bănci” 

• impresii și amintiri despre momentele derulate în cadrul 

proiectului, vizionarea fotografiilor din timpul 

activităților 

 

sala de clasǎ 

 

la filiala 

Băncii 

Naționale a 

României 

din Tîrgu-

Mureș 

 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

❖ Cooperarea elevilor în situaţii concrete de învăţare, de organizare a unui eveniment, de creaţie; 

❖ Interpretarea unor cântece şi poezii despre ţara în care trăiesc; 

❖ Formarea conştiinţei patriotice şi manifestarea respectului faţă de România şi poporul român; 

❖ Realizarea de mărțioșoare, colaje, organizarea panoului aniversar; 

❖ Completarea cunoştinţelor despre trecutul patriei noastre. 
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MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

▪ observarea sistematică a comportamentului elevilor în situaţii concrete;  

▪ chestionarea orală. 

▪ portofoliul; 

▪ realizarea de colaje; 

▪ expozitie cu articole din presa vremii, lucrări ale elevilor;  
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Secţiunea II 
 Experiente didactice / Solitii inovatoare in educatie. 

Ghid de bune practice: Planificari calendaristice / 
Proiecte ale unitatilor de invatare / Unitatilor 

tematice / Articole / Lucrari stiintifice / Studii de 
cercetare / Lucrari de management educational / 
Studii de caz /  Proiecte educationale / Proiecte de 

lectii, etc.  
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Proiect de activitate 

 

prof. Ureche Georgiana 
Grădiniţa cu Program Normal Nr. 3 -Jibou 

 

Data: 25.05.2021 

Nivel de vârstă/grupă: 3-5 ani,nivel I, grupa mijlocie B 

Tema anuală de studiu: "Ce și cum vreau să fiu?" 

Tema săptămânii: Călător în aer 

Categoria de activitate: ADE 

Tema activităţii:  "Festivalul baloanelor cu aer cald" 

Elemente componente ale activităţii integrate:Domeniul Limbă și comunicare , Domeniul Estetic şi Creativ 

Mijloc de realizare:povestirea educatoarei, pictură 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

● Activare și manifestare a potențialului creativ 

● Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

Comportamente vizate:  

● Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative 

● Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare 

Scopul activităţii: Formarea deprinderii copilului de a asculta cu atenție o poveste și de a reda ideile acestora precum și 

îmbogățirea vocabularului cu noi cuvinte și expresii; Formarea deprinderii de a realiza o lucrare plastică, folosind tehnici 

specifice picturii, realizând sarcina de lucru. 

Obiective: 

DLC:-să precizeze titlul și personajele din poveste pe baza textului ; 

-să răspundă corect  la întrebările adresate pe baza povestirii; 

-să povestească conținutul poveștii „Întâmplarea lui Tim” cu ajutorul educatoarei; 

DEC:-să picteze balonul  cu aer cald după forma și culoarea dorită, pe baza cunoștințelor anterioare; 

-să execute exercițiile de încălzirea a mușchilor mici ai mâinii; 

-să precizeze lucrarea pe care o preferă motivând alegerea făcută; 

Strategii didactice: 

   ● Metode şi procedee: converația, povestirea, explicația, problematizarea, expunerea, succesiunea 

evenimentelor,demonstrația,exercițiul 

   ● Resurse materiale:imagini, carte,surpriză, pensule, pahar, apă, fișe, acuarele, personaje surpriză 

● Forme de organizare: frontal, individual 

Durata: aproximativ 50 minute 
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Desfăşurarea activităţii 

Etapele activităţii Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare/metode şi 
indicatori 

Metode şi 
procedee 

Mijloace 
de 
învăţămâ
nt 

 Moment 
organizatoric 

Pregătesc sala de grupă prin aranjarea mobilierului, 
aerisirea sălii și pregătirea materialului didactic. 

   

Captarea atenţiei Această etapă o realizez cu ajutorul unei surpize și 
anume un balon cu aer cald(confecțonat). 
După identificarea surprizei impreuna cu copiii , 
vedem din ce se compune un balón cu aer cald. 
Observam ca în coșulețul balonului se afla ceva. O 
scrisoare de la un băiat pe nume Tim. 

conversaţia 

 

 

surpriza 

      
balonul cu 
aer cald 

scrisoarea 

observare sistemica a 
comportamentului 

 

Anunţarea temei şi 
a obiectivelor 
urmărite 

Prezint tema şi obiectivele operaţionale la nivelul de 
înţelegere al copiilor. Astăzi vom  asculta povestea 
“Întâmplarea lui Tim” de Eduard Jurist 

conversația  observarea 
comportamentullui 

Prezentarea noului 
conţinut şi 
dirijarea învăţării 

Atunci haideți  să ascultăm povestea băiaului. Cum  se 
numește povestea?  "Întâmplarea lui Tim" . 
 
Încep să spun povestea cu intonația adecvată, cu 
tonalitatea potrivită, cu modularea vocii, pentru a 
imita personajele,cu marcarea pauzlor determinate de 
punctuație, mimică și gesture adecvate situațiilor. 
 
Pe parcursul povestirii voi explica cuvintele 
necunoscute(a se îndrepta= a merege) 
 
În timpul povestirii voi așeza imaginile 
corespunzătoare. 
 
Voi face un plan de idei: 
1.Tim primește biletul pentru festivalul baloanelor cu 
aer cald de la părinții săi. 
2.Băiatul va participa cu un balon ale cărui culori sunt 
albastru și galben 
3.Tim este pe primul loc și ajunge în Tărâmul Norilor 
un de o întâlnește pe Zâna Norilor. 
4.Zâna Norilor a decis să-l ajute deoarece avea 
îndredere în el. 
5. Tim a câștigat concursul și a primit o medalie în 
forma balonului cu aer cald. 
 
După lecturarea poveștii le voi adresa câteva întrebări. 
„Care este titlul poveștii?” 
„Care sunt personajele care participă la actiune?”  
„Unde merge Tim?” 
„Care sunt culorile balonului său?” 
„Ce semnifica culoarea albastru de pe balon? Dar cea 
galbenă?” 
„Cine a câștigat concursul?” 
„Cine l-a ajutat pe Tim să câștige?” 

conversaţia 

 

 

 

 

 

explicaţia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
conversația 
problematizarea 
 
 
 
 
 
 
 
 

povestea 

 

 

 

 

 

 

 

 

imagini  

 

 

 

 

 

 

 

observarea 
comportamentullui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri verbale 
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Cu ajutorul imaginilor vom repovesti continutul 
acestei povești. 

Expunerea 
Succesiunea 
evenimentelor 

  

Obţinerea 
performanţei 

În continuare v-am  pregătit o fișă pe care vom picta și 
noi mai multe baloane cu aer cald creând  imaginea 
unui festival. 
Dar mai întâi trebuie să intuim materialele de pe 
măsuțe. 
După identificarea materialelor, le voi arăta copiilor 
modelul după care vom începe să îl analizăm 
adresându-le întrebări. 
-„Ce vedeți în imagine?” (coșul balonului cu aer cald) 
-„Cu ce culori am pictat? 
Le voi explic copiilor modul de lucru demonstrându-le 
în același timp. 
 
Încălzirea mușchilor mici ai mainii: 
Mâna lebădă o fac, 
Care dă mereu din cap 
Lebedele-n jur privesc,  
Mâinile eu le rotesc. 
După încălzirea mușchilor mici ai mâinii le voi spune 
și regulile de lucru. 
„Nu punem multă apă!” 
„Nu amestecăm culorile!” 
„Spălam pensula înainte de a folosi altă culoare.” 
„Nu depășim conturul!” 

 

conversația 

 

 

explicaţia 

 

 

 

Fișe 

 

 

 

Materiale 
pentru 
activitate 

 

 

indicaţii specifice şi 
stimulare prin 
aprecieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecierea execuţiei  

Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului 

Copiii vor picta balonul cu aer cald după placul 
fiecăruia. 
 Pe parcurs mă voi plimba printre ei și voi oferi ajutor 
și explicații suplimentare celor care vor avea nevoie. 
 
După terminarea lucrărilor vom face analiza lor și 
vom stabili cine a respectat toate regulile. 

conversaţia 

exercițiul 

 

expunerea 

 

 

Lucrările 
copiilor 

 

evaluarea activităţii 
copiilor, 

aprecieri individuale 

Încheierea 
activităţii 

Educatoarea face aprecieri globale asupra participӑrii 
și implicӑrii ȋn activitӑțile propuse. 

 

conversaţia 

 

 

 

aprecieri globale 
asupra participӑrii și 
implicӑrii ȋn 
activitӑțile propuse 
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Evaluarea efectuată prin intermediul itemilor obiectivi cu exemple concrete pe unitatea de 
învățare „Componența situațiilor financiare anuale”  

 
 

Profesor: Geamănu Simona Aurelia 
Liceul Tehnologic Roșia-Jiu, Fărcășești, Gorj 

 

 Tipologia itemilor se utilizează, de regulă, în elaborarea testelor docimologice, teste care permit verificarea 

întregului colectiv de elevi, într-un timp foarte scurt, pe o unitate de conținut destul de complex. 

 Itemii obiectivi se caracterizează prin: 

- capacitatea de a testa un număr mare de elemente de conținut într-un timp relativ scurt; 

- fidelitate ridicată; 

- asigurarea obiectivității de evaluare și notare; 

- asocierea cu o schemă de notare simplă sau în funcție de marcarea de către elev a răspunsului „Corect/Greșit” 

 Itemi obiectivi au la bază următoarele tipuri:  

a) itemi cu alegere duală; 

b) itemi de tip pereche; 

c) itemi cu alegere multiplă. 

DEZAVANTAJE: 

- sunt itemi vulnerabili la răspunsuri întâmplătoare; 

- măsoară rezultate ale învăţării plasate la nivele cognitive inferioare (recunoaştere, identificare, enumerare, 

asociere etc.) 

a) Itemi cu alegere duală - pun elevul în situația de a selecta un răspuns corect din doar două variante posibile : 

Adevărat/Fals; DA/Nu; Corect/Incorect; Acord/Dezacord. 

 Se utilizează atunci când profesorul dorește să evalueze: 

- cunoașterea de către elev a unor informații punctuale, date factuale, termeni, definiții, legi, principii, formule; 

-  diferențierea pe care o poate realiza elevul între enunțurile factuale și cele de opinie; 

- capacitatea elevului  de a identifica relații de tip "cauza-efect", succesiunea logică sau cronologică a unor evenimente. 

EXEMPLU: 

DISCIPLINA: Analiza economico-financiară. 

CLASA: a XII a 

UNITATEA DE CONȚINUT: Componența situațiilor financiare anuale. 

OBIECTIV: Elevul va fi capabil să recunoască enunțuri privind Componența situațiilor financiare anuale. 

ENUNȚ: Precizaţi în dreptul fiecărui enunţ dacă este adevărat (A) sau fals (F): 

1. Situațiile financiare anuale sunt documente oficiale de prezentare a situației economico-financiare a entităților.  

2. Situațiile financiare anuale se întocmesc de cel puțin două ori pe an.  

Răspuns corect: 1. A, 2. F. 

b) Itemi de tip pereche - solicită din partea elevilor stabilirea unor corespondenţe/asociaţii între cuvinte, propoziţii, fraze, 

litere sau alte categorii de simboluri dispuse pe două coloane: 

• Prima coloană - conține elemente ce constituie enunțul itemului și care se numesc PREMISE ; 

• A doua coloană - conține elemente ce reprezintă RĂSPUNSURILE. 
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Se utilizează atunci când profesorul dorește să evalueze capacitatea elevului de a stabili corelații între: oameni - 

realizări; termeni - definiții; reguli - exemple; simboluri - concepte; etc. 

EXEMPLU: 

DISCIPLINA: Analiza economico-financiară. 

CLASA: a XII a 

UNITATEA DE CONȚINUT: Componența situațiilor financiare anuale. 

OBIECTIV: Elevul va fi capabil să recunoască enunțuri privind: Componența situațiilor financiare anuale. 

ENUNȚ: Realizaţi conexiuni între Tipurile de entități și Situațiile financiare pe care le întocmesc: 

Tipuri de entități Situațiile financiare întocmite 

1. Microentități 

2. Entități mici 

3. Entități mijlocii și mari 

a) Bilanț, Cont de profit și pierdere, situația modificarilor capitalului propriu, 

situația fluxurilor de trezorerie și note explicative; 

b) Bilanț prescurtat și Cont de profit și pierdere prescurtat;  

c) Bilanț prescurtat, Cont de profit și pierdere formă lungă și Note explicative. 

 

Răspuns corect: 1b, 2c, 3a. 

c) Itemi cu alegere multiplă se mai numesc și itemi cu răspuns selectat, deoarece elevul nu generează un răspuns ci alege 

unul din răspunsurile alternative listate în item. 

 Elevul trebuie să aleagă un singur răspuns corect sau cea mai bună alternativă (în al doilea caz, în unele variante, 

sunt necesare instrucţiuni speciale pentru modul de alegere a celei mai bune alternative), celelalte răspunsuri (incorecte, 

dar plauzibile şi paralele) se numesc DISTRACTORI. 

Acest tip de item este alcătuit dintr-o premisă și o listă de variante, reprezentând soluțiile itemului. 

EXEMPLU: 

DISCIPLINA: Analiza economico-financiară. 

CLASA: a XII a 

UNITATEA DE CONȚINUT: Componența situațiilor financiare anuale. 

OBIECTIV: Elevul va fi capabil să recunoască enunțuri privind componența situațiilor financiare anuale. 

ENUNȚ: Găsiţi varianta corectă de răspuns, prin încercuire: 

1. Instituțiile publice întocmesc situații financiare anuale: 

a) trimestrial; 

b) anual; 

c) trimestrial și anual. 

2. Legea care prevede obligativitatea publicării situațiilor financiare anuale este: 

a) Legea nr. 82/1991; 

b) Legea nr. 31/1990; 

c) Legea nr. 1/2011. 

Răspuns corect: 1c, 2a. 

Bibliografie: 

1. C. Cucoș, Teoria și metodologia evaluării, Ed. Polirom, București, 2008, p. 217-228; 

2. Viorica Bela-Dorin, Dorina Iuliana Rață „Analiza economico-financiară”, Editura CD Press, București, 2020.
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WRITING LETTERS 

 

COTULBEA EUGENIA OLGUTA 
LICEUL TEORETIC MIHAI VITEAZUL,  

CARACAL COUNTRY: ROMANIA 
 

GRADE: 9 -TH 

METHODS AND STRATEGIES: 

Reciprocal teaching, student centered approach 

LEARNING AIDS AND RESOURCES: Laptop, worksheets, videoprojector 

EVALUATION: Guidance and correction,constructive feedback, self evaluation team evaluation 

AIMS. 1. To teach students how to distinguish formal and informal style 

2.To help students write different types of letters in different syles 

3. To help students revise different grammatical structures such as passive voice and reported speech by using them 

in writing 

SPECIFIC COMPETENCES: 

1.2. Anticiparea elementelor de continut pe baza titlului/stimul vizual 

1.5. Identificarea de informatii cheie din texte( scrisori) date 

2.4. Completarea de texte lacunare cu expresii adecvate 

3.1. Formularea proprirei scrisori 

1.6. Recunoasterea organizarii logice a unei scrisori atat in stilul oficial cat si in cel neoficial 

ACTIVITY 1. 

Students are encouraged to say how many types of letters they know, asking them to try to   imagine the 

addresee as their friend or as someone they do not have a close relatinship with. 

They have a Jamboard shared, on which they are asked to write  a sentence for a friend and also for a person , with 

higher education and older than them. 

Teacher asks the students to keep in mind some of the structures or type of vocabulary they used in both situations. 

ACTIVITY 2. 

Teacher shows a powerpoint presentation, where the students see more specifically what type of vocabulary and 

grammatical structures they must use in formal and informal style. 

Formal (stilul oficial) 

Se caracterizeaza prin utilizarea unor structuri gramaticale si elemente de vocabular cum ar fi: 

-     Salutation (Dear MR/MRS  Smith, if we know the name or Dear SIR/MADAM, if we do not know it) 

-    reported speech (eg. I wanted to know if the offer was  still available.) 

-    passive voice (It is known that schools will remain closed by september.) 

-    one word verb (inform/tell), in loc de utilizarea verbului frazal ”let know”, acesta din urma putand fi folosit in 

limbajul neoficial (informal). 

-    less common words (prin cuvinte mai putin utilizate intelegem: eg. “enormous” in 

loc de ”very big”). 

-    closing remarks: Faithfully yours/Sincerely yours + full name (Michael Wayne) 
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Informal Style (stilul neoficial) 

In redactarea unor scrisori, stilul neoficial se caracterizeaza prin: 

-    salutation (Dear friend/Jane etc) 

-    short verb forms (eg. don’t/can’t etc) 

-    direct speech (eg. “Did you give them the information?”) 

-    active voice (eg. “People know that……”) 

-    phrasal verbs (eg. put up with=), caruia ii corespunde “tolerate”. 

-    common words (eg. nice, good) 

-    lack of subject (eg. Hope to hear from you soon!) lipsa subiectului 

-    closing remarks (Bye/Kisses/hugs etc) + surname (Mike/Spike) 

ACTIVITY 3. 

Students are given some worksheets in which they will have to divide the sentences they have there in formal and 

informal sentences, having two columns on their sheets of paper. 

The next step of this activity is to fill in two letters (an informal one and a formal one) with sentences taken out of the two 

letters. 

At the end of the activity the students read aloud both letters and have feedback from teacher and other students, 

justifyng their commentaries. 

ACTIVITY 4. 

Teacher shows the the students a LETTER OF INVITATION and  some sentences/ 

words and phrases they should use when writing this type of letters. 

ACTIVITY 5. 

Teacher gives  homework to the students, asking them to write a letter of invitation in two styles. 
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Proiect didactic 

 

Profesor Pițu Georgeta 
Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași 

 

Clasa: a VII-a A  

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii 

Disciplina: Matematică  -  Geometrie 

Unitatea de învăţare: Patrulatere 

Titlul lecţiei: Perimetre și arii 

Tipul lecţiei: Lecţie de consolidare și sistematizare a cunoștințelor 

Scopul lecţiei:  Aprofundarea unor cunoștințe teoretice învățate în cadrul unitații de învățare „Patrulatere” și aplicarea lor 

în rezolvarea diferitelor probleme legate de practică 

Locul de desfășurare: Sala de clasă 

Durata: 50 minute 

 

Competente generale  

CG1 Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie 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 Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de 

prelucrare a acestora.  

CG5 Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă. 

CG6 Modelarea matematică a unor contexte matematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.  

 

Competente specifice  

CS1 Identificarea unor elemente de geometrie în diferite contexte.  

CS2 Caracterizarea prin desen și descriere a unei configuraţii geometrice date.  

CS3 Determinarea perimetrelor, a ariilor ( dreptunghi, pătrat, triunghi, romb ) şi exprimarea acestora în unităţi de măsură 

corespunzătoare.  

CS4 Transpunerea în limbaj specific geometriei a unor probleme practice referitoare la perimetre și arii; dacă este cazul, 

utilizând transformarea convenabilă a unităţilor de măsură.  

CS5 Interpretarea unei configuraţii geometrice în sensul recunoaşterii elementelor ei   

 CS6 Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor probleme practice cu referire la figurile 

geometrice şi la unităţile de măsură studiate.  

 

Competențe cognitive: 

C1. Să recunoască și să deseneze figurile geometrice 

C2. Să interpreteze și să aplice în practică proprietățile poligoanelor studiate 

C3. Să  calculeze perimetrul și aria unei figuri geometrice întâlnite într-o aplicație practică 

C4. Să aplice cunoștințele învățate anterior pentru a rezolva problemele propuse 



      CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    
    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
182 

Competențe afective: 

A1. Concentrarea atenției 

A2. Participarea activă la lecție 

A3. Dezvoltarea interesului pentru studiul matematic 

A4. Manifestarea curiozitățiiși a creativității în rezolvarea problemelor propuse 

A5. Reacționarea pozitivă, dorind să lucreze și să fie apreciați 

 

Competențe psihomotorii 

P1. Așezarea corectă în pagină 

P2. Scrierea lizibilă pe caiete și pe tablă 

P3 Scrierea corectă a informațiilor primite 

P4 Utilizarea corectă a mijloacelor auxiliare folosite 

 

STRATEGII DIDACTICE 

 

Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, observația, fișe de lucru 

Forme de organizare a elevilor: În cadrul lecței se va folosi activitatea frontal, combinată cu activitatea la tablă a 

elevilor și activitatea individuală a acestora. 

Forme de evaluare: observația, aprecierea 

Resurse: 

Materiale: tablă, cretă, cretă colorată, caiete, fișe de lucru, planșe 

Umane: elevii clasei a VII-a A 

               Capacitățile de învățare ale elevilor, cunoștințele însușite anterior de către elevi 

Temporale: 50 minute 

 

Locul de desfășurare: Sala de clasă 

 

Bibliografie: 

„Mate 2000+ inițiere - Matematică clasa a VII-a” , autor Ion Tudor, EdituraParalela 45, educațional, avizat MEN 

„Evaluare Națională 2020” , autori: Gheorghe Iurea, Dorel Luchian, Gabriel Popa, Ioan Șerdian, Adran Zanoschi, Editura 

Paralela 45, avizat MEN 
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Desfășurarea lecției 

 

Moment organizatoric 

Se asigură condițiile optime pentru desfășurarea lecției, se notează absențele, se verifică tema pentru acasă și dacă toți 

elevii au pe bancă cele necesare pentru lecție. 

Reactualizarea cunoștințelor anterioare 

Se verifică dacă elevii cunosc formulele de calcul pentru perimetrul și aria  fiecărei figuri geometrice studiate 

Informarea elevilor asupra lecției noi 

Se prezintă tema lecției și obiectivele propuse. 

Consolidarea cunoștințelor 

Pentru fixarea cunoștințelor propun spre rezolvare exercițiile din fișele de lucru. 

Elevii citesc enunțul problemei. 

Se analizează și interpretează datele problemei. Se analizează figura prezentată în imagine, se evidențiază care sunt datele 

cunoscute din enunțul problemei, se subliniază care sunt cerințele problemei și se stabilește strategia de rezolvare a 

problemei. 

Elevii vor ieși la tablă pentru rezolvarea problemei. 

Precizarea și explicarea temei 

Elevii primesc ca temă o fișă de lucru. Elevii primesc indicațiile necesare pentru rezolvarea problemelor propuse pe fișa 

de lucru. 
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Provocări contemporane ale actului educaţional 

Prof. dr. Mirela Epure 
Şcoala Gimnazială ,,Al. cel Bun” Iaşi 

 

Dinamica socială impune o modificare de perspectivă şi în actul educaţional. Calitatea educaţiei derivă în mod 

cert şi din schimbarea practicilor educaţionale. Elevul trebuie să primească un rol activ în procesul cunoaşterii, să fie 

coparticipat al propriei instruiri. Acest fapt presupune o revalorificare a tehnicilor de predare, învăţare şi evaluare din partea 

cadrului didactic şi, totodată, să trezească în conştiinţa elevului importanţa propriei formări. Elevul trebuie să fie ancorat 

în centrul procesului educativ.  Educaţia trebuie să se realizeze atât dintr-o ,,perspectivă antropocentrică”, de dezvoltare a 

calităţilor speciei umane, cât şi dintr-o ,,perspectivă sociocentrică”1, adică de dezvoltare a abilităţilor care  trebuie să-l 

pregătească pe individ să facă faţă cerinţelor sociale. Valorificarea metodelor în vederea activizării elevilor îi antrenează 

pe aceştia nu doar în reproducerea informaţiilor, ci, mai ales,  în acţiunea de a opera cu ele.  

Vorbim, aşadar de strategia didactică, punctul central în demersul educaţional, ,,un ansamblu de procedee prin 

care se realizează conlucrarea dintre profesor şi elevi în vederea predării şi învăţării unui volum de informaţii, a formării 

unor priceperi şi deprinderi, a dezvoltării personalităţii umane.”2  

O  reconsiderare a tehnicilor actului educaţional o reprezintă necesitatea tratării diferenţiate a elevului în funcţie 

de capacităţile sale, un aspect ce contribuie decisiv la reuşita educaţiei prin cultivarea potenţialului individual. O metodă a 

diferenţierii şi a individualizării, ţinând cont de principiul accesibilităţii constituie o tendinţă actuală care acordă o anumită 

flexibilitate actului educaţional prin adaptarea materialelor de instruire, astfel încât să fie înlăturate lacunele existente în 

procesul de cunoaştere, dar reprezintă şi o modalitate prin care pot fi descoperiţi şi încurajaţi copiii capabili să performeze. 

La aceştia din urmă sarcinile vor avea o complexitate mult mai înaltă. 

În procesul învăţării se impune dozarea dificultăţilor în funcţie de individualitatea elevilor, de caracteristicile 

psihologice, în vederea acordării de şanse tuturor. Prin întrebări analitice, prin aplicarea informaţiilor în situaţii diferite, 

profesorul trebuie să trezească interesul  elevilor şi să creeze cadrul necesar, astfel încât fiecare elev să poată ajunge la un 

răspuns, la înţelegerea problemelor. ,,Instruirea diferenţiată nu prezintă doar o cerinţă care priveşte doar un aspect sau altul 

al procesului complex de instruire sau educare a elevilor, ci un principiu general care vizează activitatea de învăţământ atât 

ca macrosistem, cat şi componentele sale, ca microsisteme. Ea constituie un imperativ al învăţământului din vremea noastră 

şi, ca urmare, trebuie concepută o veritabilă strategie de organizare şi desfăşurare a acesteia.”3  Afirmaţia lui  Bruner 

conform căreia ,,oricine poate învăţa orice, la orice vârstă, cu condiţia ca acel conţinut să-i fie prezentat într-o formă 

accesibilă” ilustrează, de fapt, unul dintre principiile didactice, cel al accesibilităţii, al luării în considerare a 

particularităţilor de vârstă şi individuale. 

Prin utilizarea strategiilor didactice interactive se schimbă rolul cadrului didactic din transmiţător de informaţii, 

în mediator pentru procesul de învăţare, încurajând elevii să aplice cunoştinţele asimilate. Vorbim, aşadar, de importanţa 

principiului participării active şi conştiente a elevilor în activitatea de învăţare. Interacţiunea educativă trebuie coordonată 

 
1 Nicola, Ioan,  Pedagogie şcolară, EDP Bucureşti, 1994, pp. 18-19 
2 Nicola, I.; Puşcaş, P., Marcu, V., Didactica – teorie a instruirii instituţionalizate, Editura Imprimeriei de vest, Oradea 
1999, p. 52  
3 Radu, T. Ion – Invăţământ  diferenţiat. Concepţii  si strategii, EDP, Bucuresti, 1978 
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aşa  încât să determine transformări individuale în direcţia progresului cognitiv, al performanţei la sfârşitul demersului de 

predare-învăţare. Metodele active solicită aptitudinile şi structurile mentale ale elevului, conducând la formarea şi 

dezvoltarea competenţelor comunicaţionale, a atitudinilor şi comportamentelor de cooperare în lucrul în echipă, a 

capacităţilor empatice. De asemenea, se dezvoltă creativitatea, gândirea critică, motivaţia pentru învăţare, emoţii, dorinţa 

de a împărtăşi propriile experienţe. Toate acestea se dezvoltă şi în procesul învăţării prin colaborare, o strategie 

fundamentală în dezvoltarea inteligenţei interpersonale. Elevii pot valorifica atât propriile informaţii obţinute din 

activităţile individuale (documentarea, lectura, experimentul, observaţia), cât şi modul de interacţiune cu ideile colegilor, 

prin activităţi interactive (dezbateri, brainstorming, studiul de caz).  Astfel se dezvoltă toleranţa, respectul, acceptarea în 

relaţiile cu ceilalţi. Învăţarea prin cooperare ,,reprezintă, mai degrabă o filosofie instrucţională decât o metodă aparte” 4, 

este o ,,strategie pedagogică ce încurajează elevii să lucreze împreună în microgrupuri în vederea îndeplinirii unui scop 

comun”5, asigurând un proces educaţional de calitate. Prin această strategie instrucţională se confruntă idei, se împărtăşesc 

experienţe, se asimilează noi modele culturale, se dezvoltă o atitudine pozitivă vizavi de procesul de învăţare şi, nu în 

ultimul rând, se întăreşte stima de sine, încrederea în forţele proprii. 

Nu putem neglija faptul că rezultatele cadrelor didactice sunt diferite în implementarea acestei strategii. Succesul 

este condiţionat nu doar de mediul în care se petrece actul didactic, ci şi de elevi. Reuşita  apare doar printr-un efort 

conjugat. Psihologii au identificat aşa-zisele ,,segmente de activitate” date de o ,,structură specifică de acţiune” dar şi de 

mediul fizic al acţiunii educative.6 Un lucru este cert calitatea învăţării se îmbunătăţeşte vizibil.  

Conchidem, aşadar, că educaţia este un fenomen social care nu poate rămâne impasibil la transformările societăţii. 

Drept urmare, actul educaţional trebuie să-şi modifice conţinuturile, funcţiile şi finalităţile în acelaşi ritm pentru a pregăti 

oameni ce pot răspunde diverselor provocări sociale ale lumii contemporane caracterizată de complexitate, globalizare, 

universalitate. Aceste dimensiuni impun introducerea unor noi discipline care să permită formarea şi educarea profesională 

într-o societate modernă. Tânărul instruit trebuie să facă faţă atât profesiunii pentru care a fost format, cât şi mecanismului 

de schimbări ce survin. Aşadar, educaţia permanentă trebuie să constituie o dimensiune a vieţii care să-i faciliteze un 

progres continuu în pregătirea şi dezvoltarea sa. Personalitatea complexă a individului este croită nu doar în anii şcolarităţii, 

ci pe durata întregii vieţi. Educaţia este influenţată de transformările sociale şi, la rândul ei, influenţează societatea. Prin 

actul educaţional se urmăreşte şi rezolvarea unor probleme sociale acute, ajutând tinerii să se integreze socio-profesional 

şi să se adapteze tuturor provocărilor sociale. 
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4 Negreţ-Dobridor, I. ; Pânişoară, I., Ştiinţa învăţării. De la teorie la practică, Editura Polirom Iaşi, 2005, p. 168 
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STUDIU DE CAZ 

 

Prof. Înv. Preșcolar: Hoancia Liliana 
Grădinița P.P. ,,Micii Cercetași”, Botoșani  

 Școala Gimnazială Sfânta Maria, Botoșani 
 
SUBIECTUL: G.N. , 6 ani, grupa mare 
 

 Problema educativă a lui G.N. ţine de inadaptarea şcolară, manifestată prin atitudini respingătoare faţă de activitățile educative și colegii din grădiniță, cu care nu 

comunică  din cauza vocabularului limitat în limba română. 

Categoria 

CES 

Scurtă caracterizare a copilului 

Comportamentul problemă Strategii utilizate Rezultate obținute Alte metode și resurse ce 

ar putea fi aplicate pentru 

rezolvarea dificultăților 

Preșcolarul G.N.- Copil de etnie 

turcă, 

Fetiţa provine dintr-o familie cu 

părinţi turci, care vorbesc 

foarte puţin limba română. Copilul 

comunică cu părinţii doar în limba 

maternă. Este îngrijită de o bonă 

româncă, aceasta  fiind singura 

persoană care vorbeşte limba română 

cu minora. 

Menționez că familia manifestă o 

atitudine pozitivă faţă de  activitatea 

educativă, cere periodic educatoarei 

-  Fetiţa prezintă dificultăţi de 

relaţionare, 

- Este puţin interesată de comunicare 

altfel decât în limba turcă, 

-  S-a acomodat destul de repede unor 

reguli de grup, însă în privinţa 

achiziţiilor cognitive, progresele sunt 

minime, întrucât nu înţelege ceea ce 

transmite  educatoarea. 

- În repetate rânduri,  comunicarea 

sau explicaţiile educatoarei 

se realizează prin gesturi, 

Au fost inițiate discuții cu 

părinții pentru a-i convinge de 

importanța  comunicării în 

limba română și între  

membrii familiilor lor. Prin 

urmare, N. a fost încurajată 

în a face efortul de învățare a 

limbii române, în primul rând 

de cei în care avea încredere și 

de care era atașată afectiv. 

În activitatea directă cu N. au 

fost concepute şi  aplicate 

instrumente și metode  

În urma evaluării rezultatelor 

obţinute după derularea 

programului de intervenţie 

personalizat pe perioade de 

câte trei 

luni, evaluat și revizuit 

permanent în funcție de 

evoluția 

fetei, s-a ajuns la concluzia că 

datorită exerciţiilor şi 

activităţilor simple, accesibile, 

desfăşurate în ritm propriu, 

preșcolarul a depăşit în mare 

Preșcolarul N. este antrenată  

în activităţile specifice pe 

arii 

de stimulare sau 

recuperatorii şi recreative, 

cu respectarea 

particularităţilor de vârstă şi 

individuale. Sarcinile de 

învăţare sunt diferenţiate. 

Activitatea didactică se 

organizează pe grupuri mici 

sau în perechi. La orice 

activitate, 
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informaţii despre   comportamentul 

copilului la grădiniţă. Părinții par 

receptivi 

la sugestiile date de educatoare, 

pentru integrarea școlară și 

socială a copilului, cu atât mai mult 

cu cât fata urmează să 

fie înscrisă în ciclul primar, în anul 

școlar următor. 

- Prezintă toleranță scăzută la 

frustrare. 

Inadaptarea  la grădiniță a fost 

repercusiunea impactului 

social, cultural și mai ales lingvistic, 

cauzat de decizia familiei  de a se 

stabili într-o țară străină. Deşi în  

activitățile 

de la grădiniță are un comportament 

liniştit, chiar absent, în relațiile cu cei 

care comunică în limba turcă este 

volubilă,  afectuoasă și sociabilă. 

coerente de lucru care au avut 

rezultate mulţumitoare, la 

nivelul abilităților de 

exprimare 

orală: 

--jocuri de punere în 

corespondență a unui cuvânt 

auzit cu  imaginea 

corespunzătoare; 

- exerciții de despărțire a 

cuvintelor în silabe; 

- exerciții de delimitare a 

cuvintelor în enunțuri pentru a  

înţelege semnificaţia globală a 

unui text scurt, după 

ascultarea repetată a acestuia, 

sau după lămuriri 

suplimentare; 

- exerciții de formulare a 

răspunsurilor la întrebările 

puse,  uneori cu imprecizii, 

corectate la solicitarea 

educatoarei; 

- jocuri muzicale; 

- jocuri cu text și cânt; 

parte dificultăţile sale, 

dobândind o experienţă 

cognitivă superioară celei 

anterioare, 

înlăturând anumite bariere, în 

special cea lingvistică, din 

calea dezvoltării sale. 

Consider că a fost decisivă 

adoptarea unei atitudini 

flexibile din partea 

educatoarei, dar la fel de 

importante au fost 

şi responsabilizarea familiei 

preșcolarului, încurajările, 

stimularea pozitivă, întărirea 

motivaţiei şi a încrederii în 

propriile forţe, precum şi 

reluarea unor anumite 

activităţi în 

vederea consolidării 

achiziţiilor dobândite și  

proiectarea/desfășurarea unor 

activităţi care să-l atragă pe 

copil, folosind metode 

interactive și încurajând 

cooperarea și 

fata este ajutată de colegi şi 

încurajată pentru orice efort 

cât de mic. 
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- joc de rol; 

- joc de atenție. 

comunicarea în cadrul 

grupurilor de lucru. 

Dacă nu s-ar fi intervenit, 

cazul prezentat mai sus ar fi  

întâmpinat probleme de 

adaptare și integrare în viața 

de viitor  școlar. 
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RELAȚIA ELEV-PROFESOR, INTRE TRADIȚIE SI INOVAȚIE  

      Profesor Strugariu Loredana 
      Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

 

Ce inseamnă sa fii profesor traditional si ce inseamnă să fii profesor european? 

Consider că, diferența constă in mutarea atenției dinspre dascăl spre elev. In viziunea elevilor, profesorul 

tradițional, este distant, dur, critic, necooperant, pe când cel europan e deschis nevoilor elevilor, cooperant, cald, prietenos. 

Aceste trăsături menționate mai sus, le regăsim cu siguranță in fiecare pedagog. Lumea e intr-o continuă schimbare, 

pedagogia se schimbă, mentalitațile se schimbă. Tocmai această schimbare trebuie să fie privită ca o provocare, pentru 

fiecare dascăl. 

Cu siguranţă, fiecare dintre noi, işi aduce aminte de profesorii din gimnaziu, liceu, facultate, considerând că 

aceştia, au contribuit la formarea noastră ca viitori adulți. Procesul de învătare, este la fel de important, ca şi produsul 

invătării. Dacă pedagogia tradițională, clasică, s-a preocupat mai mult de creşterea eficientei educației in privința rolului 

de informare şi învăţare, pedagogia modernă se preocupă de creşterea calităţii socializării elevului. Dincolo de informație, 

elevul are nevoie de o pregătire pentru şcoala vietii, pentru societatea in care se va integra, după terminarea liceului. 

Inainte de toate,  profesorul trebuie sa fie un ghid,  mentor,  sfătuitor,  cel care face  lucrurile  posibile, colaborator 

pentru elevii săi. Noi, dascălii, trebuie să ne debarasăm de ideea că suntem profesori, si trebuie să impunem  frică celor din 

jur. Inainte de a fi profesori, trebuie să fim oameni, iar când intrăm în clasă, să lăsăm la uşă problemele personale, 

prejudecăţile de orice fel. Trebuie să ne apropiem elevii, să fim dispuși să ascultăm problemele sufletului lor. Poate nu toți 

elevii  îndrăgesc disciplina pe care o predăm, însă noi trebuie să ne adaptăm stilul nevoilor fiecăruia. Rolul nostru este 

acela de a schimba mentalitatea elevilor noştri, fiind astfel "Formator de personalități". 

In opinia mea, elevii îşi doresc profesori care să-i înțeleagă și să-i respecte. Imaginea profesorilor in ochii elevilor 

este diferită. Acesta este şi motivul pentru care unii dascăli sunt respectați mai mult şi alții nu, de ce unii sunt iubiți mai 

mult, şi alții mai putin. Ne punem intrebarea, “Cum ar trebui sa fie profesorul ideal? ”  Distanța creată de către elev si 

profesor, ține de fiecare dintre noi, de felul nostru de a ne manifesta, și poate avem şi noi o parte de vină. Elevii vor 

desconsidera un profesor care aduce injurii de tot felul elevilor,  care e dezinteresat de actul educational, care vorbeşte la 

telefon in timpul orei, sau citeşte presa. Ar trebui ca fiecare dintre noi să medităm şi să incercăm să răspundem la intrebarea. 

“Eu ce fel de profesor sunt?” 

Incercând să răspund la această intrebare, aş vrea să-l citez pe marele umanist Erasmus "Viitorul unei natiuni, este 

hotărât de modul în care aceasta işi pregăteşte tineretul”.   

Un rol important, in pregătirea tineretului ne revine nouă, profesorilor. E important să ştim ce fel de dascăli 

suntem, un dascăl european, sau unul tradițional. Cred că trecerea de la învăţământul traditional la cel de tip modern, este 

o provocare  pe care o are in fată invăţământul romanesc, implicit noi, cadrele didactice. Cu siguranţă, există între noi 

profesori care transmit elevilor o cantitate de informatii, şi atât. Adolescenții au nevoie de modele și de mentori. In lipsa 

acestora, ei îşi vor concentra atenția spre nonvaloare. Reuşita ține de fiecare dintre noi, de felul în care în procesul instructiv 

educativ îmbinăm stilul tradițional cu cel modern. 

În urrma chestionarelor aplicate elevilor mei, am prelucrat urmatoarele rezultate: 

La întrebarea: ,,Îti place şcoala?, dacă da de ce, dacă nu de ce?", răspunsurile elevilor au fost: 

Da pentru că acumulez multe cunoştinte. 

Da pentru că şcoala te formează ca om. 
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Da pentru că te ajută în viață.  

Nu, nu mă ajută. 

 În cele mai multe cazuri elevii consideră că este important să faci şcoală, însa există si situaţii în care repondenții nu acordă 

importanță prea mare acestei institutii. 

La intrebarea: ,,Ce tip de profesor preferi? Unul sever, sau unul permisiv? Motivează alegerea", răspunsurile 

au fost: 

Evident unul permisiv, dar nu intr-atât de permisiv încât să tolereze totul. 

Unul sever, deoarece este bună şi severitatea. Mă stimulează să învăt. 

Unul sever. 

Unul sever, deoarece te motivează să înveti. 

La materiile de bază, ar fi foarte bine să avem profesori severi 

Prelucrarea rezultatelor: Majoritatea elevilor, consideră că severitatea profesorilor este 

bună atâta timp cât ea înseamnă reuşita elevului. 

La intrebarea: ,,Cum ai defini profesorul tradițional? Dar profesorul european?", 

răspunsurile au fost: 

Profesorul tradițional nu se implică în proiecte, profesorul european se implică în proiecte pe placul elevilor. 

Profesorul european are un stil diferit de predare, cel tradițional, are un stil învechit. 

Profesorul tradițional este sever, profesorul european este permisiv, şi are un mod de predare interesant. 

Profesorul tradițional, este acel profesor cu idei învechite. 

Profesorul european încearcă să înțeleagă elevul, şi să găsească diferite metode pentru a-i uşura înţelegerea lecţiei. 

Prelucrarea rezultatelor: Elevii apreciază atât profesorul tradițional cât şi pe cel european. 

Consider că elevii apreciază atât dascălii tradiționali care au constituit modele pentru părinții lor, dar şi pe cei 

europeni de care ei sunt mai atraşi, si care vor rămâne peste timp în amintirea lor ca “adevărate modele".Este necesar, 

pentru fiecare dintre noi să aplicăm metode moderne de predare în activitatea noastră didactică, dar după părerea mea, 

metodele tradiţionale cu care am crescut” (spiritual, intelectual), sunt indispensabile. Cu siguranță, elevul îl va ţine minte 

şi pe profesorul sever, dar cât şi pe cel permisiv. 

 

 

CHESTIONAR PENTRU ELEVI 

1 Iți place la scoala? Daca da, de ce daca nu de ce? 

2 Crezi ca poti indragi un obiect datorita profesorului tau? 

3 Informatiile primite in scoala iți folosesc in viata de zi cu zi? 

4 Ce relație ai cu profesorii tai? Ce ai avea să le reproșezi? 

5. Există printre profesorii tăi, unul pe care să-l consideri un model demn de urmat? 

6. Ce tip de profesor preferi? Unul sever, sau unul permisiv? 

7. Cum ai defini profesorul traditional, dar profesorul european? 
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Învățarea online -echilibru între inovație și convenționalitate 

 

Profesor consilier scolar  Coca Ileana 
Scoala Gimnazială ,,Iorgu G. Toma” Vama, Suceava 

 

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. 

  Odată cu apariția telefoanelor mobile, internetului, playerelor, DVD-urilor și multe altele, ce ar trebui folosit în 

clasă și ce trebuie lăsat la ușa școlii? Aceasta este o întrebare la care mulți profesori și părinți se gândesc în aceste zile. Nu 

există un răspuns ușor. Există avantaje și dezavantaje clare ale utilizării noilor media în clasă. Acum dezbaterea este mai 

presantă ca niciodată, deoarece programele de învățământ încorporează tot mai mult tehnologia și profesorii 

experimentează noi metode de predare. Pe de o parte, tehnologia îți permite să experimentezi în pedagogie, să reorganizezi 

sala de clasă și să implici mai bine elevii. Pe de altă parte, unii susțin că tehnologia din clasă poate distrage atenția și poate 

încuraja înșelăciunea.Elevii sunt nativi digitali. Au crescut cu tehnologia. De fapt, este una dintre abilitățile 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. De exemplu, volumele de enciclopedii, 

mult apreciate de generațiile trecute, au devenit acum mai învechite, deoarece aceste cunoștințe sunt ușor accesibile prin 

internet și CD-ROM-uri. Copiii  învață cum să folosească noile media mai rapid și mai bine decât părinții lor. 

  Ca profesor , am început să încorporez platformele digitale în demersul didactic și am constatat că folosirea 

rețelelor de socializare poate să-i implice pe elevi foarte bine în cadrul orei. Astfel 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 ce ne conduc 

către o altă pagină și ne deschid o cantitate vastă de informații 

 ` Avantaje ale învățării online: 

   Oferă o alternativă la clasele tradiționale.  

   Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe automotivația și autodisciplina. 

   Se obține un feedback instantaneu. Învățare este mai activă; putem crește 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.  

  Există nenumărate resurse care fac învățarea mai distractivă și mai eficientă. De la aplicații și manuale electronice 

până la platformele educaționale, nu lipsesc instrumente care pot transforma sala de clasă. Unii profesori se orientează spre 

„gamificarea” clasei, utilizarea scenariilor competitive și distribuirea de puncte și recompense pentru a face sala de clasă 

mai distractivă și mai antrenantă.  

   Se pot automatiza o mulțime de sarcini obositoare cum ar fi urmărirea prezenței și performanței elevilor.  

  Elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare.  

   Favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii, conectați în rețea online, pot împărtăși informații, pot 

lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu cadrul didactic. 
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  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 și încrederea și maturitatea 

emoțională. 

   Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața profesorilor și au crescut 

dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia trebuie să le cunoască, astfel a crescut și volumul lor de muncă. 

   Calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate să nu fie de calitate.  

   Există, de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare online.  

   Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice.  

   Autenticitatea muncii. Oricine poate realiza un proiect și nu elevul propriu-zis.  

   Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică.  

  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.  

  Poate fi frustrant și consumă timp, dar, în final, tehnologia în educație poate deschide uși către noi experiențe, noi 

descoperiri și noi moduri de învățare și colaborare, însă nicio tehnologie din clasă nu poate înlocui profesorii talentați și 

inspirați. 
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Proiect de activitate 

prof. Chira Ameda 
Grădiniţa cu Program Normal Nr. 3-Jibou 

Nivel de vârstă/grupă: 3-5 ani,nivel I, grupa mijlocie B 

Tema anuală de studiu: "Cum este/a fost și va fi aici pe Pământ?" 

Tema săptămânii: "Ce am învăţat? " - evaluare sumativă 

Categoria de activitate: ALA 

Tema activităţii:   

Joc sportiv: "Ştafeta" 

Joc distractiv: "Scăunele muzicale" 

Dimensiuni ale dezvoltării:● Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 

● Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

Comportamente vizate: ● Se orientează în spațiu pe baza simțurilor 

● Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii 

● Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată 

     Scopul activităţii: Antrenarea copiilor într-o activitate plăcută, relaxantă, care să satisfacă nevoia de mişcare şi recreere a acestora 

Obiective:- şă respecte regulile jocului; 

- să respecte traseul indicat, ocolind semnul de final; 

- să dea dovadă de spirit de observaţie; 

- să participe activ şi conştient la activitatea desfăşurată; 

- să țină și să predea mingea; 

- să se învârtă în jurul scaunelor pe linia melodică; 

- să își ocupe un loc la oprirea melodiei. 

Strategii didactice: 

   ● Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul. 

   ● Resurse materiale: bulgăre, scaune, ecusoane 
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    ● Forme de organizare: pe grupuri, individual 

Durata: 20-25 minute 

Bibliografie:Curriculum pentru educaţia timpurie, 2019;  Silvia Dima, Daniela Pâclea, Aurica Candrea, Veniţi să ne jucăm,copii!- antologie de jocuri didactice, Editată  de Revista  

Învăţământului Preşcolar, Bucureşti, 1995 

 

Desfăşurarea activităţii 

Etapele activităţii Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare/metode şi 

indicatori 
Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

 Moment 

organizatoric 

Se asigură condiţiile optime pentru buna desfăşurare a 

activităţii: 

-pregătirea materialului didactic 

-aranjarea mobilierului 

   

Captarea atenţiei Se realizează prin prezentarea şi intuirea materialelor 

necesare desfăşurării jocurilor noi. 

observaţia,conv

ersaţia 

bulgăre 

scaune 

ecusoane 

observarea 

comportamentului 

Anunţarea temei şi 

a obiectivelor 

urmărite 

Astăzi la jocurile ne vom juca  jocurile: „Ştafeta” și  

”Scăunelele muzicale” 

 

explicaţia 

 observarea 

comportamentu 

lui 
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Prezentarea noului 

conţinut şi 

dirijarea învăţării 

Ştafeta  

Explicarea regulilor şi demonstrarea jocului 

   Copiii se împart în două echipe, „ Alaiul iernii” şi 

„Alaiul toamnei” şi se  aşaza în rând. În faţa fiecărei 

echipe este trasată linia de start. La 3 m distanţă sunt 

aşezate 2 scaune care reprezintă sfârşitul traseului. 

Primul copil din fiecare şir are un bulgăre în mână, 

acesta reprezintă ştafeta. Comanda de începere a jocului 

o dau eu. Copiii  aleargă, ocolesc scaunul  fără să îl 

răstoarne şi fără să piardă ştafeta. Se întorc pe acelaşi 

traseu predau bulgărele  şi se aşază în spatele rândului. 

Echipa care parcurge prima traseul corect, câştigă un 

punct şi jocul se reia. 

     Scăunelele muzicale 

Explicarea regulilor jocului 

Se face un cerc din  scaune. Numărul scaunelor este mai 

puţin cu unul, decât numărul participanţilor. Copiii se 

învârt în jurul scaunelor pe fundalul unei melodii. În 

momentul în care muzica se opreşte fiecare dansator 

trebuie să-şi găsească un scaun. Cel care rămâne fără 

loc, iese din joc. Se scoate câte un scăunel după fiecare 

tură până când jocul ajunge să se desfășoare doar cu un 

un singur scaun și cu doi participanți, câştigător fiind 

copilul care reuşeşte să se aşeze primul pe ultimul 

scaun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

explicația 

demonstra- 

ția 

exercițiul 

 

 

 

 

ecusoane 

 

 

 

bulgăre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scaune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observarea sistemică a 

comportamentu 

lui 

 

 

 

aprecierea atenţiei 

active a copiilor 
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Obţinerea 

performanţei 

Executarea jocului de probă 

     Se execută jocul de probă pentru a vedea dacă s-au 

înţeles regulile.  

Executarea jocurilor de către copii 

     Jocurile se execută de două ori pentru a acorda șansă 

fiecărei echipe. 

    Intervin cu precizări suplimentare şi acord sprijin 

dacă este cazul. Pe parcursul jocurilor acord un feed-

back pozitiv continuu. 

Realizarea propriu zisă a jocurilor: 

Jocurile încep la comanda mea.Vor fi respectate regulile 

acestora. 

exerciţiul  observarea capacităţii 

de concentrare 

Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

Se realizează  prin intrebări: 

- V-a plăcut întrecerea? Dar jocul? 

- Cum s-a numit întrecerea? 

- Dar jocul? 

conversaţia  

 

evaluarea activităţii 

copiilor, 

aprecieri individuale 

Încheierea 

activităţii 

Educatoarea face aprecieri globale asupra participӑrii și 

implicӑrii ȋn activitӑțile propuse. 

 

conversaţia 

  aprecieri globale 

asupra participӑrii  
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

Clasa: a IV- a A / I D 

Disciplina: Educație civică / Dezvoltare personală 

Aria curriculară: Om și societate 

Unitatea tematică: ,,Mândru că sunt român!” 

Subiectul lecției: ,,Țara mea-i un colţ de rai !” 

Forma de realizare: activitate integrată -2 colective diferite de elevi –clasele a IV- a A /  I D 

Tipul de activitate: Recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor 

Domenii integrate: Limba și literatura română, Istorie, Geografie, Matematica, Ştiinţe , Dezvoltare personală, Religie, Muzică și mișcare; 

Scopul:cunoaşterea şi utilirea limbajului din sfera valorilor civice / utilizarea competenţelor dobândite într-un proiect integrat 

MOTIVAŢIE 

 De ce este valoroasă această lecţie? 

     Pentru că oferă elevilor posibilitatea de a reflecta asupra unor citate texte,imagini dintr-o perspectivă transdisciplinară. Este valoroasă prin mesajul pe care îl transmite, 

şi anume acela că fiecare dintre ei trebuie să practice un comportament civic într-o societate democratică: un comportament activ, liber, responsabil, tolerant, deschis, 

comunicativ, reflexiv, autoevaluativ. Această lecţie îi învaţă pe elevi să descopere importanta valorilor naţionale şi sensul cuvintelor: eroism, moşie, dârzenie, demnitate, 

sfânt, statornic. De asemenea, este valoroasă  şi prin faptul că permite implicarea personală a elevilor, dar şi schimbul de idei.   

 Cum se leagă ea de ceea ce s-a predat şi ceea ce se va preda mai departe? 

      Elevii pot să valorifice informaţiile, cunoştinţele anterioare (în special cunoştinţele de geografie, istorie, limba şi literatura română); dar şi  experienţa de viaţă pentru 

a-şi exprima propriile puncte de vedere, propriile idei. 

 Ce ocazii de exersare a gândirii critice oferă această lecţie? 

     Elevii îşi vor putea exersa creativitatea, vor putea formula păreri originale, îşi vor dezvolta capacitatea de argumentare şi de scriere imaginativă. Cadrul gândirii critice 

si strategiile utilizate oferă  acestora posibilitatea de a-şi exprima într-o manieră  personală  propriile gânduri, opinii sau sentimente referitoare la subiectul aflat în 

discuţie şi facilitează  desprinderea unor judecăţi de valoare. 

Competențe generale: 

            1. Aplicarea unor norme de conduită în viaţa cotidiană; ( Ed. civică ) 
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            2. Receptarea şi producerea de mesaje în contexte semnificative pentru copii ;( Lb. română) 

            3. Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici elementare diverse; ( AV+AP) 

            4. Dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea ţării şi a lumii contemporane; ( Geografie ) 

            5. Explorarea surselor relevante pentru a înţelege fapte şi evenimente din trecut şi din prezent; ( Istorie) 

            6. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării individual şi în grup ( Muzica şi mişcare) 

 

Competențe specifice: 

                        Educaţie civică – 

1.1. Recunoaşterea locurilor de apartenenţă naţională în care se integrează copilul; 

1.2. Identificarea unor elemente relevante pentru apartenenţa la comunitatea naţională; 

1.3. Explorarea unor valori  morale care reglementează relaţiile cu ceilalţi oameni; 

3.1. Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru;  

                  Comunicare în limba română - CLR 

1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil; 

1.4. Manifestarea atenţiei faţă de diferite tipuri de mesaje în contexte previzibile; 

2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale şi în grup; 

2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacţiuni orale; 

3.1 Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare; 

3.2. Asocierea elementelor descoperite în textul citit cu experienţe proprii; 

3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o opinie referitoare la mesajul citit; 

3.4. Manifestarea interesului pentru lectura literară şi de informare; 

                               Geografie 

2.2.  Aplicarea unor elemente şi cunoştinţe dobândite la alte discipline în descrierea şi explicarea realităţii înconjurătoare; 

2.3.  Identificarea unor fenomene şi procese cu caracter geografic din mediul înconjurător al orizontului local şi al ţării; 

4.1. Dezvoltarea curiozităţii de cunoaştere a elementelor geografice caracteristice orizontului local şi ţării; 

                                Istorie 

2.1.  Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de instrumente , inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare; 
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2.2.  Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații variate despre trecut; 

2.3.  Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecinţelor şi a elementelor care s-au schimbat sau nu într-o anumita perioadă de timp; 

4.1. Determinarea semnificaţiei unor evenimente din trecut şi din prezent; 

                Matematică și explorarea mediului – MEM 

3.1.   Localizarea unor obiecte în spaţiu şi a unor simboluri în diverse reprezentari; 

4.2.   Operarea cu unităţi de măsură standardizate , in situaţii concrete , folosind transformări; 

5.1.   Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice – scrierea cu cifre romane; 

                Arte vizuale și abilități practice – AVAP 

1.1.  Exprimarea de opinii proprii referitoare la mesajele comunicate prin limbaj vizual; 

2.1. Valorificarea unor materiale şi tehnici adecvate , pentru exprimarea clară a unui mesaj intenţionat; 

2.2. Realizarea unor compoziţii valorificând potenţialul expresiv al limbajului plastic; 

2.3. Realizarea unor produse personalizate în urma desfăşurării unor activităţi dominant manuale, creative; 

                     Muzică și mișcare - MM 

1.1. Receptarea unor cântece din folclorul românesc,  a unor lucrări accesibile din patrimoniul cultural, cu sesizarea unor diferenţe de natură muzicală şi de mişcare 

corporală/scenică; 

2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm; 

3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare, în funcţie de conţinutul şi caracterul muzicii; 

                        Dezvoltare personală – DP 

2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă; 

2.3. Utilizarea unor elemente de ascultare activă; 

 

                       Joc şi mişcare 

1.3. Valorificarea deprinderilor motrice de bază în condiţiile unor proiecte cu caracter integrat; 

2.4. Executarea paşilor unui dans tradiţional; 

2.1 Asumarea responsabilităţii în îndeplinirea rolurilor individuale repartizate în cadrul grupului, în activităţile de joc şi mişcare; 

 

                   Obiective operaționale: 
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O1 - să descrie România din punct de vedere istorico- geografic; 

O2 - să enumere simbolurile României  şi să definească semnificaţia acestora; 

O3 – sa descrie portul popular românesc (clasa I); 

O4-  să localizeze pe harta regiunile istorice ale ţării.; 

O5 – sa plaseze în timpul istoric evenimente şi să utilizeze transformarea cifrelor arabe în cifre romane; 

O5 - să enumere caracteristicile poporului român: ospitalitatea, toleranţa, dreptatea, competiţia, cooperarea, prietenia; 

O6 - să descopere şi să utilizeze informaţii din diverse surse- domenii de cunoaştere; 

O7-  să identifice personalităţi ale politicii şi culturii române implicate în evenimentele istorice- Marea Unire din 1918; 

O8 - să-și exprime propria părere referitoare la calitățile străbunilor şi ale marilor conducători; 

O9  -  să maifeste sentimente de admiraţie faţă de valorile naţionale; 

O10 -  să reproducă cântece şi poezii despre tară învăţate la orele de lb. română şi  M.M;  

O11 -  să valorifice informaţiile obţinute la istorie , geografie , ştiinţe şi educaţie civică într-un dialog ; 

O12 -  să decupeze şi să aplice pe contur forme  obţinând o lucrare pe o temă ,, România- un buchet de flori de mai “ (clasa I ); 

O13-  să exprime starea emoţională trăită într-un anumit moment; 

O14 – sa execute un dans popular românesc -,, Căluţii “(clasa I); 

O15- să manifeste interes  şi curiozitate pentru activitatea individuală,în perechi sau în echipe; 

         

  Strategii didactice : 

 Metode:   A) Metode de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor: 

                     a) metode de comunicare orală: 

                       -metode conversative: conversaţia, discuţia colectivă 

                       -metode expozitive: explicaţia 

                  B) Metode de explorare şi descoperire: 

                       -metode de explorare directă: observarea  

                       -metode de explorare indirectă: demonstrarea ,expunerea,modelul, 

                  C)  Metode bazate pe acţiune: 

                      -metode de învăţare prin acţiune reală: exerciţiul 
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                      -metode de învăţare prin acţiune simulată: jocul didactic,brainstorming, explozia solară, investigaţia comună, turul galeriei, gândiţi – lucraţi în perechi 

– comunicaţi; 

 Mijloace: A) Mijloace informativ-demonstrative: 

C) -reprezentări simbolice: imagini, fişe de lucru, carton , hârtie colorată, ecusoane, steguleţe, fotografii, mape  informative, harţi istorice şi 

geografice, fişe de portofoliu, aparat foto, staţie audio cu microfoane , produse ale  activităţii elevilor la diferite discipline,   

                  B) Mijloace tehnice audio-vizuale: calculator, video-proiector, C.D, prezentari ppt. 

Forme de organizare:    -activitate frontală, 

                                               - activitate individuală,  

                                               - activitate pe grupe- gruparea: individual,  în  perechi, 4 grupe de câte 8 elevi 

Forme şi tehnici de evaluare:   -observarea sistematică, 

                                                             -aprecieri verbale, 

                                                             -autoevaluare, 

                                                              -interevaluare. 

Resurse:: 

 Umane: 41 elevi; 

 Spațiale: sala de clasă; 

 Temporale: 60 minute 

Bibliografie 

 Programe școlare pentru clasele I și a IV-a, aprobate prin Ordinul MEN nr. 5003/02.12.2014  

 Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV, program de formare 

continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar; 

 www.pinterest.com; 

 www.didactic.ro 
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Evenimentul 

didactic 

C.S 
Ob. 

Op. 
Conţinutul ştiinţific 

 

Activitatea 
elevilor 

Mijloace 

şi metode 

Forme de 

organizare 
Evaluare 

1.Moment 
organizatoric 

2 min. 

2.1 O10 

        Se crează condițiile optime pentru o bună 
desfășurare a procesului de învățare. 
Se verifică materialele necesare și se 
intonează imnul de stat al țării ,,Deșteaptă-te, 
române! 

* Prezint invitaţii  

Se pregătesc 
pentru lecţie 
organizând 
materialele,  

intonează o strofă 
din Imn  

 

 

Conversatia 

    Frontal Observarea 
sistematică 

 

  2.Captarea 
atenţiei  

8 min. 

 

3.Reactualiza
rea 

cunoştinţelor 

7 min. 

 

 

 

 

 

 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

 

4.1 

 

1.4 

1.2 

 

 

1.1 

 

 

O10 

O2 

O3 

 

O9 

 

 

 

 

 

 

O6 

 

  
- o elevă de clasa I recită poezia,, Ţara mea”  
- elevii de clasa a IV-a vor cânta  ,, Marea 
Unire nu se uită”   (ANEXA 1) 
- 1. Este mândră țara mea 
         Și se cheamă  
                      (România) 
1. Capitala țării mele 
       E-un  oraș ca din povești 
           Și cheamă  
            (București) 
2. Roșu, galben și albastru 

Sunt culorile pe care 
El le flutură în zare. 
      (drapel/steag)  

3. Vultur falnic pe un scut 
       E simbol pe steag de mult 
               (stema)  (ANEXA 1) 
- este descris costumul popular de către o 
elevă de clasa  I; 
- scurtă introducere despre semnificaţia zilei 
de 10 mai în istoria României şi despre 
semnificaţia Marii Uniri. 

recită poezia   

intonează 
cântecul 

se exprimă în 
propoziţii despre 

organizarea 
activităţilor 
anterioare 

 demonstrează 

achiziţionarea 

unor cunoştinţe 

  Ascultă 
ghicitorile şi 
oferă un răspuns –
cl I- 

      Cântă 

 

Explicatia 

Observaţia 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

Demonstraţia 

 

Conversaţia 

 

Frontal 

În grup mic 

 

 

 

Frontal 

-cl I- 

 

 

 

Individual 

Frontal 

 

. 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

Observarea 
sistematică 
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4. Anuntarea 
temei şi a 

obiectivelor 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Dirijarea 
activităţii 

25 min. 

 

 

 

 

2.3 

1.3 

 

 

2.1 

1.3 

3.3 

     3.4 

     2.2 

     2.3 

     4.1 

     1.1 

     2.1 

     2.2 

     2.3 

    4.2 

    5.1 

    1.1 

    1.1 

    2.1 

    3.1 

O15 

 

 

 

  O1 

 

O2 

 

O4 

 

O5 

 

O12 

 

O7 

 

O8 

 

O9 

 

O6 

 
- se anunţă titlul activităţii ,,Țara mea-i un colţ 
de rai !”; (ANEXA 4) 
- se explică motivaţia alegerii temei şi modul 
cum se va desfăşura activitatea; 
- se prezintă legătura dintre cele două 
colective de elevi care vor realiza o activitate 
comună ;  
- se extrag  jetoanele care conţin numerele 
reprezentând provocările didactice ale lecţiei ;  
- se distribuie mapele de lucru pentru elevii 
fiecarei clase; 
- se informează elevii ce conţin  mapele   şi 
cum le vom folosi;   
-  se reamintesc  evenimentele recente la care 
au participat şi  locurile vizitate ; 
- prezint modul de organizare a acţiunii : 
colaborare pe parcursul lecţiei între elevii 
celor două clase ; 
- învăţătoarea elevilor mici le comunică 
sarcina de lucru -realizarea unei compoziţii 
prin decupare, aplicare şi lipire -,, România-
un buchet de flori” (ANEXA 5) 
- este prezentată lucrarea model şi etapele de 
realizare ( Anexa 5) 
- elevii cei mici lucrează şi asistă la activitatea 
celor mari; 
- elevii de clasa a IV-a participă la un moment 
interactiv prin realizarea sarcinilor existente 
pe cele 4  jetoane extrase anterior de fiecare 
echipă 
- fiecare provocare didactică porneşte de la 
textul suport al unui cântec învăţat de elevi la 
Muzică şi mişcare   şi vizează achiziţiile lor 
din diferite domenii de studiu: lb. română, 

Elevii ascultă 
descrierea 
costumului 

popular 

 

Ascultă tema 
lecţiei şi titlul 

Extrag jetoanele 
cu numerele 
exerciţiilor 

Evocă amintiri 
recente din 
perioada 

activităţilor din ,, 
Şcoala Altfel şi 

din excursia de la 
Târgu Jiu 

-cl a IV-a 

Elevii decupează 
, asamblează, 

aplică şi lipesc 
elementele 

lucrării de AVAP 

-cl. I- 

Elevii cei mari 
rezolvă în grup 

sarcinile 
didactice propuse 

de învăţătoare 

 

Explicaţia 

 

Motivarea 

 

Observarea 

 

Evocarea 

 

Explicaţia 

 

 

Demontraţia 

 

Expunerea 

 

Brainstorming 

Exerciţiul 

 

Investigaţia 
comună 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Individual 

-cl. I- 

 

 

 

 

În grup  

-cl a IV-a 

 

 

Frontal 

-cl a IV-a 

 

 

 

 

 

 

Observarea 
sistematică 

 

Evaluarea orală 

 

 

 

Observarea 
sistematică 

 

Aprecieri verbale 

 

 

Observarea 
sistematică 
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    2.2 

     2.3 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

 

O11 

 

 

O13 

O14 

O15 

 

matematică, istorie, geografie, ştiinţe, ed. 
civică , religie( Anexa 6 ) 
- sunt vehiculate cunoştinţe care se 
concentrează în jurul temei cu accent pe : 
frumuseţea şi diversitatea plaiurilor româneşti, 
vitejia şi demnitatea strămoşilor, respectul 
pentru valorile naţionale etc.  
-- se solicită opinii, argumente şi descrieri, 
enumerări , caracterizari 
- nu se pune accent pe elementul concurenţial 
ci, dimpotrivă,  pe colaborarea dintre echipe; 
 
- pe parcursul desfăşurării lecţiei cele două 
cadre didactice îndrumă , corectează , 
încurajează, atenţionează . 

Elevii oferă 
răspunsuri orale 

sau scrise 

 

Elevii 
argumentează, 
enumeră, descriu 
, evocă , exprimă 
opinii , transmit 
mesaje 

Elevii se 
apreciază 
reciproc prin 
interevaluare 

Gândiţi-lucraţi 
în perechi-
comunicaţi 

 

 

Explozia solară 

 

Argumentaţia 

 

Pe echipe 

-cl a IV-a 

 

 

Pe echipe 

-cl a IV-a 

 

Frontal 

-cl a IV-a 

 

 

 

 

 

Observarea 
sistematică 

 

Obţinerea 
performanţei 

5. min. 

1.1 

2.1 

3.1 

O10 

O9 

O8 

O13 

  După parcurgerea probelor descoperite pe 
jetoane, elevii cei mari vor cânta cântecul ,, 
Tara mea-i un colţ de rai! (ANEXA 5) 
- cei mici , împreună cu invitaţii vizionează la 
videoproiector  imagini sugestive care vor 
completa versurile cântate; 
- o elevă din clasa a IV-a intonează cântecul ,, 
De vrei să ştii ce înseamnă român ! 
- un şcolar de clasa I va adresa un îndemn 
tuturor celor prezenti  recitând o scurtă poezie 

Se intonează 
cântecul  
( cl. a IV/a) 
Elevii cei mici 
vizionează pe 
videoproiector 
imaginile 
-se recită o 
poezie îndemn 

Demonstraţia 

 

Conversaţia 

 

Expunerea 

 

 

Frontal 

-cl a IV-a 

 

Individual 

 

Observarea 
sistematică 

 

7.Evaluare 

      6 min. 

2.3 

3.1 

2.4 

1.3 

O13 

O14 

O15 

 

-   Elevii de clasa I  se vor aşeza în faţa  şi  vor 
expune lucrările realizate  printr-un tur al 
galeriei. 
-   Activitatea se va încheia prin prezentarea 
unui dans popular ,, Căluţii “ executat de 
elevii clasei I sub coordonarea învăţătoarei 
lor. 
Se citesc două citate referitoare la poporul 
român ( Anexa 3) – Vor alcătui o compunere 

Se- prezintă 
invitaţilor 
lucrările AVAP  

Realizează 
expoziţia. 

 

Expunerea 

Conversaţia 

Analiza şi 
aprecierea 

 

 

Frontal 

-cl. I- 

 

 

 

Aprecierea orală 
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ca temă pentru data viitoare. ( cl. a IV/a) Fac aprecieri 
asupra lucrărilor 
expuse. 

10. 
Aprecierea 
 activităţii 
elevilor 
2 min 
 

2.1 

1.4 
O13 

-Se fac  aprecieri generale şi individuale 
asupra modului de participare al elevilor la 
lecţie şi a colaborării în cadrul grupelor şi al 
claselor; 
 -Activitatea se va încheia în spiritul 
unitaţii.Se împart daruri dulci copiilor şi mape 
conţinând materiale educaţionale invitaţilor . 
- În timp ce servesc bomboane , elevii vor 
completa o diagramă cu numele lor  ca 
amintire a solidarităţii şi unităţii lor in  această 
activitate   .( Anexa 2) 

Recepteazǎ 

concluziile şi 

aprecierile 

adresate de 

învǎţǎtoare. 

 

Conversaţia  Aprecierea orală 

Anexa 1 

                      Ghicitori 

1.     Este mândră țara mea                                               2.      Capitala țării mele 
          Și se cheamă....                                                                   E-un  oraș ca din povești 
          (România)                                                                          Și cheamă..... 
                                                                                                     (București) 
3.    Roșu, galben și albastru                                               4.      Vultur falnic pe un scut 
      Sunt culorile pe care                                                              E simbol pe steag de mult 
      El le flutură în zare.                                                               (stema) 

      (drapel/steag) 
 

  ŢARA-NCEPE CHIAR CU MINE                                                                         ÎNDEMN  
                          de Vasile Poenaru                 
Ţara-ncepe lângă mine                                                                                    Drag român, tu nu uita ! 
Casa mea e-un strop de ţară,                                                                            România-i casa ta . 
Curtea, stupul de albine                                                                                   Ne mândrim cu mic cu mare  
Lacu-n care-not în vară                                                                                    C-avem ţara ca o floare 
                                                                                                                        Curată şi primitoare    
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Ţara-ncepe lângă mine,                                                                                    Cu munţi , câmpuri şi izvoare. 
Parte sunt şi eu din ea                                                                                       Dar un sfat, de s-ar putea :                                                                          
Sângele ce-mi curge-n vine                                                                                S-o menţinem tot aşa!                                                                                                                                                                  
E un râu din ţara mea.                                                                                     Vă îndemn cu bucurie                                                                               
                                                                                                                        Să trăiţi o veşnicie ,  
                                                                                                                         În frumoasa Românie !                                                             

LA MULŢI ANI , ŢARA MEA ! 

urează  elevii claselor I D şi a IV-a A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    
    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
207 

ANEXA 3 

“Podoaba cea mai aleasă mai mândră-ntre toate podoabele ţării este poporul românesc. În sufletu-i larg, nespus de duios, trecut prin focul atâtor suferinţe am găsit 
izvorul curat al frumoaselor lui cântece şi tot înţelesul istoric al trăiniciei noastre pe acest pământ. În marea lui putere de muncă, de lupte, de răbdare, în mintea lui trează şi-n 
inima lui caldă, am găsit sprijinul speranţelor noastre…mă întreb ce popor a avut pe lume o soartă mai aprigă şi mai zbuciumată, ce neam de oameni a stat mai viteaz şi mai 
întreg în faţa atâtor dureri!?”                                                                                             (Alexandru Vlahuţă- “România pitorească”) 

   “Şi-au rămas aici pe moşioara noastră. Ştie numai bunul Dumnezeu cu cât sânge ne-am plătit noi pământul acesta, scump tuturor românilor, scump pentru frumuseţile 
şi bogăţiile lui, scump pentru faptele măreţe şi înălţătoare cari s-au petrecut pe el.” 

                                                                                                                                 (Alexandru Vlahuţă- “România pitorească”) 

     “Într-o ţară aşa de frumoasă, c-un trecut aşa de glorios, în mijlocul unui popor atât de deştept, cum s ă nu fie o adevărată religie iubirea de patrie, şi cum să nu-ţi ridici 
fruntea, ca falnicii strămoşi de odinioară, mândru că poţi spune: “Sunt român!”” 

                                                                                                                                  (Alexandru Vlahuţă- “România pitorească”) 

       “Aduşi în Dacia de împăratul Traian, rămaşi aici, în urma celei mai vajnice lupte ce-au văzut timpurile vechi, am păstrat în sângele nostru vitejia acelor două popoare 
mari din care ne tragem.” 

                                                                                                                                   (Alexandru Vlahuţă- “România pitorească”) 

      “Poporul tău era îndrăzneţ ca vulturul, războinic şi trufaş ca taurul neînjunghiat(…) Şi tu erai mândră, atunci, o ţară nemângâiata… feciorii tăi erau un neam bărbat… 
numele tău era vestit noroadelor… războinicii tăi erau vitejii vitejilor… dragostea moşiei întărea ca o za de oţel latele lor pepturi şi braţele lor erau tari.”                                          

                                                                                                                                           (Alecu Russo- “Cântarea României”) 

 “Departe pe câmpie se văd arcuri zdrobite, făşii de steaguri, apoi un coşciug focul jertfei se înalţă în văzduh... învinşi şi învingători cad în genunchi, şi la lumina flăcării îşi dau 
dreapta şi se iau în braţe... fii cu inimă bună... ţară binecuvântată... Tu fuseşi altarul rudirii crivăţului cu pustia, a bărbăţiei cu mintea, a slobozeniei cu puterea. Din această 
rudire frământată cu sânge şi sfinţită prin foc se naşte un popor nou.   Astfel povestesc bătrânii.”                                                                                (Alecu Russo- “Cântarea 
României” 
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ANEXA 4         

PROVOCAREA  NR. 1- lb. româna                      
 

1.  Precizaţi cuvinte cu acelaşi sens pentru :  

              strajă, creastă, codru, odor, avere, putere, , hotar, buchet, scump; 

2.   Găsiţi cuvinte înrudite - familia de cuvinte -pentru  ,, român”; 

3.   Alcătuiţi propoziţii cu sensurile diferite ale cuvintelor: 

                 mână, noi, scump,mai, colţ, deşi; 

4.  Precizaţi substantivele proprii din text ; 

5.  Găsiţi perechi de cuvinte care rimează ; 

6.  Desparte în silabe : daci, pajişti, scumpul, Basarabia,câmpii, noastră; 

7.  Argumentaţi  de ce limba este un ,,scump odor”. 

8.  Explicaţi legătura dintre titlu şi text . 

9.  Ce mesaj credeţi că ne transmit aceste versuri.  

10. Numiţi un cuvânt care poate fi asociat cu ,, România”. 
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PROVOCAREA  NR. 2- istorie                              

 

1.  Identificaţi în text  cuvinte care ne trimit cu gândul la informaţii istorice. 

2.  Precizaţi numele unor conducători amintiţi în text.  Oferiţi indicii despre aceştia. 

3.  Care sunt versurile care fac trimitere la portul popular . 

4.   Identificati în versurile cântecului cea mai de preţ moştenire a noastră. 

5.  Care sunt cele trei regiuni istorice care s-au unit în anul 1918 formând România Mare.  

6.  Numele cărui rege este legat de înfăptuirea Unirii? 

7.  Scrie cu cifre romane anul, luna , ziua când a avul loc desăvârşirea Marii Uniri; 

8.   Ce semnificaţie are ziua de 9 Mai ? 

9.   Enumeraţi 5 elemente de identitate românească-simboluri . 

10.  Numiţi locuri pe care le-aţi vizitat şi aveau legătură cu istoria românilor. 

                            

PROVOCAREA  NR. 3- geografie 

 

1. Identificati in text cuvinte care reprezintă  informaţii geografice. 

2. Care vers ne trimite cu gândul la forma ţării  ? 

3. Precizaţi vecinii României. 

4. Oferiţi cinci informaţii despre fluviul Dunăre. 

5. Numiţi câmpiile României ! 

6. Numiţi 5 râuri mari ale ţării! 

7. Precizaţi cele mai inalte vârfuri ale ţării! 

8. De ce munţii sunt o avere a ţării? Ce bogăţii oferă pământul românesc? 



      CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    
    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
210 

9. Primele două versuri oferă indicii despre un obiectiv turistic din tară. Care este acesta? Numiţi  şi alte locuri unice din geografia ţării noastre. 

10. Descrieţi prin câteva cuvinte relieful românesc. 

       

PROVOCAREA  NR. 4- educaţie civică                    

1.  Enumeraţi caracteristicile cele mai importante ale poporului român. 

2.  Care este legea cea mai importantă pentru România ? 

3.  Numiţi câteva drepturi ale copiilor ce sunt respectate în ţara noastră. 

4.  Precizaţi cum îşi pot manifesta copiii  dragostea de ţară . 

5.  Numiţi scriitori care şi-au arătat dragostea de ţară prin scrierile lor.  

6.  Ce sentimente  trăiţi ascultând următorul citat.( “Într-o ţară aşa de frumoasă, c-un trecut aşa de glorios, în mijlocul unui popor atât de deştept, cum s ă nu fie o adevărată 
religie iubirea de patrie, şi cum să nu-ţi ridici fruntea, ca falnicii strămoşi de odinioară, mândru că poţi spune: “Sunt român!”)                             (Alexandru Vlahuţă- “România 
pitorească”) 

7 . Enumeraţi  personalităţi ale românilor care au adus faima ţării în lume. 

8.  Care este semnificaţia versului ,, ţara noastră-i pământ sfânt “. 

9. Dacă ar trebui să numeşti o culoare atunci când rosteşti ROMÂNIA , care ar fi aceea? Justifică alegerea ! 

10. Adresează un gând  tuturor oamenilor mari care au grijă de acest pământ sfânt. 
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Eficiența activităților diferențiate cu elevii la matematică 

 

prof. Aurora Cojocariu 
 Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani 

 

      O preocupare majoră a fiecărui dascăl – deschizător de drumuri – este cunoaşterea reală a individualităţii elevilor cu 

care lucrează, fapt care conduce la o individualizare a acţiunilor pedagogice, la o tratare diferenţiată a elevilor în funcţie 

de posibilităţile şi înclinaţiile lor.                    

     Concepţia ştiinţifică privitoare la tratarea individuală a elevilor constă în cunoaşterea gradului de evoluţie a diferitelor 

procese psihice, a gradului de dezvoltare, a tipului de inteligenţă caracteristică fiecărui copil, pentru a putea folosi mijloace 

adecvate în scopul dezvoltării acesteia la nivelul standardelor şcolare. 

       Diferenţierea vizează tehnologia didactică, diferenţierea sarcinilor de muncă independentă în clasă sau acasă, 

stimularea iniţiativelor şi intereselor personale ale elevilor. Diferenţierea conţinutului se realizează prin: trunchi comun, 

curriculum la decizia şcolii, cursuri, activităţi complementare celor din programul obligatoriu pentru toţi, cursuri diferite 

ca nivel pentru aceeaşi disciplină, activitate extracurriculară corelată cu cea şcolară.  

Exemple de diferenţieri de conţinut:     

        a) sistemul unităţilor capitalizate (credite): conţinutul e divizat în unităţi care corespund unui semestru / an / ciclu. 

Anumite unităţi sunt obligatorii, altele nu, din care elevul alege cele care îi convin. La sfârşitul perioadei de timp elevul 

susţine un examen care îi conferă un număr de credite. Unităţile prevăd:    planul general = unităţi indispensabile formării 

de bază,  planul special = unităţi specifice conţinutului,  planul cultural = unităţi care îmbogăţesc universul cultural al 

elevului.     

        b) sistemul modular: conţinutul este divizat în subunităţi bine structurate, cu relaţii specifice între ele. Fiecare modul 

cuprinde obiective exprimate în cunoştinţe, activităţi, are variante ca ritm, nivel de dezvoltare, de recuperare, are probe de 

intrare (ce este nevoie să ştie), finale (ce trebuie să ştie) şi intermediare (ce ştie).   

          c) activităţi extracurriculare: ştim că educaţia se realizează în mod formal (activitate şcolară), informal (experienţa 

cotidiană), non-formal (perişcolar). Edgar Faure spunea : « In vremea noastră se recunoaşte imposibilitatea de a considera 

educaţia ca un proces limitat în timp şi spaţiu. »  Diferenţierea se realizează prin modul de organizare a activităţii şcolare, 

a activităţii didactice şi prin metodologia didactică aplicată.  

Distingem patru moduri de organizare a activităţii: 

 a) activitate colectivă, caracterizată prin transmiterea informaţiei de la învăţător către elevi;  

 b) activitate pe grupe, în general omogene, constituite după un anumit criteriu;         

 c) activitate pe echipe, grupe eterogene, constituite după preferinţa elevilor pentru o activitate;            

 d) activitate individuală, independentă.                    

     Activitatea pe grupe:   

          - în constituirea grupelor numărul de elevi să nu depăşească 6-7, gruparea elevilor să se realizeze după un criteriu 

(ex. natura activităţii) sau la libera alegere a elevilor şi se stabilesc relaţiile dintre membrii grupului (ex. coordonatorul 

poate fi un elev sau învăţătorul);            

- tipuri de activităţi pentru grup: rezolvarea de probleme, lucrări practice, studiu de documente, proiecte, anchete;        
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     - relaţia învăţător-elev se modifică astfel: învăţătorul sprijină elevul, îi stabileşte conţinuturile şi materialele necesare, 

învăţătorul pregăteşte activitatea, îndrumă în punctele cheie, dar NU conduce activitatea.                   

      Jean Vial: « Activitatea în grup se caracterizează prin specificarea sarcinilor după motivaţiile şi capacităţile membrilor 

grupului, asigurarea unităţii conţinutului activităţii, coordonarea, convergenţa efortului, existenţa unui responsabil şi a unui 

colectiv. »  Exemple de situaţii în care se pot organiza activităţi pe grupe: la limba romană, la exerciţii de consolidare, la 

ştiinţele naturii, aplicaţii în consolidare şi recapitulare la orice disciplină. J. Deschamp a constatat că există diferenţe între 

elevi de aceeaşi vârstă şi capacitate intelectuală, faţă de diferite sarcini de lucru. Astfel 13 minute este media diferenţelor 

de timp într-o sarcină de căutare a unor cuvinte într-un dicţionar, 2 minute 1/2  pentru exerciţii uşoare de adunare, pentru 

rezolvarea unor probleme de aritmetică, 11 minute. E. Planchard spune că în general “linia de conduită a profesorului este 

aceea de a-i frâna pe aceia care se arată prea inteligenţi, de a-i stimula pe cei care nu sunt destul de dezvoltaţi, pentru 

realizarea unor norme unice.” Elevii diferă din punct de vedere al aptitudinilor, a ritmului de învăţare, a gradului de 

înţelegere a fenomenelor (unii aprofundează, alţii sunt superficiali), a capacităţii de învăţare, a rezultatelor obţinute.  

Pentru diferenţierea prin metodologie este nevoie ca:  

  - elevii cu capacitate de învăţare scăzută să fie cuprinşi în activităţi frontale, dar trataţi individual;           

  - elevii cu dificultăţi accentuate ale capacităţii de învăţare să fie instruiţi în grupe, dar cu teme diferenţiate pentru activitatea 

independentă;          

  - elevii cu capacitate de învăţare mai redusă să fie incluşi în clase speciale;        

    Individualizarea prin muncă independentă se poate realiza prin: teme individuale / acasă, muncă personalizată, activităţi 

cu conţinut diferenţiat, realizată individual. In mod obişnuit elevii lucrează individual mai ales pentru fixarea şi 

consolidarea cunoştinţelor, pentru aplicarea lor în practică, pentru formarea de priceperi şi deprinderi, pentru exersarea 

unor operaţii mintale, rezolvând exerciţii şi probleme, efectuând măsurători, desene, schiţe, compuneri. De multe ori 

activitatea individuală se organizează dându-li-se elevilor spre rezolvare teme comune, învăţătorul având grijă ca acestea 

să fie variate, de dificultate crescândă, substanţiale. In ultimul timp un rol important îl ocupă activitatea individuală pe 

grupe de nivel. In acest caz temele sunt alese astfel încât unele să fie potrivite pentru elevii buni care n-au nevoie de 

explicaţii suplimentare, altele pentru elevii cu nivel mediu, iar altele să fie adecvate pentru elevii mai slabi, cu anumite 

goluri la obiectul respectiv, care au nevoie de mai multe îndrumări, ajutor şi control. In organizarea individuală a procesului 

de învăţământ, se poate ca temele ce se dau elevilor să fie diferite de la un nivel la altul. Se spune că învăţământul este 

individualizat sau personalizat. Este greu însă ca învăţătorul să dea teme de muncă independentă adecvate posibilităţilor 

fiecărui elev în parte, de aceea se recurge la munca diferenţiată pe grupe de nivel. In cadrul unei lecţii organizate frontal, 

învăţătorul îndrumă şi conduce activitatea tuturor elevilor din clasă. Acest mod de învăţare asigură însuşirea temeinică şi 

sistematică a cunoştinţelor predate. Cadrul didactic, cunoscând dificultăţile lecţiei pe care o predă, modulează ritmul 

predării, astfel încât elevii să înţeleagă şi să-şi însuşească noile cunoştinţe. Tot în cadrul învăţământului frontal, elevii 

învaţă cum se folosesc instrumentele de muncă intelectuală: cum să se folosească de cărţi şi dicţionare, de atlase, diagrame, 

cum să observe, să analizeze şi să prezinte un obiect ori un fenomen, cum să realizeze o schiţă, o hartă, un experiment. 

     Invăţământul frontal mai are şi însemnate efecte educative asupra elevilor. Transmiterea cunoştinţelor de către învăţător 

este însoţită adesea de dezvoltarea sentimentelor, de formarea convingerilor şi atitudinilor acestora. Mesajul transmis de 

învăţător exprimă şi convingerile lui morale, le indică elevilor la care valori aderă şi pe care le respinge, ceea ce îi 

influenţează şi pe elevi.     
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Proiectul  zilei 

 
Profesor înv.primar: Dascălu Iulia-Maria 

 
 Tema:,,MAGIA PRIMĂVERII” 

Discipline / arii curriculare: 

 Consiliere şi orientare-Dezvoltare personală 

 Limbă şi comunicare – Comunicare în limba română 

 Matematică şi ştiinţe – Matematică și explorarea mediului 

 Arte și tehnologii – Arte vizuale și abilități practice 

 Arte și tehnologii-Muzică și mișcare 

Grup ţintă: cei 31 de elevi ai clasei I B 

Structura proiectului: 

 

  

  

Competenţe ale învăţării integrate 

Dezvoltare personală (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 

2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi non verbale simple despre propriile experienţe de viaţă 

2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten 

Comunicare în limba română (CLR) 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate 

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute 

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 

3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână 

4.1. Scrierea literelor de mână 

4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse 

Matematică şi explorarea mediului (MEM) 

1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100 

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare 

1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-100 

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 

5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în 

obiecte, imagini sau reprezentări schematice 
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Arte vizuale şi abilităţi practice (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 

2.5. Explorarea de utilizări în contexte variate a obiectelor/ lucrărilor realizate prin efort propriu 

Muzică şi mişcare 

2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm 

2.2. Cântarea, individual sau în grup, asociind acompaniamentul sugerat de ritm 

3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare, în funcţie de conţinutul şi caracterul 
muzicii 
3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu sau pe audiţie 

-Cunoştinţe   

  

DP- ,,Prietenia” 

 Explicarea înţelesului unui proverb; 

 Formularea de răspunsuri la întrebări; 

 Scrierea unui cvintet; 

 Realizarea desenelor; 

 Analizarea conceptului de ,,prietenie”; 

 Identificarea calităţilor unui bun prieten; 

 Precizarea ,,rolului’’ fiecărei părţi a corpului unui bun prieten 

CLR-„Sunetul şi literele z, Z –de tipar şi de mână”(exerciții de citire a literelor, cuvintelor; exerciţii de despărțire a 

cuvintelor în silabe ) 

 Identificarea formei de plural a unor cuvinte date; 

 Scriere corectă a propoziţiei; 

 Identificarea cuvintelor cu înțeles asemănător cuvintelor date;  

 Despărţirea cuvintelor date în silabe; 

 Alcătuirea unor enunțuri folosind cuvintele descoperite; 

 Formarea cuvintelor cu ajutorul silabelor date; 

 Ordonarea silabelor pentru obţinerea cuvintelor; 

 Crearea unui dialog; 

 Actualizarea cunoștințele dobândite anterior și  fixarea conținuturile predate; 

        MEM- ,,Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100, cu trecere peste ordin’’ 

 Reactualizarea cunoştinţelor prin intermediul unui joc didactic; 

 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi/sau scădere; 

 Utilizarea corectă a terminologiei specifice operaţiilor matematice; 

 Numărarea cu pas dat; 

 Compararea numerelor în concentrul 0 - 100; 
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 Identificarea vecinilor numerelor date; 

 Rezolvarea unor probleme folosind reprezentari simbolice 

 Formularea unor probleme simple pornind de la numere date; 

 Verbalizarea modului de rezolvare a unor probleme; 

   AVAP- ,,Zâna Primăvară”- (decupare, lipire) 

 Denumirea materialelor necesare realizării compoziţiei; 

 Executarea corectă a operaţiilor necesare realizării lucrării(colorare, decupare, lipire), respectând etapele de lucru; 

 Realizarea compoziţiei, folosind materialele date, în mod curat şi îngrijit; 

 Identificarea modalității de folosire a produsului; 

 Realizarea compoziţiei utilizând elementele plastice şi tehnicile învăţate; 

 Aprecierea propriei lucrări, dar şi ale celorlalţi elevi, respectând criteriile date; 

 Igienizarea spaţiului de lucru după finalizarea lucrării 

-Capacităţi 

instrumentale 

   

Capacităţi cognitive:  

- îmbunătăţirea memoriei, rezolvarea sarcinilor cu grad diferit de dificultate, concentrarea atenţiei, dezvoltarea 

creativităţii; 

Capacităţi de comunicare:  

- formularea de răspunsuri la întrebări, exprimare verbală corectă, scrierea corectă a cuvintelor şi a propoziţiilor; 

 Capacităţi de învăţare:  

- ascultarea celui care vorbeşte, reprezentare prin muzică şi desen, recunoaşterea emoţiilor, cântarea în colectiv, 

efectuarea de calcule şi comparări, descoperirea şi respectarea algoritmului de rezolvare, compunerea de 

probleme; 

Capacităţi de aplicare a cunoştinţelor dobândite:  

- observarea machetelor, planşelor didactice, realizare de compoziţii plastice, utilizarea diferitelor materiale (hârtie 

albă/colorată/carioci, hârtie creponată, beţişoare) pentru realizarea unor compoziţii (tema- Zâna Primăvară), 

prezentarea produselor finale; 

-Atitudini 

şi valori 

  

- Manifestarea interesului faţă de activităţi prin participarea activă; 

- Aprecierea activității colegilor de clasă şi de echipă; 

- Aplicarea unor norme de comportament adecvat grupului de apartenenţă; 

- Dezvoltarea motivaţiei pentru informarea şi documentarea ştiinţifică;  

- 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: fişe, prezentare PowerPoint, laptop, TV, coli colorate, jetoane, creioane colorate, planşe, markere, plicuri, linguri, lipici, 

trăistuţa, flori, obstacole, copac, scrisori, coş. 

              procedurale: predarea integrată, dezbaterea, explicaţia, conversaţia, demonstrația, exerciţiul, brainstormingul, jocul didactic, 

metoda cubului, jocul de rol, cvintetul, problematizarea. 
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              forme de organizare:  frontal, individual, în echipă 

Întrebare esenţială:   Ce este prietenia? 

Întrebările unităţii:    De ce este prietenia cea mai de preţ comoară?;  Care sunt calităţile unui bun prieten? 

Întrebări de conţinut:   De ce trebuie să cunoaştem operaţiile de adunare și scădere?; Cum arată pentru voi prietenia? 

    Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare 

 DP-,,Prietenia”  

1. Informarea 

 Prezentare proverb; 

 Prezentarea temei şi a obiectivelor; 

2. Planificarea  

 Explicarea proverbului;  

 Completarea fişei-brainstormingul 

 Prezentare PowerPoint;  

 Formularea de răspunsuri la întrebări-RAI 

 Completarea fişelor distribuite echipelor: chipul prieteniei, comorile ascunse în cufăr, cvintetul, copacul prieteniei, explicarea 

proverbului, precizarea rolului fiecărei/fiecărui părţi/organ a/al corpului unui bun prieten. 

3. Decizia  

 Se stabilesc grupele de lucru, sarcinile, resursele materiale utilizate; 

 Produsul final al fiecărei grupe; 

4. Implementarea – Îndeplinirea sarcinilor de lucru specifice fiecărui grup şi elaborarea produselor finale ale fiecărei echipe. 

5. Controlul şi evaluarea – Prezentarea modului/tehnicii de lucru specifică fiecărei echipe. Se verifică rezultatele. Se schimbă impresii de 

grup/personale. 

 Comunicare în limba română: „Sunetul şi literele z, Z –de tipar şi de mână”(exerciții de citire a literelor, cuvintelor; 

exerciţii de despărțire a cuvintelor în silabe )  

1.  Informarea 

 Prezentarea temei și a obiectivelor; 

2. Planificarea 

 Verificarea temei; 

 Despărţirea cuvintelor date în silabe; 

 Scrierea corectă a propoziţiei; 

 Identificarea cuvintelor cu înțeles opus/asemănător pentru cuvintele date;  

 Alcătuirea unor enunțuri folosind cuvintele descoperite; 

 Ordonarea silabelor pentru obţinerea cuvintelor; 

 Crearea unui dialog; 

3. Decizia 

 Se stabilesc sarcinile, resursele materiale utilizate; 

 Produsul final al fiecărui elev; 

4. Implementarea – Îndeplinirea sarcinilor de lucru specifice şi elaborarea produselor finale ale activității; 
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5. Controlul şi evaluarea – Prezentarea modului/tehnicii de lucru specifică fiecărei echipe și individual.  Se verifică rezultatele. Se 

schimbă impresii de grup/personale. 

 MEM –,, Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100, cu trecere peste ordin’’ 

1. Informarea 

 Prezentarea temei și a obiectivelor; 

2. Planificarea 

 Verificarea temei ; 

 Reactualizarea cunoștințelor teoretice prin intermediul jocului didactic; 

 Rezolvarea exerciţiilor de pe fişe; 

 Completarea fișei de lucru pentru a rezolva cerințele cubului; 

3. Decizia 

 Se stabilesc sarcinile, resursele materiale utilizate; 

 Produsul final al activității; 

4. Implementarea – Îndeplinirea sarcinilor de lucru specifice fiecărei echipe sau individual şi elaborarea produselor finale. 

5. Controlul şi evaluarea – Prezentarea modului/tehnicii de lucru specifică fiecărei echipe și individual.  Se verifică rezultatele. Se 

schimbă impresii de grup/personale. 

 AVAP --,,Zâna Primăvară”- (colorare, decupare, lipire)  

          1. Informarea 

 Prezentarea temei și a obiectivelor;                                                                                             

         2. Planificarea 

 Prezentarea lucrării model; 

 Prezentarea materialelor necesare realizării lucrării; 

 Analiza tehnicii de lucru; 

 Stabilirea etapelor de lucru; 

 Prezentarea și analizarea lucrărilor; 

3. Decizia 

 Se stabilesc sarcinile, resursele materiale utilizate; 

 Produsul final al activității; 

4. Implementarea– Îndeplinirea sarcinilor de lucru  

5. Controlul şi evaluarea –Se verifică rezultatele. Se schimbă impresii personale. 
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PROIECT DIDACTIC 
 

Dascalu Cristina 

Grădiniţa cu Program Normal  

Data: 24.02.2021 

Grupa: Mijlocie   

Tema anuală: ”Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?” 

Tema proiectului: “Prieteni necuvântători” 

Subtema: ”Animale sălbatice” 

Tema zilei: “Călătorie în lumea animalelor sălbatice” 

Forma de realizare:Activitate integrată(ADP+ALA1+ADE+ALA2) 

Tipul de activitate:consolidare;  

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

ADP:  

 Rutine - Întâlnirea de dimineaţă cu tema:”Cum vorbesc animalele sălbatice”  (salutul, prezenţa, calendarul naturii, 

noutatea zilei) ; Servirea mesei; Igiena. 

 Tranziţii – “Masă bună”; “Elefantul Cici”, “Olle şi ursul”, “Câte unul pe cărare”, “Iarna”; 

ALA1: Activităţi pe centre de interes: 

Artă: ”Măscuţe hazlii”-desen; 

Construcţii: ”Grădina Zoo”-cuburi lemn; 

Bibliotecă: ”Descoperă animalul” – grafisme; 

ADE:Activităţi pe Domenii Experienţiale: 

 DŞ – Cunoaşterea Mediului“ – “Călătorie în lumea animalelor sălbatice”-joc didactic; 

 DEC – Ed. Plastică - “Ursul Martinel”-pictură (tehnica amprentării); 

ALA2-Activităţi recreative: 

 “Iepuraşii veseli”-joc de mişcare; 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

 dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curozităţii pentru 

investigarea acestuia; 

 dezvoltarea promptitudinii şi rapidităţii în gândire;       

 consolidarea deprinderilor de lucru pentru realizarea unor lucrări plastice; 

 dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play. 

COMPETENȚĂ GENERALĂ ADP: 

 Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării interrelaţionării, împărtăşirii 

cu ceilalţi şi formării comportamentului empatic la preşcolari. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE ADP:  

 să utilizeze formula de salut adecvată momentului zilei; 

 să sesizeze prezenţa sau absenţa unui coleg cunoscându-i chipul şi numele; 
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 să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându-le prin  simbolul  

adecvat; 

 să-şi dezvolte abilităţi de comunicare, participând la dialogul dintre educatoare şi copii în cadrul Întâlnirii de 

dimineaţă; 

 să respecte regulile grupului; 

 să respecte regulile la servirea mesei;           

 să respecte regulile de igienă.  

ALA1: ACTIVITĂȚI PE ARII DE STIMULARE 

Tipul activității: mixtă 

Forma de organizare: activitate pe grupe, pe centre de interes.                     

 COMPETENȚE GENERALE:                                  

 Inițierea interacțiunilor cu adulții și cu copiii de vârste apropiate; 

 Identificarea/descoperirea conceptului de sine; 

 Stimularea curiozității, a interesului și a inițiativei în învățare; 

 Exersarea potențialului creativ; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

Artă: “Măscuţe hazlii” (Anexa 1): 

 să recunoască modul de utilizare a materialelor puse la dispoziţie; 

 să utilizeze corect instrumentele de lucru 

 să aplice tehnicile de lucru cerute pentru realizarea lucrărilor; 

 să aprecieze şi să respecte munca celorlalţi.  

Construcţii: ”Grădina Zoo”: 

 să realizeze modelele imaginate prin îmbinarea pieselor de construcţie din lemn; 

 să construiască prin îmbinare, suprapunere; 

 să-şi exerseze deprinderile de cooperare şi colaborare în grup pentru realizarea unui scop comun; 

Bibliotecă: ”Descoperă animalul” (Anexa 2): 

 să utilizeze corect instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora; 

 să denumească animalul descoperit; 

 să formuleze propoziţii simple, corecte din punct de vedere gramatical. 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

ADE: Domeniul Ştiintă - Cunoaşterea Mediului şi Domeniul Estetic şi Creativ - Educaţie Plastică: 

COMPETENȚE GENERALE 

 Reprezentări matematice elementare, pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat; 

 Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare; 

 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare; 

 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare; 

 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități; 

 Activare și manifestare a potențialului creativ; 
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OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

 să-şi consolideze cunoştinţele referitoare la animalele sălbatice din pădure, din junglă, la munte; 

  să-şi însuşească regulile de joc; 

 să clasifice animalele sălbatice în funcţie de mediul de viaţă în care trăiesc; 

 să recunoască anumite caracteristici şi/sau curiozităţi ale unor animale sălbatice; 

 să formuleze enunţuri corecte din punct de vedere gramatical; 

 să mânuiască corespunzător materialele didactice puse la dispoziţie; 

 să trăiască bucuria jocului şi a recompensei; 

 să recunoască modul de utilizare a materialelor puse la dispoziţie 

  să aplice tehnicile de lucru cerute pentru realizarea compoziţiei; 

 să dobândească sentimentul de bucurie şi satisfacţie faţă de rezultatul propriei muncii;  

 să participe cu interes la activitate; 

ALA2 – Activităţi recreative: Joc de mişcare:”Iepuraşii veseli”: 

 să respecte regulile jocului;  

 să participe efectiv la joc; 

 să dea dovadă de spirit de competiţie şi fair-play. 

STRATEGII DIDACTICE : 

 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul, învăţarea prin cooperare, metoda cubul, exerciţiul, 

problematizarea, turul galeriei; 

 Mijloace de învatamant: calendarul naturii, mijloace informatice, tabelă de prezenţă, jocuri “Lego”, “Mozaic”, Săculeţul 

Surprizelor, cub din carton, jetoane, fişe de lucru, planşe, acuarele,  beţişoare urechi, şerveţele, planşe model, ecusoane, 

fluier, clepsidră, ; 

Locul desfăşurării: sala de grupă; 

Forma de organizare: individual, frontal, pe grupe; 

Bibliografie: 

“Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie - o provocare?”, ed. Diana, Piteşti; 

“Metodica cunoaşterii mediului înconjurător, a dezvoltări şi corectării vorbirii copilului preşcolar”, E. Varzari, M. Taiban, 

E.D.P. Bucureşti, 1978; 

“Metodica predării desenului şi modelajului în grădiniţa de copii”-Manual pentru liceele pedagogice; 

Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii; 

Jocuri şi activităţi alese, Stefania Antonovici, Paula Neatu, Ed.Aramis, 2008;  

www.didactic.ro. 

 SCENARIUL ZIEI 

 Activitatea va debuta cu Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, completarea calendarului naturii, activitatea de grup şi 

noutatea zilei; 

 Salutul:” Iată ce vă spun eu :,,Buburuze mari şi mici/Copilaşi veseli, voinici/Dimineaţă ne-am trezit/Şi la grădi am 

venit/Bucuroşi noi am cântat/Desigur, am şi dansat./Însă, vai, ce am uitat ?/ Căci noi nu ne-am salutat !’’Haideţi dragi 

copii/ Să ne salutăm şi prezenţa să o realizăm /Copiii vor fi salutaţi apoi se vor saluta intre ei. 
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 Prezenţa: Dimineaţa, la intrarea în sala de grupă, copiii  şi-au anunţat sosirea la grădiniţă prin postarea fotografiilor pe 

panoul de prezenţă, moment în care eu am pus fiecăruia în piept câte o imagine reprezentând un animal sălbatic . Acum 

prezenţa se va realiza sub formă de joc : ,,Soarele veseliei’’. Acest moment se va încheia cu intonarea melodiei ,,Soarele’’.  

 Calendarul naturii: Voi recita o poezie iar voi mă veţi completa acolo unde va fi cazul şi astfel vom descoperi ce vom face 

în continuare :,,Data, ziua, luna, anul,/Anotimpul ni-l arată/ Deci...............(Calendarul Naturii)/ Să îl completăm îndată/A-

nceput o nouă zi, /Cum e vremea azi, copii ?’’ (Se folosesc jetoane şi imagini.) 

 Activitatea de grup se va realiza printr-un joc: “Animale-onomatopee” Copilul selectat va spune “Cum face?” animalul 

precizat de educatoare. 

Noutatea zilei constă în prezentarea programului zilei: “Copii,  săptămâna aceasta învăţăm despre animalele sălbatice. 

Deoarece este una dintre temele voastre preferate, noi am aprofundat cunoştinţele pe care le-am acumulat anul trecut, cand am 

avut un întreg proiect tematic dedicat animalelor sălbatice. Voi ştiţi foarte multe lucuri despre aceste animale, foarte multe 

curiozităţi şi de aceea m-am gândit ca astăzi să desfăşurăm o activitate integrată cu titlul: “Călătorie în lumea animalelor 

sălbatice”.         Activitatea  a debutat cu Întâlnirea de 

dimineaţă. În continuare vom trece la Activităţile la liberă alegere, după care la Cunoaşterea Mediului  ne vom juca un joc 

despre animalele săbatice, apoi vom picta un animal îndrăgit de voi la Educaţie Plastică, urmând să  încheiem activitatea cu un 

joc de mişcare.” (Repet titlul activităţii pentru a fi reţinută de către copii).   

Centrele de interes  : 

Artă : “Animalul preferat/Iute eu l-am colorat./O măscuţă am creat/Fiindcă atent am lucrat !“La centrul Artă vom face “Măscuţe 

hazlii”.  Voi va trebui să fiţi atenţi, să folosiţi culorile potrivite, să coloraţi cu grijă, astfel  încât să realizaţi cele mai frumoase 

măscuţe de animale sălbatice. 

      Construcţii “Cuburi de lemn colorate/ Şi cu grijă aşezate/ O căsuţă vor forma/Ca să stea leul în ea !“La Construcţii va trebui să 

realizaţi “Grădina Zoo”. Va trebui să vă amintiţi ce aţi văzut la Grădina Zoologică atunci când aţi fost în vizită şi să constriuţi şi 

voi, prin îmbinarea şi suprapunerea cuburilor de construcţe din lemn, o Grădină Zoo . 

Bibliotecă:”Punctele de vei uni/Un animal vei descoperi/ Îmi vei spune cum îl cheamă/ Sigur ştii, de bună seamă!”La Bibliotecă 

avem de rezolvat o fişă cu tema “Descoperă animalul”. Voi va trebui să uniţi punctele pentru a descoperi animalul ascuns, să-

l coloraţi şi să spuneţi ceva despre acel animal. 

Tranziţie: “Bala-bam, bala-bum, în pinguini vă transform!/ Şi cu mersul legănat, către centre am plecat!” 

Copiii vor îndeplini sarcinile propuse pentru fiecare centru de interes.  

Tranzitie : “Masă bună”-cântec 

Rutine:    “Singurel mă îngrijesc!”, Micul dejun ; 

Gimnastica de înviorare : Exerciţii de înviorare; 

Prima activitate pe domenii experienţiale se numeşte “Călătorie în lumea animalelor sălbatice” şi este un joc didactic pentru 

Domeniului Ştiinţă-Cunoaşterea Mediului: 

Sarcina didactică: Copiii vor grupa animalele în funcţie de mediul de viaţă unde trăiesc, vor descrie animalele, le vor compara 

între ele, vor spune din ce este alcătuit corpul lor. 

Regulile jocului: Copiii vor fi aşezaţi în careu. Într-un “Săculeţ Fermecat” vor fi puse siluete ale unor animale sălbatice 

aparţinând unor medii de viaţă diferite. Săculeţul va circula din mână în mână pe versurile: “Săculeţul Fermecat/ Îl opresc c-

un fluierat”. La semnalul educatoarei (bataie din palme) copilul la care s-a oprit săculeţul va extrage o siluetă, va denumi 
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animalul reprezentat de aceasta, şi va aşeza silueta la panou în funcţie de mediul de viaţă de unde provine animalul reprezentat 

de aceasta. Copiii care realizează corect sarcina vor fi recompensaţi cu aplauze. “Complicarea jocului” se va realiza folosind 

Metoda Cubul. Grupa se va împărţi în trei subgrupe. În fiecare subgrupă copiii vor fi pe rând Rostogolici(rostogoleşte cubul), 

Ştie-Tot (reţine sarcina şi o reaminteşte  celorlalţi colegi), Cronometrul (măsoară timpul). Copiii vor răspunde întrebărilor de 

pe cartonaşe în funcţie de acţiunea cerută (descrie, compară, analizează, asociază, argumentează, aplică). Răspunsurile corecte 

vor fi recompensate cu o bulină roşie. Va fi câştigătoare echipa care adună cele mai multe buline roşii.   

     Elemente de joc: Surpriza, numărătoarea, aplauzele, întrecerea, rostogolirea cubului,  recompensa. 

Tranziţie-“Elefantul Cici”-cântec; 

 A doua activitate pe domenii experienţiale aparţine Domeniului Estetic şi Creativ- Ed. plastică şi are tema “Ursul Martinel”. 

Aici, copiii vor picta “Ursul Martinel”(Anexa 4) folosind tehnica amprentării.  

Tranziţie- “Vine iarna”-cântec 

Activitatea se va încheia cu Activităţile de recreere - ALA 2, unde vor juca jocul de mişcare:”Iepuraşii veseli”: 

Reguli de joc: Se alege un copil “vânător”. La comanda :”Iepuraşii sunt veseli” ceilalţi copii sar  şi  spun: „Ţup, Ţup”. La 

comanda :„Vine vânătorul !”, toţi iepuraşii se aşază pe covor şi stau nemişcaţi. Cel care se mişcă este luat de vânător şi dus în 

cabana sa. La comanda:”Vânătorul a plecat!”, iepuraşii sar din nou şi strigă: ”Bravo,bravo,am scăpat!” 

Se repetă jocul de mai multe ori până tot mai mulţi iepuraşi sunt vânaţi şi scoşi din joc (duşi în cabana vânătorului). 

 Răsplata finalizării activităţilor sunt dulciurile câştigate pentru eforturile depuse în realizarea cu succes a tuturor sarcinilor 

din această zi. 
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Moment 
organizatoric 

Se asigură condiţiile unei bune desfăşurări a activităţii: 

-pregătirea materialului didactic; 

-aranjarea mobilierului; 

-aerisirea sălii de grupă; 

-intrarea copiilor în sala de grupă; 

 

 

 

conversaţia 

 

Captarea atenţiei Se va realiza prin prezentarea unei scrisori primite de la Regele 

Animalelor: Leul (Anexa 4). Acesta le va spune copiilor că tocmai s-a 

întors de la un Congres al Animalelor unde a aflat că ele erau foarte 

supărate pentru că cineva le-a schimbat din locul unde trăisc şi de 

aceea îi roagă pe copii să le ajute.  

-Ce ziceţi putem ajuta animalele sălbatice ? 

-surpriza; 
 

conversaţia 

 

 

Evaluare orală 

 

Observarea 

comporta-

mentului 

nonverbal 

 

Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

 

 

 

 

Tocmai de aceea m-am gândit ca la activitatea de Cunoaştere a 

mediului să desfăşurăm un joc cu tema « «Călătorie în lumea 

animalelor sălbatice » ( repet titlul cu câţiva copii). 

-Voi va trebui să fiţi foarte atenţi, să întelegeţi şi să respectaţi 

regulile jocului, să grupaţi animalele în funcţie de mediul de viaţă 

unde trăiesc, să descrieţi unele animale, să le comparaţi între ele, să 

spuneţi din ce este alcătuit corpul anumitor animale. 

 

conversaţia 

explicaţia 

conversaţia 

 

Observarea 

comporta-

mentului 

nonverbal 

Evaluarea orală 

 

Dirijarea 

învăţării 

 

a)Explicarea regulilor jocului 

-În prima parte vom folosi acest “Săculeţ Fermecat”. 

-Săculeţul va circula de la un copil la altul, pe rând. În acest timp noi 

vom rosti următoarele versuri: “Săculeţul Fermecat/     Îl opresc c-un 

fluierat” Atunci când veţi auzi fluieratul, copilul la care a ajuns 

săculeţul va scoate o imagine, va denumi animalul reprezentat, va 

spune unde trăieşte şi apoi îl va aşeza la mediul de viaţă potrivit. 

Apoi săculeţul va circula mai departe şi jocul se va repeta. 

b)Jocul de probă. 

Se va desfăşura un joc de probă pentru ca toţi copiii să-şi fixeze 

regulile jocului. 

Se vor oferi explicaţii necesare acolo unde este cazul. 

c)Jocul propriu-zis 

Copiii vor executa jocul didactic, respectând regulile acestuia.  

Copiii care îndeplinesc corect sarcinile vor fi recompensaţi cu 

aplauze. 

Varianta II – Complicarea jocului 

-Este momentul să complicăm puţin jocul. Pentru aceasta vom folosi 

acest CUB. 

-Mai întâi ne vom împărţi în trei  grupe în funcţie de ecusonul pe 

care l-aţi primit în piept de dimineaţă. Vom forma astfel Grupa 

Iepuraşilor, Grupa Elefanţilor şi Grupa Ursuletilor. Vom alege, pentru 

fiecare grupă, un copil care să fie “Rostogolici”. Rostogolici va 

rostogoli cubul. Un alt copil va fi “Ştie-Tot”. Acesta va alege sarcina în 

funcţie de culoarea feţei la care s-a oprit cubul. El va reţine sarcina şi 

o va aminti celorlalţi colegi de echipă. “Cronometrul”, un alt copil, va 

roti clepsidra şi va cronometra timpul de răspuns. Pentru că 

sarcinile sunt scrise pe cartonaşe, eu voi fi “Isteţul” adică cea care va 

citi sarcinile. Va răspunde pe rând fiecare echipă. Pentru fiecare 

răspuns corect voi aşeza la flanelograf câte o bulină roşie. Va câştiga 

echipa care va da cele mai multe răspunsuri corecte şi care, deci, va 

primi cele mai multe buline roşii.Se execută jocul de probă şi apoi 

jocul propriu-zis. Se numără bulinuţele şi se stabileşte echipa 

câştigătoare care va fi aplaudată. 

 
explicaţia 

conversaţia 

 

 

 

 

 

explicaţia; 

 

demonstraţia; 

jocul; 

-explicaţia; 

 

-învăţarea prin 

cooperare; 

jocul; 

problematizarea 

explicaţia; 

metoda “Cubul” 

conversaţia 

 

 

 

Evaluare 

continuă 

Observarea 

comporta-

mentului 

nonverbal 

 

 

 

 

Gradul de 

implicare al 

fiecărui copil 

 

Evaluarea 

continuă 

Evaluare orală 

Gradul de 

implicare al 

fiecărui copil 

Observarea 

comporta-

mentului 

nonverbal 

Evaluarea orală 

Evaluarea 

continuă 

Gradul de 

implicare al 

fiecărui copil 

5.Asigurarea 

retenţiei  

-Cum s-a numit activitatea de astăzi de la Cunoaşterea Mediului? 

Cu ce ne-am jucat noi? 

Conversaţia, 

explicaţia ; 

exerciţiul ; 

Evaluare verbală 

 

Tranziţie : Înainte de a trece mai departe vreau să cântăm un cântecel pe care voi îl îndrăgiţi: “Elefantul Cici” 
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6.Obţinerea 

performanţei 

a)Anunţarea temei şi a obiectivelor 

-În continuare vom trece la următoarea parte a activităţii integrate şi 

vom  picta ”Ursul Martinel”. 

-Se vor enunţa obiectivele activităţii. 

b)Explicarea şi demonstrarea temei 

-Împreună vom intui materialele pe care le au pe măsuţe (beţişoare 

de urechi, servetel mototolit, şerveţel umed, paletar de culori) ; 

-Le voi prezenta modelul pe care îl vom analiza împreună. Le voi 

explica tehnica de lucru; 

c)Încălzirea muşchilor mici ai mâinilor: Voi realiza cu copiii câteva 

exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinilor. 

d)Executarea temei de către copii-Urez copiilor „Spor la lucru!” după 

care se va trece la realizarea temei de către copii. Voi supraveghea 

îndeaproape activitatea copiilor, voi trece pe rând pe la fiecare copil 

şi voi da explicaţii suplimentare acolo unde este nevoie. 

conversaţia 
 

 

-explicaţia; 

conversaţia 

demonstraţia; 

conversaţia 

 

exerciţiul; 

 

 

Evaluare 

continuă 

 

Observarea 

comporta-

mentului 

nonverbal 

 

 

 

 

Evaluare 

continuă 

 

Evaluare 

practică 

.Asigurarea 

feedback-ului 

-Copii ce am pictat astăzi? 

-Ce materiale am folosit? 

conversaţia Evaluare orală 

Încheierea 

activităţii 

-Folosind metoda „Turul galeriei” copiii vor alege cele mai frumoase 

lucrări; 

-Se vor face aprecieri  verbale; 

-Pentru că au răspuns şi au lucrat frumos, copiii vor fi răsplătiţi cu 

dulciuri. 

-turul galeriei; 

 

conversaţia 

 

-surpriza; 

Evaluarea 

produselor 

activităţii 

 

Aprecieri verbale 

individuale 
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„Ne place să învățăm ...altfel!” 
Program educațional experimental inclus în lucrarea metodico-ştiinţifică 

pentru obţinerea gradului didactic I 
 

prof. înv. primar Lucia Claudia Ispas 
Școala Gimnazială Nr. 17 Galați 

 

Clasa:  Pregătitoare B Step by Step    Grup țintă: 15 elevi 

Tipul programului : integrat 

Durata de desfășurare a programului: 1 an 

Argument: 

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. 

Conlucrarea este cheia! Iar dacă aceasta nu se realizează complet, școala preia  o sarcină pe cât de frumoasă, pe atât de 

complexă. 

E bine cunoscut faptul că provocarea acestor timpuri se referă la faptul că oferta şcolii trebuie să se diversifice 

pentru a răspunde nevoilor de cunoaştere ale copiilor, să iasă din formal şi formalism. În acest context, activităţile 

extracurriculare şi extraşcolare par a căpăta o importanţă din ce în ce mai mare. Studii de specialitate subliniază rolul 

acestora în planul dezvoltării personale a elevilor, în construirea unui climat şcolar prietenos, în creşterea participării la 

cursuri, în planul socializării și nu în ultimul rând în eficientizarea procesului de învățământ. 

  O abordare coerentă și bine gândită a activităților practice, a jocului, a experimentelor, în sala de clasă ori, cu atât 

mai bine și recomandat, în afara ei, asigură o dezvoltare cognitivă complexă pentru copilul de 6-7 ani, răspunde nevoilor 

individuale ale micuțului, conturează principalele abilități în dezvoltare și satisface nevoia lor de explorare și cercetare a 

lumii înconjurătoare.  

Scopul programului:  

Dezvoltarea de competențe menite să evidențieze progresul școlar al elevilor, prin participarea la un set de 

activități cu caracter nonformal. 

Competențe generale: 

 Receptarea și exprimarea unei varietăţi de mesaje, în diverse situaţii de comunicare; 

 Identificarea unor fenomene/relaţii/structuri din mediul apropiat și generarea unor explicaţii simple prin 

folosirea unor elemente de logică; 

 Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual/muzical într-o diversitate de contexte familiare; 

 Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi,  în 

interacţiunea cu mediul și comunitatea. 

Obiective: 

Pilon formal Pilon nonformal 

Comunicare în limba română 

O1 Identifică informaţii variate dintr-un mesaj rostit clar; 

O2 Identifică sunetului inițial și/sau final dintr-un cuvânt, 

silabe și cuvinte din propozițiile  rostite clar și rar; 

Comunicare în limba română 

O1 Receptează mesaje, informații prezentate în 

activitățile desfășurate; 
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O3 Recunoaște cuvinte uzuale, din universul apropiat, 

scrise cu litere mari și mici de tipar; 

O4 Identifică semnificația unei/ unor imagini care 

prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare; 

O5Transmite  informaţii referitoare la sine şi la universul 

apropiat; 

O6 Participă cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de 

comunicare uzuală; 

 Matematica și explorarea mediului 

O7 Numără elementele unei mulţimi; 

O8 Recunoaște, scrie, ordonează, compară, utilizează în 

calcule numerele 0-31; 

O9 Colorează elementele unei mulţimi după criterii date;  

O10 Identifică  forme geometrice plane şi corpuri 

geometrice în obiecte manipulate de copii; 

O11 Descrie fenomene/ procese/ structuri repetitive 

simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor 

regularități; 

Arte vizuale și abilități practice 

O12 Manifestă curiozitate faţă de explorarea de mesaje 

artistice simple, exprimate vizual; 

O13 Participă la activităţi integrate adaptate nivelului de 

vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, 

muzicală, verbală, kinestezică; 

Dezvoltare personală 

O14 Identifică obiecte şi activităţi simple de igienă 

personală; 

O15 Recunoaşte emoţiile de bază în situaţii simple, 

familiare; 

O16 Identifică și respectă reguli de comunicare și 

comportare în școală. 

O2 Participă cu interes la dialoguri pe teme din universul 

apropiat; 

O3 Transmite coerent informații primite în cadrul 

activităților extrașcolare; 

O4 Motivează, argumentează în limbaj potrivit vârstei 

idei, sentimente proprii; 

O5 Exprimă propriile idei în contexte cunoscute, 

manifestând interes pentru comunicare; 

 

Matematica și explorarea mediului 

O6 Se orientează / se mişcă în spaţiu în raport cu 

repere/direcţii precizate; 

O7 Numără, realizează asocieri,corespondențe, 

comparații 

O8 Descrie fenomene/procese/ simple din mediul 

apropiat; 

O9  Manifestă grijă pentru comportarea corectă în relaţie 

cu mediul înconjurător; 

O10 Formulează  observaţii asupra mediului apropiat 

folosind limbajul comun; 

 

 

Arte vizuale și abilități practice 

O11 Colectează din natură fragmente sau materiale 

(pietre, frunze, lemne etc.) cu scopul de a le conferi noi 

valențe expresive, artistice; 

O12 Descoperă în afara clasei imagini, peisaje care 

produc emoții; 

O13 Reproduc prin desen elemente întâlnite în activitățile 

outdoor; 

Dezvoltare personală 

O14 Exprimă emoții, sentimentele în contact direct cu 

mediul înconjurător; 

O15 Explorează caracteristicile fiinţelor şi obiectelor şi  

interacţiuni simple cu acestea; 

O16 Identifică și respectă reguli de comunicare și 

comportare în comunitate. 
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Parteneri: 

 Părinţii elevilor; comunitatea locală; Transurb Galați; Complexul Muzeal de Științe ale Naturii; Cinematograf „Prof. 

I. Manole”; Biblioteca școlară „Angela Baciu”; Cabinet stomatologic dr.Gavriliță Denis / dr. Ana Popa ;Grădinița 

„Codruța”;Atelierul artistului plastic Adrian Vădeanu; Biserica „Sf. Ana” 

    Resurse umane: 

 Elevi, părinți, cadre didactice din școală și din alte instituții, preoți, oameni din comunitate, angajații instituțiilor 

partenere, bibliotecara școlii, medici stomatologi; 

   Resurse materiale: 

 afişe realizate de elevi; materiale din natură; desene de colorat pe  teme diferite; coli de scris, markere, mape, 

acuarele, pensule; pliante, broșuri hârtie colorată ochelari 3D 

 Activități propuse  
Nr 
crt 

Activități curriculare Competențe / Obiective Activități 
extrașcolare 

Obiective  Perioada  

1 U .I  „Să ne cunoaștem  
mai bine” 
Discipline integrate: 
 CLR- Dialogul  
MEM- Igiena corpului; igiena 
alimentaţiei 
DP - Igiena personală 
Norme de igienă corporală (la 
baie, igienă dentară, 
îmbrăcăminte) 

 
*1.1, 1.4,2.1 

2.2, 2.3 
O1, O4, O5, O6 
 
*2.1, 4.1, 4.2 
O7, O9, O11 
 
*1.1, 1.2 
O14, O16 

„Sănătatea 
inainte de 
toate” –vizită 
la Cabinet 
stomatologic 

O1, O2, 
O3, O5, 
O6, O8, 
O13, 
O15, 
O16 

Septembrie 
 

2 U.I„Talentatul Eli” 
Discipline integrate: 
CLR- Sunetul e și literele E,e 
Elefănțelul curios, de R.Kipling 
MEM- Numerele naturale 0-10; 
Animale din alte zone ale lumii 
AVAP- construcţii; forme 
spaţiale foarte uşoare din hârtie 
DP - Autocunoaştere şi atitudine 
pozitivă faţă de sine 

*1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 2.4; 
3.1;3.2; 4.1 
O1, O2, O4 
*1.1, 1.2,1.3 
1.4, 3.1, 5.1 
O7, O9, O11 
*2.2, 2.3,2.4 
O12, O13 
*3.3 
O15 

„Animale din 
altezone ale 
lumii” 
Vizită – 
expoziții 
Complexul 
Muzeal de 
Științe ale 
Naturii 
Vizionare 
film 3D 
„Dumbo”  

O1, O3, 
O5, O8, 
O10, 
O13, 
O14, 
O16 

Octombrie 
 

3 U.I.„Trenulețul Titi” 
Discipline integrate: 
CLR- Literele a-t 
MEM - Numerele naturale 0-10; 
Forme şi transfer de energie  
AVAP- Tehnici simple: 
decupare după contur, lipire 
Trenulețul literelor 
DP- Reguli de comportare 
MM- Sunete din mediul 
înconjurător Trenulețul vesel 

*1.1;1.2;1.3; 2.2;2.4; 
3.1; 
3.2; 4.1 
O2, O3, O6 
*1.1, 1.2,1.4 
2.1, 3.1, 4.1 O8, O9, O11 
*2.3 
O12, O13 
*2.1, 3.1 
O16 
*1.3, 3.3 

„Cu ce 
călătorim?” 
-Vizită la 
Gara Galați 
-călătorie cu 
autobuzul 
Transurb 
 

O5, O6, 
O7, O13, 
O16 

Noiembrie 
 

4 U.I.„În așteptarea lui Moș 
Crăciun” 
Discipline integrate: 
CLR-Povestea lui Moș Crăciun 
MEM-Numerele 0-10 
AVAP- Bradul împodobit 
DP- Interacţiuni simple cu fiinţe 
şi obiecte familiare- Sărbători de 
iarnă în familie 

*1.1;1.2;1.3;2.2;2.4; 
3.1;3.2; 4.1 
O1-6 
*1.1, 1.2,1.4,2.1, 3.1, 4.1 
O7, O8, O9 
*2.2, 2.3,2.4 
O12, O13 
*1.3, 2.1 
O15, O16 

„Mari și mici 
așteptăm 
Crăciunul!” 
Activitate 
părinți- copii 
 

O2, O5, 
O8, O15 

Decembrie 
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5 U.I.„Pic, picătura năzdrăvană” 
Discipline integrate: 
CLR- Sunetul p ; literele P,p 
MEM - Fenomene ale naturii: 
ploaie, ninsoare  
DP- Interacţiuni simple cu fiinţe 
şi obiecte familiare 
MM- cântarea în colectiv 
Omul de nea 

*1.1;1.2;1.3;   
1.4;1.5;2.3; 
3.1; 3.2;4.2 
O1-6 
*1.4 ;3.1;5.2 
O7, O8, O9 
*2.3 
O15, O16 
*1.1,2.1, 3.4 

„Ne place 
iarna!” 
activitate 
outdoor 

O1, O4, 
O5, O6, 
O8, O12, 
O14 

Februarie 
 

6 U.I.  „Peștișorul curcubeu” 
Discipline integrate 
CLR- Forme ale discursului 
oral/ Povestirea după imagini 
Povestea peștișorului curcubeu, 
de Marcus Pfister 
MEM- Numere naturale în 
concentrul 0-20- Plante și 
animale- condiții de viață 
AVAP- Tehnica colajului - 
Acvariul 

*1.2, 1.3,2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3 
O1-6 
*1.4, 1.5,1.6, 3.1, 4.1, 
4.2, 5.1 
O7, O8, O9, O10, O11 
*2.3, 2.4,2.6 
O12, O13 

„Viața în 
acvariu” 
Vizită la 
Complexul 
Muzeal de 
Științe ale 
Naturii 

O3, O5, 
O7, O8, 
O9, O12, 
O15 

Martie 
 

7 U.I.„Primăvara” 
Discipline integrate 
CLR-Degețica, de H. C. 
Andersen 
MEM- Părțile plantei 
Condiții de viață 
AVAP-culori calde/ culori reci- 
Copacul din grădină 
DP- Ce mă pasionează? 

*1.1, 1.2,1.3,2.1, 2.2, 2.3 
2.4, 3.1, 3.2,4.1 
O1-6 
*1.1, 1.2,1.3,1.4, 1.5, 3.1 
O7-11 
*2.3, 2.4,2.6 
O12, O13 
*2.1, 2.3,3.3 
O15 

„Despre 
pasiunile 
noastre…” 
Întâlnire cu 
artistul 
Adrian 
Vădeanu 

O1, O2, 
O8, O12, 
O13, 
O16 

Martie 
 

8 U.I.„La Paști” 
Discipline integrate: 
CLR: La Paști, de George 
Topîrceanu 
MEM Numere naturale în 
concentrul 0-20 
AVAP- Ouă de Paști 
DP- Emoții și comportamente 

*1.1,1.2,1.3,2.1, 2.2, 2.3 
2.4, 3.1, 3.2 
O1-6 
*1.1;1.4;1.6;3.1;4.1;4.2; 
5.1; 5.2    O7-11 
*2.1,2.2, 2.32.4 
O12, O13 
*2.1, 2.2     O15, O16 

„Lumina din 
suflet de 
copil!” 
Activitate 
outdoor 
împreună cu 
preotul paroh 

O1, O5, 
O6, O10, 
O16 

Aprilie 
 

9 U.I.„Prin pădure” 
Discipline intergrate: 
CLR - Propoziția/enunțul- 
formularea de propoziții cu 
suport intuitiv/ Sunetul h și 
literele H, h/ Hansel și Gretel 
MEM- Adunarea numerelor 
naturale în concentrul  0-20 
Pădurea 
AVAP- Pata de culoare 
Insecte și flori  din pădure  
DP – Ocrotirea pădurii 

*1.1, 1.2,1.3,1.4, 2.1, 2.2 
2.3, 2.4, 3.1 ,3.2, 4.1, 4.2 
5.1, 5.2 
O1-6 
*1.1, 1.4,1.6, 3.1,4.1, 4.2 
5.1, 5.2 
O7-11 
*2.1, 2.2,2.6, 3.2, 3.3 
O12, O13 
*1.1, 1.3,2.1 
O14, O15,  

„Învățăm din 
poveștile 
pădurii” 
Activități din 
cadrul 
Proiectului 
Internațional 
LeAF 

O4, O5, 
O6, O7, 
O10, 
O11, 
O13, 
O14, 
O16 

Mai 
 

10 U.I.„O expediție 
extraordinară” 
Discipline integrate: 
CLR- Povestea literei X 
MEM-Figuri geometrice plane / 
Universul 
AVAP - Puzzle Sistemul Solar 
DP - Autocunoaștere și atitudine 
pozitivă- „Aș vrea să…” 

*1.1, 1.2,1.3,1.4, 1.5, 2.1 
3.1, 3.2, 4.1 
O1-6 
*2.2, 3.1,5.1 
O7-11 
*2.3, 2.5 
O12, O13 
*2.1, 2.3,3.3 
O14-16 

„Universul 
pe înțelesul 
nostru” 
Vizită- 
Planetariu 

O1, O2, 
O3, O6, 
O7, O10,  
O12, 
O14 

Iunie 
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˝Curentul romantic în balet, o întrepătrundere la gradul superlativ˝  

Autor: Prof. MARDARE Violeta-Petrina 

 

Romantismul, curent literar ce şi-a găsit expresia de-a lungul secolului al XIX-lea, s-a manifestat în paralel cu 

romantismul artelor plastice dar şi cu cel muzical. Pe filiera literar-muzicală, această formă de exprimare a artei, cultivă 

sensibilitatea, imaginaţia şi fantezia creatoare. De asemenea, promovează evadarea din realitate care se face în sens oniric, 

de obicei într-un cadru natural nocturn. Adepţii romantismului, romanticii, au luat forma unor vise tulburate, desprinse de 

realitatea înconjurătoare. 

Primele manifestări ale romantismului au fost deosebit de impresionante, iar baletul a avut efectul mai pregnant 

decât multe alte tipuri de artă teatrală. Muzica de balet a compozitorilor din epoca romantică a demonstrat un nume 

semnificativ precum Adolphe Adam, autorul lui Giselle şi Le Corsaire. În acele timpuri, muzica de balet a fost scrisă la 

comandă, unele pasaje de dans fiind melodios construite, astfel încât s-a produs crearea unei stări de spirit specific pieselor 

respective. 

Referitor la interferenţele literar-dansante, s-a constatat că, de-a lungul timpului, coregrafii nu au rămas indiferenţi 

la sursa inepuizabilă de inspiraţie pe care o reprezintă literatura şi au transpus în paşi de dans creaţii literare celebre precum: 

basmul Frumoasa din pădurea adormită, de Charles Perrault, Dama cu camelii de Alexandre Dumas, Război şi pace, de 

Lev Tolstoi sau Carmen de Prosper Merimee. 

Începuturile baletului romantic, fără confruntări şi contradicţii faţă de tradiţie, îşi anunţă traiectoria ascendentă ce 

se va desfăşura în lungul drum al deceniilor care urmează în secolul al XIX-lea. Spectacolul de balet, ca gen de teatru 

muzical, datorează foarte mult compozitorului francez Adolphe Adam, cel care a realizat muzica pentru prima capodoperă 

romantică durabilă a istoriei dansului. Prin fervoarea poetică a dansului scenic, sugerată deja de reprezentaţiile lui Taglioni, 

interesul publicului şi al interpreţilor evoluează spre descoperirea şi experimentarea unui cumul de elemente surprinzătoare 

de expresie, pe care înaintaşii baletului romantic nu le-ar fi putut imagina. 

Termenul de libret îşi are etimologia în limba italiană libretto - cărticică, reprezentând denumirea dată textului unei 

lucrări de muzică cultă de mare întindere (operă, operetă, oratoriu) sau al unei broşuri care conţine explicaţia unei 

pantomime sau a unui balet clasic. De multe ori, libretul este realizat prin adaptarea unui roman sau a altui gen de operă 

literară (de exemplu, Rigoletto, de Giuseppe Verdi este un libret de Francesco Maria Piave, reprezentând o adaptare după 

piesa Regele se amuză, de Victor Hugo.) 

Baletul, ca formă de artă deplină, cunoaşte vârsta de aur integrat într-un context artistic marcat de perioada 

romantismului din artele plastice, literatură şi muzică. În acest fel, baletul beneficiază nu numai de inovaţii tehnice, ci şi 

de elaborarea de subiecte legate de lumea feerică, ireală, fantastică. Uneori, personajele supranaturale sunt interpretate de 

balerine ce dau impresia că plutesc pe scenă. Scenografia creează iluzia zborului, costumele făcând loc releve-urilor în 

poante şi săriturilor ample. Toate aceste elemente vor deveni caracteristica dominantă a baletului romantic, care se va stinge 

la sfârşitul secolului al XIX-lea. 

Noul stil al baletului, dansul academic, va fi introdus în Rusia, în anul 1870 de către Marius Petipa, prin îmbinarea 

perfectă dintre virtuozitatea italiană şi dramaturgie, creând astfel o legătură strânsă între dans şi muzică. Se observă 

organizarea baletului după reguli stricte adoptate de Petipa, astfel forma baletului fiind redefinită, prin variaţiunile 

concepute pentru celebrele danseuses etoiles. 
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Piesa La Sylphide aparţinând lui Philippe Taglioni, reprezentată pentru prima dată la Opera din Paris, în martie 

1832, marchează în mod cert momentul de naştere a baletului romantic. În acest fel, pe un libret ce aduce în prim-plan 

povestea imposibilă de iubire dintre un tânăr scoţian şi un spirit al pădurii (o silfidă), coregraful exploatează un registru 

nou supranaturalul (fantasticul) şi poziţia antagonică dintre lumea reală şi universul imaginar. Silfida este o fiinţă 

imaginară, o închipuire gingaşă şi graţioasă, care îl ademeneşte pe iubitul ei într-o lume ireală de vis diafan. Marie Taglioni, 

fiica lui Philippe Taglioni, a fost prima balerină din perioada romantică ce a dansat pe poante, părând să sfideze toate legile 

gravitaţiei şi care a interpretat rolul Silfidei cu nobleţe, pasiune şi caldură, cu un lirism impresionant, comunicând 

spectatorilor sentimentele profund melancolice ale personajului. 

Baletul într-un act Simfonia Scoţiană a avut premiera mondială la data de 11 noiembrie 1952, născându-se din 

coregrafia lui George Balanchine, ca urmare a primului turneu al campaniei New York City Ballet la Festivalul de la 

Edinburgh. Muzica Simfoniei Scoţiene este creaţia compozitorului german romantic Felix Mendelssohn Bartholdy. 

Scrierile lui Sir Walter Scott au transformat ţinuturile înalte ale Scoţiei într-una din principalele surse de inspiraţie pentru 

curentul romantic din secolul al XIX-lea. 

Piesa Moartea Lebedei poaste fi considerat cel mai cunoscut solo de balet prezentat pentru prima oară la 22 

decembrie 1907 la Sankt Petersburg, în interpretarea Annei Pavlova. De un lirism remarcabil, acest libret este creaţia 

coregrafului Mihail Fokin. Solo-ul şi-a câştigat recunoaşterea nu atât prin dificultatea tehnică, ci cât prin înţelesul său şi 

prin capacitatea balerinei de a transmite mesajul prin muzică şi dans. 

Libretul romantic Giselle, personaj eponim dificil, comparat adesea cu Hamlet, a avut ca sursă de inspiraţie volumul 

de versuri Orientales al lui Victor Hugo, în care era evocat un bal la care participanţii sunt condamnaţi să danseze toată 

noaptea, dar şi unul dintre poemele lui Heinrich Heine, poet romantic căruia i se datorează descrierea viliselor, fiinţe 

supranaturale din mitologia slavă, care îi atrăgeau pe tineri către moarte prin dans. Libretiştii au asociat vilisele (ielele din 

folclorul românesc) fetelor moarte înainte de căsătorie, care păstrează pasiunea pentru dans şi dincolo de graniţele acestei 

lumi. 

Baletul Frumoasa din pădurea adormită a fost compus de Piotr Ilici Ceaikovski, inspirat din basmul cu acelaşi 

nume al lui Charles Perrault. Regizat de acelaşi Marius Petipa, piesa a devenit un libret minuţios în care domină un aspect 

feerico-romantic datorită lirismului profund pe care marele compozitor a ştiut să-l insufle personajelor sale. Dansurile de 

caracter, seria de portrete preluate din basme, duelul celor două pisici, dansul Cenuşăresei şi al Scufiţei Roşii sunt mărturii 

ale simţului dramaturgic al lui Ceaikovski, care i-a asigurat un loc atât de important în istoria baletului romantic. 

În piesa La Esmeralda, interpretat de Fanny Elssler, personajul principal pleacă la supliciu şi îşi ia adio de la iubitul 

său, Gringoire, publicul a fost captivat până la lacrimi, impresionat de puterea de expresie a acestei mari interprete. Celebra 

balerină a mai apărut în piese precum: Dracul şchiop şi Catharina, lucrări de genul acesta, pline de realism, în care 

senzualismul şi voluptatea predominau, exprimă o altă latură a genului romantic.  

Baletul Pas de quatre a fost dansat pentru prima dată de cele patru graţii ale baletului romantic: Marie Taglioni, 

Carlotta Grisi, Fanny Ceritto şi Lucille Grahn, versiune a anului 1968. Ideea a aparţinut directorului teatrului Her Majesty’s 

Theatre din Londra, Benjamin Lumley, care a făcut să apară pe scenă pe cele patru dansatoare din acel timp. La ridicarea 

cortinei, cele patru protagoniste au apărut pe aceeaşi linie, mână în mână, în semn de prietenie, în sala de spectacol 

producându-se un tumult de admiraţie şi interes. 
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Le Conditionnel Présent 
Trame de séance 

 
Prof : MONIKA CHISACOF 

 

Public : les élèves de XIème 

Niveau : A2 

Méthode : TOUT VA BIEN 2 

Nombre de participants : 28 

Durée de la séance : 1h 

Premiers échanges 

Modalités d’accueil : salutations, parler de soi, de son état 

Activité de mise en route : Aujourd’hui je me sens… 

10min 

Support : mentimeter.com 

Les élèves complètent les pages de mentimeter avec leurs sentiments, dispositions, frustrations et je les incite 

à en parler 

Lien : https://www.menti.com/2qppjqxo7n 

 

Activité 1 : Compréhension orale 

Durée estimée : 10min 

Support : Chanson « Et si tu n’existais pas » Joe DASSIN et Hélène Ségarra 

Lien(s) : https://edpuzzle.com/media/60dfa858c2cc7f415f916455 

Objectifs : OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 comprendre globalement le contenu d’un clip 

 reconnaitre les structures grammaticales telles que le conditionnel présent 

 Re-travailler en musique les formes du conditionnel  

  OBJECTIFS CULTURELLES  Connaître des chanteurs français comme Joe Dassin et Hélène Segarra 

Compétences travaillées : 

- suivre des indications brèves et simples ;  

- reconnaitre le conditionnel présent 

Modalités de travail : à tour de rôle 

Déroulement de l’activité : demander aux apprenants d’écouter la chanson et de faire attention aux verbes 

utilisés au conditionnel présent, puis choisir la bonne variante en Edpuzzle 

Évaluation : orale et écrit à travers EdPuzzle 
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Activité 2 : Grammaire et production écrite 

Durée estimée : 15 min remplir Framapad + corrections, mise en commun 

Lien(s) : https://mensuel.framapad.org/p/r04nkdxjcu-9oco?lang=en 

www.plouf-plouf.fr 

Objectifs :  

- utiliser le conditionnel présent dans des situations concrets 

Compétences travaillées :  

- production écrite et orale 

Modalités de travail : individuellement, à tour de rôle 

Déroulement de l’activité :  

Consigne élèves Complétez la phrase en utilisant 6 verbes différents au conditionnel : 

 Si je gagnais au loto,  

Si tu étais président,  

Si elle vivait en France,  

Si nous avions du temps,  

Si vous aviez un problème,  

S’ils étaient malades,  

Évaluation : orale, à tour de rôle en utilisant plouf-plouf.fr 

 

 

Activité 3 : JE COMPRENDS et J’ASSOCIE- CE 

Durée estimée : 5min 

Support WORDWALL 

Lien(s) : https://wordwall.net/resource/18658249/le-conditionnel-pr%c3%a9sent 

Objectifs : 

 Former des habiletés et des habitudes d’opérer avec  le conditionnel présent des verbes 

Associer correctement des mots pour former des énoncés. 

Compétences travaillées : compréhension écrite 

Modalités de travail : frontal 

Déroulement de l’activité : les élèves reçoivent le lien internet et ils sont invités à faire l’exercice en ligne. 

Mise en commun et correction  

Évaluation et correction en commun 

 

 

Activité 4 : JE DONNE MON FEEDBACK  

Durée estimée : 10m 

Support JAMBORD 

Lien(s)  https://jamboard.google.com/d/1bxEfydoC_QcynB0l_47ajhi2PrWWroMSbzbuwE9TihM/edit?usp=sharing 
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Objectifs : 

 Former des habiletés et des habitudes d’opérer avec  le conditionnel présent des verbes 

Associer correctement des mots pour former des énoncés. 

 

Compétences travaillées : production orale 

Modalités de travail : frontal 

Déroulement de l’activité : les élèves sont invités à coller dans le jambord les bonnes choses et les choses à jeter dans la 

poubelle pour donner leur feedback sur le cours d’aujourd’hui. 
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TEHNOLOGIA INFORMAȚIONALĂ ȘI ROLUL EI 
ÎN PREDAREA- ÎNVĂȚAREA GEOGRAFIEI LA ELEVII CU CES 

 

Profesor psihopedagog: MUCEA CAMELIA 
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ CLUJ-NAPOCA 

 

Geografia este parte a științelor sociale, analizând conceptele pe baza spațiului, studiază schimbările dinamice 

și interacțiunile om-Pământ, procese și modele spațiale și în aceste context, ea este supusă schimbării permanente. Ca 

materie în curriculumul școlar examinează evenimentele din perspectivă socială, economică și politică și este imperios 

necesar ca această disciplină să pună elevii în situații de învățare reală. Geografia este o călătorie. Cu o hartă în mână, 

profesorii și elevii pot descoperi locurile dintr-un oraș, așezările și pot colecta datele care îi interesează.  

Geografia este o materie în care tehnologia informațională poate ajuta predarea și învățarea. Ea devine 

relevantă pentru elevi prin folosirea programelor de realizare a hărților pe internet. Folosind aceste servicii, copiii pot 

trasa drumul lor de acasă până la bunici, de acasă până la școală. Multe din aceste programe ca MapQuest sunt însoțite 

de motoare de căutare cu acces la internet. Computerele și chipurile cu silicon oferă informații despre sistemele 

geografice (GIS), poziționarea sateliților (GSP), imagini ale Pământului mult mai ieftin și mai accesibil. Aceste 

tehnologii au crescut și interesul pentru studierea geografiei.  

Multimedia ajută predarea și învățarea prin: 

 Ajutor audio care include casete, înregistrări muzicale, discuții, studii, explicații, citirea cu glas tare, proiecte 

de grup; 

 Sursele primare în ordinea în care elevii ar putea să citească și să studieze sursele originale de informare; 

 Hărțile folosite pentru localizare (elevii învață direcționat, hărțile și globurile scalează mile și sunt citite prin 

intermediul unor simboluri. Ei învață să facă interferențe pentru a înțelege noțiuni ca latitudine și longitudine, 

faună, floră, tornade, urbanizare și alte concepte.); 

 Graficele dau înțeles învățării (cercurile, barele, liniile au nevoie să fie înțelese de elevi pentru a putea fi citite- 

Parker, 2001). 

 Alegerea cu grijă a textelor de bază și suplimentare, manualelor, bibliografiei, ziarelor, revistelor, 

enciclopediilor și a altor materiale tipărite; 

 Computerele, internetul, World Wide Web, CD ROM, CD, casete video sunt surse vitale de informare; 

 Ajutoarele audio-vizuale ca TV, documentare, filme, slides, ilustrații. 

Abordarea multimedia în predare produce beneficii pentru toți elevii. Formatele multimedia ca realitatea 

virtuală, simulările, excursiile virtuale pot fi folosite pentru a prezenta informațiile în moduri variate care se adresează 

diferitelor stiluri de învățare. Ea permite studierea altor culturi, climatul, flora, fauna, factorii naturali. Cele mai multe 

din acestea sunt abstracte și greu de înțeles de către elevi. Tehnologia oferă elevilor posibilitatea de a se implica în 

procesul de învățare mai activ, de a face mediul mai concret.  

Materialele digitale permit cea mai mare flexibilitate. Ele pot fi ușor personalizate nevoilor fiecărui elev, dar 

profesorul și elevul trebuie să știe cum să le utilizeze. Prezența unui program software în clasă, nu este garanția accesului 

pentru fiecare. Accesul oferit de designul universal pentru materialele instrucționale nu înseamnă o scădere a 

standardelor pentru elevi. Curriculumul rămâne la un nivel suficient de dificil pentru elev și care să-l determine să 

progreseze.  



      CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    
    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
240 

Tehnologiile informaționale asistă elevii în căutarea, organizarea și aranjarea informației geografice. Multe 

motive susțin includerea internetului în orele de geografie de la gimnaziu. Elevii și profesorii pot accesa rapid un volum 

mare de informații, imediat ce ele sunt postate. De asemenea, ei sunt capabili să comunice electronic cu alții sau să facă 

parte din diferite grupuri de discuții.  

Există și situații în care utilizarea tehnologiei duce la restricționarea creativității elevilor, prin oferirea unor 

situații-șablon, oferite de-a gata. Elevul vizualizează procesul/fenomenul fără a parcurge în totalitate traseul cauză-

efect, excluzând imaginația din procesul de învățare. Pentru a depăși acest neajuns, elevii ar trebui stimulați să creeze 

propriile experimente sub supravegherea profesorului.  

Înregistrările video pot fi utile pentru elevii care învață mai bine cu suport vizual sau pentru cei care nu se pot 

concentra perioade lungi în clasă. 

Programele software oferă profesorului și elevilor instrumente care încorporează video, imagini, animații, 

texte în instrucția bazată pe multimedia. Ele sunt ușor de învățat și folosit, sunt accesibile elevilor de toate vârstele.  

Învățarea prin colaborare cu ajutorul computerului este eficientă pentru elevii cu dizabilități intelectuale. Ea 

se bazează pe conceptul de interdependență- elevul învață de la computer și cu ajutorul computerului într-un mod 

pozitiv. Implicarea multimedia, internetului, comunicării prin intermediul computerului deschide alte oportunități 

pentru motivarea și încurajarea elevilor cu nevoi speciale. Aceste tehnologii contribuie la creșterea stimei de sine, la 

depășirea sentimentului de eșec, inadaptării și izolării.  

Jocurile pe calculator sunt propice pentru exprimarea personalității și creativității. Când elevii găsesc jocuri 

apropiate de experiența lor cotidiană, învățarea are loc. Ideea copiilor de a dezvolta software este nelimitată pentru 

activitățile școlare, are loc acasă sau pe un teren de joacă virtual. Activitățile îi ajută pe elevi să înțeleagă termeni 

științifici. 

Simulările sunt cele mai ieftine și accesibile forme ale mediului virtual. Ele creează o lume virtuală pe ecranul 

computerului. Elevii iau decizii și rezolvă problemele apărute în mediul creat de ei. Proiectele care simulează lumea 

reală cresc motivația și performanța. 

Profesorii știu că elevii așteaptă cu nerăbdare și plăcere excursiile. În 1978, Ignatiuk susținea că există o 

corelație semnificativă între angajarea elevilor în activitățile din timpul excursiei și atitudinea față de mediu. Alte studii 

arătau că excursiile îmbunătățesc învățarea. Excursiile virtuale adaugă varietate instrucției și motivează elevii 

pregătindu-i pentru învățarea permanentă. Termenul de excursie virtuală include un set de abordări instrucționale și 

tehnologii, care sunt de fapt prezentări multimedia care aduc pe computerul elevului imaginea și sunetul unor locuri 

îndepărtate. Ele permit învățarea prin cooperare și o instrucție adaptată nevoilor fiecărui elev și pot fi adaptate elevilor 

cu dizabilități fizice, vizuale, cu tulburări de învățare. 

Excursiile virtuale rezolvă unele din problemele excursiilor reale ca (Stainfield, Fisher, Ford& Solem, 2000): 

lipsa timpului de pregătire, probleme de program, clase prea aglomerate, lipsa fondurilor, problemele de transport, slaba 

calitate a ghizilor turistici. Excursiile virtuale permit elevilor să vadă locuri aflate la mari distanțe, periculoase sau 

imposibil de vizitat (de exemplu pădurea tropicală, un vulcan), depășind barierele lumii reale. Tehnologiile actuale 

permit profesorului să creeze propria excursie virtuală folosind camere digitale. Se pot adăuga hărți, materiale 

bibliografice de care elevii au nevoie.  Unii profesori combină excursiile virtuale cu cele reale pentru a dezvolta 

proiectele viitoare. Odată ce văd cum este concepută o astfel de excursie virtuală, elevii pot destul de ușor să-și creeze 

una personală. Cu o cameră digitală și pușină practică, elevii pot crea proiecte excelente. Excursiile virtuale pot încuraja 

elevii să se implice în activitate, să gândească și să rezolve problemele lumii reale. 
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Predarea și învățarea geografiei la elevii cu CES trebuie să țină seama de particularitățile proceselor lor psihice. 

În contextul deteriorării acestora, metodele și procedeele trebuie diferențiate și personalizate fiecărui elev. 

Oportunitățile de învățare trebuie să asiste elevul individual în atingerea obiectivelor propuse. 
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Predarea integrată, o reală necesitate 

 

                                                                           Florea Andreea Larisa,  

profesor învăţământ primar 

 

              Educaţia reprezintă axul principal al formării personalităţii umane. Platon afirmă că : ,,nu este nimic mai 

dumnezeiesc decât educaţia, prin educaţie omul ajunge într-adevăr om”. În această perioadă asistăm la dezvoltarea unei 

noi abordări educaţionale, care determină organizarea şi trăirea unor experienţe de învăţare ţinând seama de cerinţele 

viitorului şi de necesitatea producerii unor schimbări dorite în comportamentul copilul de astăzi. 

             Problemele concrete de viaţă, ce trebuie rezolvate zi de zi, au un caracter integrat şi nu pot fi soluţionate decât 

apelându-se la cunoştinţe, deprinderi, competenţe ce nu sunt încadrate în contextul strict al unui obiect de studiu. Pentru ca 

elevii zilelor noastre să facă faţă solicitărilor lumii contemporane, trebuie să le formăm capacitatea de a realiza transferuri 

rapide şi eficiente între discipline, de a colecta, sintetiza şi de a pune la lucru împreună cunoştinţele dobândite.  

               Copilul este autorul propriei lui învăţări, iar sursa învăţării lui o constituie diversitatea experienţelor cognitive, 

sociale, emoţionale, fizice pe care le trăieşte.  

                Abordarea integrată a curriculum-ului pune accentul pe formarea unor competenţe,atitudini şi valori transversale 

şi transferabile, utile pentru dezvoltarea personală şi socială a elevilor. 

                 Curriculum-ul integrat presupune o anumită modalitate de predare şi o anumită modalitate de organizare şi 

planificare a instruirii ce produce o inter-relaţionare a disciplinelor, astfel încât să răspundă nevoilor de dezvoltare a 

elevilor. 

                 Evoluţia practicii pedagogice contemporane cunoaşte o dinamică importantă. La noi în ţară, s-a propus un astfel 

de curriculum integrat pentru prima dată în anul 2008, la grădiniţă, iar în anul 2012 pentru clasele pregătitoare, întâi şi a 

doua. Integrarea curriculară îşi manifestă beneficiile la clasele pre-primare şi primare şi se datorează atât particularităţilor 

de învăţare a copiilor, cât şi modului de organizare a predării. 

                  Curriculum integrat şi predarea integrată presupun mai mult decât o schimbare de curriculum şi strategie de 

predare, presupun abordări şi perspective ce depăşesc graniţele specializate ale paradigmelor educaţionale şi ale modelelor 

teoretic – explicative şi practice. 

                    De aceea, în continuare voi enumera câteva dintre beneficiile abordării curriculum-ului de tip integrat. 

 Hrăneşte şi refortifică abilităţile şi cunoştinţele învăţate într-o arie de studiu şi le utilizează în alta; 

 Conferă elevilor experienţe academice din ce în ce mai bogate extinzând contextul şi aplicabilitatea deprinderilor 

şi informaţiilor lor; 

 Eficientizează utilizarea timpului de învăţare pentru cunoştinţele, competenţele dintr-o arie spre a fi utilizate ca 

suport în alta. 

               Dimensiunea integrată a curriculum-ului presupune, atât relaţionarea disciplinelor şcolare cu scopul de a 

evita izolarea lor tradiţională, cât şi acţiunea de a asocia diferitele obiecte de studiu,din acelaşi domenii diverse într-

una şi aceeaşi planificare a învăţării. 

               După cum afirmă J. Piaget ,, cunoştinţa provine din acţiune”, iar didactica modernă subliniază faptul că 

elevul nu mai este receptor de informaţie, ci subiect al cunoaşterii şi acţiunii.  

               Predarea integrată a cunoştinţelor este considerată o strategie modernă de organizare şi desfăşurare a 

conţinuturilor, iar conceptul de activitate integrată se referă la o acţiune în care se îmbrăţişează metoda de predare-
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învăţare a cunoştinţelor, îmbinând diverse domenii şi constituirea deprinderilor şi abilităţilor elevilor. Diferitele 

paradigme de integrare a curriculum-ului cu ample deschideri în planul predării integrate aduc transformări 

demersurilor de elaborare a strategiilor didactice.  

                 Argumente ale predării integrate : 

 Angajarea responsabilă a elevilor în procesul învăţării; 

 Încurajarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale prin valorificarea valenţelor formative ale sarcinilor de 

învăţare în grup prin colaborare; 

 Transformarea cadrului didactic în factor de sprijin, mediator, facilitator şi diminuarea funcţiei sale de ,, 

furnizor de informaţii”. 

                   Ioan Neacşu afirmă că ,,educatorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să promoveze învăţarea eficientă. Şi 

nu orice învăţare eficientă,ci una participativă, activă şi creativă”. Metode de predare ale profesorului pot fi convertite de 

către elevi în metode de învăţare deoarece metodele de predare induc şi învăţarea. În accepţiune modernă, metodele de 

învăţământ reprezintă modalităţi de acţiune, instrumente cu ajutorul cărora elevii sub îndrumarea profesorului sau în mod 

independent, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează şi dezvoltă priceperi şi deprinderi intelectuale şi practice, aptitudini, 

atitudini.  

                   Cele mai productive strategii şi metode de predare integrată, recunoscute ca promotoare ale unei învăţări 

autentice-eficiente sunt : 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       În încercarea de a sintetiza diferite orientări teoretice putem aprecia faptul că abordarea integrată a 

conţinuturilor iese din monotonia aceleaşi tehnici de predare a unor lecţii care le oferă elevilor posibilitatea de a explora în 

profunzime domenii noi, de a acumula cunoştinţe în mod independent şi de a dezvolta competenţe precum creativitatea, 

spiritul de iniţiativă. 
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  Atât succesul şcolar cât şi succesul în viaţa personală şi socială este dat tocmai de capacitatea de a ieşi din tiparul unei 

discipline şi de a realiza conexiuni şi transferuri rapide între discipline, pentru rezolvarea problemelor concrete din viaţa 

de zi cu zi. 

                       Activitatea integrată aduce mai multă coerenţă în procesul de predare-învăţare şi se dovedeşte a fi o soluţie 

pentru o mai bună corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa societăţii, cultura şi tehnologia didactică.  

 

Rezumat 

                         Abordarea integrată  a conţinuturilor se încadrează în seria noilor orientări educaţionale, pe care numeroase 

cadre didactice au transformat-o de-a lungul timpului din premisă educaţională în demers educativ utilizat în mod frecvent 

în practica de zi cu zi. 

                        Consider că activităţile integrate sunt o reală importanţă în eficienţa actului didactic, totuşi, sunt de părere 

că nu trebuie făcută o delimitare bruscă între activităţile tradiţionale şi cele integrate, în sensul că izolându-le şi organizând 

procesul instructiv-educativ doar în baza unui tip de activitate sau altul, nu vom obţine acelaşi rezultat ca şi în cazul în care 

în planificare activităţii pedagogice încercăm împletirea fructuoasă a acestor tipuri de activităţi . 

                         Cadrului  didactic îi revine rolul de a orienta spre folosirea celor mai eficiente căi şi metode, indiferent dacă 

ele îşi au originea într-o alternativă pedagogică modernă sau în pedagogia tradiţională. În acelaşi timp, cadrul didactic este 

cel care realizează integrarea, compatibilizarea conţinuturilor şi stabileşte relevanţa acestora în raport cu cerinţele 

curriculare şi aşteptările comunităţii. 
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PROFESIONALIZAREA MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONAL 
MANAGER VERSUS LIDER ŞCOLAR 

 
                                                                           Prof. înv. primar  

                                                                                      Barbir Emilia Daniela 
 

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 
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noi cerinţe comportamentale, care vizează transformarea, schimbarea şi implementarea unui nou concept despre rolul 

conducătorului şi al actului managerial în general ". 

 

                  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 psihopedagogice ale strategiilor didactice interactive 

 

                                                        Cifor Ionela,  
Scoala Gimnazială “Nicolae Drăganu” Zagra 

 

  Lumea contemporană  aduce în prim plan o serie de provocări sociale, istorice sau culturale proprii unei umanităţi care 

se confruntă cu implementarea unui deziderat al uniunii şi globalizării. Scopul reformei curriculare îl reprezintă îmbunătăţirea 

calităţii predării-învăţării-evaluării, prin dezvoltarea unei motivaţii intrinseci a elevului pentru studiu şi fundamentarea unui 

învăţământ atractiv, interesant, ancorat în realitatea cotidiană şi în nevoile societăţii actuale. 

Strategiile didactice tradiţionale se dovedesc insuficiente pentru a contribui la atingerea dezideratele unui curriculum 

integrat, deoarece nu sunt axate pe elementele definitorii ale învăţământului interactiv, integrat, cu valenţe transdisciplinare. 

Elementele cheie ale noii viziuni sunt interacţiunea şi activizarea, care produc modificări la toate palierele demersului instructiv-

educativ: √  învăţarea interactivă 

                 √  predarea activizantă  

                √ evaluarea formativă şi formatoare. 

Instrumentul necesar transformării este reprezentat de metoda didactică. Este nevoie de tehnici, procedee şi strategii 

eficiente de activizare, mobilizare şi stimulare a implicării elevului în activitatea didactică, de aceea se promovează la scară largă 

strategiile didactice interactive, de intercunoaştere, munca pe grupe, predarea în echipă (team teaching), cele mai cunoscute 

metode fiind: blazonul, bingo sau petalele metode activizante, gen gândiţi/lucraţi în perechi, unul stă, ceilalţi circulă, precum şi 

gruparea elevilor în funcţie de atitudinea faţă de o problemă, dezbaterea, discuţia tip seminar, masa rotundă, brainstorming, turul 

galeriei, mozaicul sau horoscopul, Starbursting sau metoda exploziei solare, metoda pălăriilor gânditoare, metoda Frisco, Philips 

6/6, studiul de caz. Cunoştinţele, priceperile şi deprinderile se exersează prin metode precum diagrama cauzelor şi a efectului, 

tehnica lotus. Evaluarea interactivă se realizează prin portofolii, cvintet, hărţi conceptuale etc.. O însemnătate aparte trebuie 

acordată strategiilor se exersare a inteligenţei emoţionale sau a Instrumentele pentru e-learning, deoarece Internetul nu reprezintă 

un duşman al profesorului, un ghimpe care diminuează plăcerea lecturii, ci un real aliat al profesorului modern, care utilizează 

avantajele tehnologizării învăţământului. Strategiile didactice interactive şi proactive prefigurate în didacticile moderne se 

dovedesc foarte utile în implementarea curriculumului integrat. Aceste strategii didactice implică munca în echipă a elevilor, 

organizaţi pe microgrupuri şi interacţionând în permanenţă. Se bazează pe sprijinul reciproc în căutare-învăţare, stimulând 

participările fiecărui individ, o implicare complexă, cognitivă, afectivă, volitivă şi socială. Interiorizarea informaţiei şi 

transformarea ei în bun propriu reprezintă cheia unei învăţări eficiente, durabile care să permită, mai apoi, realizarea transferului 

inter şi transdisciplinar, atât la nivelul cunoştinţelor, competenţelor, cât şi al strategiilor utilizare în procesarea acestor informaţii. 

Metodele de dezvoltare a gândirii critice abordate în activităţile cu caracter integrat contribuie la dezvoltarea spiritului critic şi 

analitic, oferind elevului posibilitatea de a ieşi din tiparele tradiţionale, de a stabili conexiuni inedite cu celelalte discipline. 

stimulează capacitatea de explorare, de analiză, interpretare, condiţie sinequanon a unei învăţări eficiente. 

Implementarea strategiilor didactice interactive şi proactive oferă ocazii benefice pentru organizarea unei învăţări 

plăcute, atractive, temeinice, cu un pronunţat caracter practic-aplicativ şi cu implicaţii solide în formarea personalităţii 

elevului. Activizarea atrage după sine fundamentarea abilităţilor de comunicare, stimulează interrelaţionările din actul didactic şi o 

mai bună relaţie elev-cadru didactic. 

Această categorie de strategii didactice este eminamente necesară, deoarece marchează trecerea de la învăţarea competitivă, 

care solicita stabilirea unei ierarhii între elevi, la învăţarea prin cooperare. Nu se mai încurajează competiţia tocmai pentru că noua 

paradigmă educaţională promovează dialogul, cooperarea şi într-ajutorarea. Competiţia devine distructivă pentru armonia climatului 
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colegial, atunci când constituie singurul scop al învăţării. Metodele interactive de grup determină şi stimulează munca cooperativă, 

favorizează dezvoltarea gândirii critice, creativitatea sau metacogniţia, contribuie la perfecţionarea tehnicilor de comunicare. 

Creativitatea şi activismul elevului trebuie neapărat stimulate, ele devenind elementele cheie ale unei învăţări interactiv-creative.  

Strategiile didactice interactive au rol motivaţional, stimulează dezvoltarea motivaţiei instrinseci, sporesc eficienţa 

învăţării, deoarece ele urmăresc nu numai formarea competenţelor intelectuale, ci şi a celor afectiv-atitudinale, acţionale sau 

psihomotorii. De asemenea, interacţiunea favorizează organizarea unui demers didactic personalizat, adesea chiar individualizat, 

pliindu-se astfel, mult mai bine, pe necesităţile şi espectanţele fiecărui elev în parte. O astfel de organizare didactică dezvoltă 

încrederea în forţele proprii, promovează o atitudine pozitivă, o imagine se sine solidă, încurajând respectul reciproc şi toleranţa. Se 

cultivă tehnici amiabile de aplanare a eventualelor conflicte, tocmai prin cultivarea toleranţei şi respectului reciproc. Prin metodele 

interactive de grup, copiii îşi exersează capacitatea de a selecta, combina, învăţa lucruri de care vor avea nevoie în viaţa de şcolar şi 

de adult. Efortul elevilor trebuie să fie unul intelectual, de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere, de abordare a altor 

demersuri decât cele clasice, se dezvoltă gândirea democratică, se exersează mecanismele gândirii critice, se aduc argumente, se 

stimulează realizarea conexiunilor între informaţii şi exersarea competenţelor transversale, prin eficienta apropiere a şcolii de 

real şi social. Principalele avantaje ale utilizării strategiilor didactice interactive şi proactive pot fi sintetizate şi reprezentate grafic 

astfel:  
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Învăţarea trebuie să fie în permanenţă ancorată cerinţelor sociale şi profesionale, care sunt  într-o continuă schimbare, 

deoarece dinamica socială transformă de la an la an cerinţele pieţii muncii în care viitorul absolvent trebuie să se încadreze. Şcoala 

trebuie ancorată în cerinţele socialului, tocmai pentru a risipi prăpastia care se instalează între cunoştinţele acumulate în şcoală şi 

cele care trebuie deţinute la locul de muncă.implementarea la scară largă a curriculumului integrat  are în vedere depăşirea 

frontierelor dintre discipline, atât la nivelul savoir-ului, adică al interrelaţionărilor dintre cunoştinţe, cât şi al savoir-faire, al 

competenţelor şi abilităţilor dezvoltate, denumite generic competenţe transversale. Tocmai datorită caracterului transferabil, 

aceste competenţe, deşi s-au format în cadrul unei discipline, nu ţin de un anumit domeniu de activitate, ci sunt exersate în contexte 

variate, şcolare şi extraşcolare. Extensia de la contextele organizare în cadrul şcolii la contexte situaţionale mult mai ample derivă 

din direcţia necesităţii de ancorare a învăţării în real şi social, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor viitorilor absolvenţi. Rolul 

acestor competenţe transversale este de a facilita integrarea socio-profesională a viitorului absolvent, care reprezintă miza 

întregului sistem de învăţământ, iar implementarea viziunii integrate aduce beneficii majore în realizarea acestui deziderat prin 

aprofundarea caracterului practic-utilitar al învăţării şi prin permanenta ancorare a învăţării în real şi social, posibilă prin 

transferabilitatea competenţelor în contexte situaţionale şi existenţiale variate, dincolo de zidurile şcolii.  
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EDUCAȚIA DIGITALĂ –EDUCAȚIA TRADIȚIONALĂ 
AVANTAJE-DEZAVANTAJE 

 
   PROF. ÎNV. PREȘCOLAR DAN ADRIANA, GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

NORMAL RUNCU, COMUNA RUNCU, JUD. VÂLCEA  
 

Educația în secolul 21 nu se mai poate face doar cu tabla și cu creta. Tehnologia a avansat și pune la dispoziția spațiului 

educațional instrumentele sale. Tinerii și copiii sunt atrași de cultura digitală și de suporturile tehnice care o promovează. 

Pentru a intra in conexiune cu acești tineri și copii, profesorii trebuie să vorbească limba lor, să valorifice abilitățile lor 

pentru oferirea de noi experiențe de învățare. Noile tehnologii de informare și comunicare  pot ușura instruirea, pot să îi 

confere acesteia noi dimensiuni în spațiul virtual (jocuri virtuale, grupuri de discuții, clase mobile, resurse on-line, proiecte 

de grup on-line, portofolii digitate etc.). Integrarea tehnologiei în practicile de instruire aduce experiențele de învățare la 

un alt nivel și mult mai apropiat de limbajul generației nativilor digitali. 

 Un profesor eficient știe care sunt cele mai bune instrumente care pot susține activitățile de predare-învățare sau 

evaluare, știe cum și când să le folosească, având în vedere că raportul de complementaritate între uman și tehnic este 

necesar și benefic. Poveștile, jocurile copilăriei, contactul direct, conversația față în față își păstrează rostul lor în 

dezvoltarea copiilor.  Respingerea noilor tehnologii de către cadrele didactice sau neutilizarea lor înțeleaptă în 

activitatea de instruire sporește riscul creșterii distanței între generații. Sigur că nu trebuie să uitam că nu toți copiii au 

acces la tehnologie, nu toate școlile au dotările necesare pentru valorificarea acesteia. Cultura digitală este încă un vis 

pentru mulți copii. 

 Ca profesori trebuie să fim preocupați să-i învățăm pe elevi nu doar să învețe, ci și să formăm caractere, să-i 

ajutăm să-şi consolideze anumite valori și atitudini precum: solidaritatea, dragostea, cinstea, respectul, spiritul de într-

ajutorare, compasiunea față de ceilalți etc 

 Lecțiile on-line, în pofida emoțiilor firești ale unui început forțat de împrejurări triste, sunt o provocare pentru cei 

mai mulți dintre noi, obișnuiți fiind să ne desfășurăm orele în sala de clasă, dar aceasta este singura metodă rămasă pentru 

a continua studiul în timpul pandemiei.  

Avantaje: 

 Informația se transmite repede și poate fi accesată oricând și de oriunde; 

 Informația poate fi oricând ștearsă,editată, reeditată; 

 Permite interacțiunea sincronă și asincronă între profesor și elevi; 

 Accesibilitate, comfort, flexibilitate, capacitate mare de stocare; 

 Grupurile  de utilizatori pot comunica on-line prin intermediul videoconferințelor; 

 Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri; 

 Elevul învață în ritm propriu și poate beneficia de feed-back rapid; 

Dezavantaje  

 Pregătirea unui curs on-line consumă mai mult timp; 

 Lipsa unor resurse tehnologice performante și a conexiunii la rețea; 

 Situația limită când nu ai acces la tehnologie, internet, informație; 

 Tehnologia avansează și nu putem ține pasul financiar și informațional; 

 Comunicarea directă, nonverbală dispare; devenim mici roboți astfel încât atunci când ne întâlnim, avem impresia că 

nu avem ce ne spune; 
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 Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru socializare; 

 Predarea digitală necesită experiență în domeniul calculatoarelor; 

 Adaptarea la școala on-line este un proces cu care s-au confruntat atât profesorii, părinții, dar și elevii, stârnind 

emoții și temeri intense. Cert este că integrarea tehnologiei informației în educație va fi accelerată în continuare și că 

educația on-line va deveni în cele din urmă o componentă integrantă a educației școlare. 

 Copiii secolului 21 sunt înconjuraţi de mijloacele electronice care le ocupă o mare parte din timp. Era digitală a 

adus cu sine nativii digitali. Această realitate cotidiană în permanentă transformare solicită copiilor flexibilitate şi 

adaptabilitate. Realităţile pieţei muncii vor solicita viitorilor cetăţeni o dezvoltare socio-emoţională adecvată. 

Oportunităţile de învăţare vor fi din ce în ce mai dezvoltate, însă copiii au nevoie să fie asistaţi în a-şi însuşi acele atitudini 

şi abilităţi care să le permită să devină capabili de o selecţie conştientă şi corectă a surselor informaţionale, dar şi de o 

atitudine flexibilă emoţional. 
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Adaptarea copiilor cu CES în școala de masă. 

 

Prof . înv primar ILIEȘ EMICA VIORICA  
ȘCOALA GIMN.NR . 1 CRISTOLȚ  

 

            În ţara noastră, elevii cu cerinţe educative speciale au învăţat în şcoli speciale, cu cadre didactice pregătite pentru 

a lucra cu astfel de copii, dar în ultimii ani, s-a ajuns la concluzia că procedându-se astfel, aceşti elevi sunt oarecum 

excluşi din viaţa socială şi s-a decis întegrarea lor în învăţământul de masă. 

Şcoala, ca instituţie publică de formare şi socializare umană trebuie să răspundă cerinţelor tuturor elevilor, atât celor care 

au un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual şi aptitudinal peste medie, dar şi celor care manifestă deficienţe de 

învăţare. Ambele categorii pot fi considerate cu cerinţe educative speciale şi necesită un program individualizat de 

învăţare. 

              În calitate de profesor, am fost pusă în situaţia de a avea la clasă elevi cu cerinţe educative speciale şi, în astfel 

de situaţii, am încercat să găsesc cele mai bune metode de predare-învăţare pentru a determina pe toţi participanţii la 

actul educaţional să se implice conştient în activităţile derulate. 

Am ţinut cont de faptul că elevii integraţi au nevoie de sprijinul nostru, al cadrelor didactice şi de sprijinul colegilor de 

clasă. Ei nu trebuie marginalizaţi în niciun fel, nu trebuie "uitaţi" în clasă pornind de la ideea că nu vor putea ajunge 

niciodată ca şi ceilalţi elevi. 

Obiectivul principal al şcolilor de masă în care învaţă elevii cu CES este asigurarea integrării acestora în mediul şcolar. 

Şcoala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului într-o persoană capabilă să-şi creeze propriile procese şi strategii 

de raţionament, utile pentru rezolvarea problemelor reale şi 

apropiate. 

Adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluţiile propuse de către factorii abilitaţi. O calitate 

esenţială a curriculum-ului şcolar actual este aceea că vizează un grad mare de flexibilitate, astfel încât să permită 

fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie 

de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, 

modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat. 

Astfel, în urma analizei amănunţite a evaluărilor iniţiale, am proiectat conţinuturile individualizat şi diferenţiat, astfel 

încât să poată fi înţelese de către elevi, am avut în vedere faptul că învăţarea trebuie văzută ca un proces la care elevii 

participă în mod activ, îşi asumă roluri şi responsabilităţi. 

Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale din perspectiva diferenţelor 

dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, atât pentru copiii cu dizabilităţi, 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 aprocesului instructive 

educativ la posibilităţile intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul şi stilul de învăţare al elevului. 
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Toţi elevii care participă la procesul de educaţie trebuie să beneficieze de o diferenţiere educaţională pentru că: au 

abilităţi diferite, au interese diferite, au experienţe anterioare de învăţare diferite, provin din medii sociale diferite, au 

diferite comportamente afective(timiditate, emotivitate) au potenţial individual de învăţare, învaţă în ritmuri diferite, au 

stiluri de învăţare diferite. 

Adapatrea curriculum-ului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, evaluarea diferenţiată se poate 

realiza prin: 

 adaptarea conţinuturilor, având în vedere atât aspectul cantitativ, cât şi aspectul calitativ, planurile şi programele 

şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin extindere, selectarea obiectivelor şi derularea unor 

programe de recuperare şi remediere şcolară; 

 adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, metodele de predare 

(metode de învăţare prin cooperare, metode active-participative, jocul didactic), materialul didactic(intuitiv), timpul de 

lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin suplimentar prin cadre didactice de 

sprijin); 

 adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social; 

 adaptarea procesului de evaluare, având ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi individuale ce se pot exprima prin 

diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale, kinestezice). 

Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de potenţialul individual. Evaluarea trebuie să vizeze identificarea 

progresului realizat de elev, luând ca punct de plecare rezultatele evaluării iniţiale. 

Tratarea individualizată a şcolarilor facilitează adaptarea acestora la cerinţele şi obiectivele procesului 

instructiv-educativ şi presupune corelarea între cerinţele programei şi posibilităţile copiilor. 

Tratarea diferenţiată exprimă necesitatea ca organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor instructiv-educative să 

stimuleze dezvoltarea copilului. Sarcinile care se dau copilului să fie în concordanţă cu însuşirile de personalitate, care se 

află în permanent devenire şi transformare, astfel asigurându-se o amplificare a efortului psihic şi fizic al copilului. 

Diferenţierea se poate face atât prin curriculum, prin extinderea şi profunzimea cunoştinţelor propuse spre învăţare, cât şi 

prin formele de organizare a activităţii şi a metodelor didactice utilizate. Copiii aflaţi în diferite faze ale insuccesului 

şcolar pot fi cuprinşi în activităţi frontale, dar trebuie trataţi şi 

individual, cu sarcini de lucru care să ţină seama de dificultăţile lor. Cadrul didactic trebuie să pună un accent pe 

abordarea pozitivă a comportamentului copiilor, ameliorarea practicilor educaţionale, 

cum ar fi: evitarea discriminărilor, a favorizării sau etichetării copiilor, evitarea reacţiilor impulsive neadecvate, a 

ameninţării şi intimidării copiilor, exprimarea încrederii în 

posibilităţile fiecărui copil de a reuşi. 

În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosimetodele expozitive (povestirea, expunerea, 

explicaţia,descrierea), dar trebuie respectate anumite cerinţe: să sefolosească un limbaj adecvat, corespunzător nivelului 

comunicăriiverbale, prezentarea să fie clară, precisă, concisă, ideile să 

fie sistematizate, să se recurgă la procedee şi materialeintuitive, să se antreneze elevii prin întrebări de control pentru a 

verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către aceştia şi pentru a interveni cu noi explicaţii atunci când se impune 

acest lucru. 

Metodele de simulare (jocul didactic, dramatizarea) pot fi applicate cu succes atât în ceea ce priveşte conţinutul unor 

discipline, cât şi în formarea şi dezvoltarea comunicării la elevii cu deficienţe mintale şi senzoriale. Implicarea lor cât 
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mai direct în situaţii de viaţă simulate, trezesc motivaţia şi implică 

participarea activă, emoţională a elevilor, constituind şi un mijloc de socializare şi interrelaţionare cu cei din jur. 

Metoda demonstraţiei ajută elevii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază ale unui fenomen sau proces. Alături de 

metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu o largă aplicabilitate în educaţia specială, mai ales în activităţile 

de consolidare a cunoştinţelor şi de formare a 

deprinderilor. 

În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative special se poate folosi cu maximă eficienţă învăţarea prin 

cooperare. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea 

frecventă a performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, elevii se 

ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu, învaţă unii de la  alţii, 

realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la 

bun sfârşit o sarcină a grupului. 

Integrarea copiilor cu CES se poate realiza nu numai prin activităţi educative şcolare, ci şi prin activităţi 

extracurriculare. Este necesară o riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri de activităţi în relaţie 

direct cu posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea problemelor pe care elevii respectivi le resimt în 

raport cu actul educaţional. 

Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai uşor socializarea copiilor 

cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi 

comportamentale, mult mai solide, pentru că, desfăşurându-se 

în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială. 

Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit dezvoltarea relaţiilor interpersonale şi o 

mai bună relaţionare a copiilor cu societatea, sporirea interesului de cunoaştere a frumuseţilor naturale şi depatrimoniu, 

formarea şi dezvoltarea unor sentimente de preţuire a 

mediului natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic adecvat. 

Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu etc.) dezvoltă la elevii cu CES, spiritul 

decompetiţie, de echipă, încrederea în forţele proprii, îi mobilizează la cooperare. 

Educaţia integrată va permite copiilor cu CES să trăiască  alături de ceilalţi copii, să desfăşoare activităţi comune, 

dobândind abilităţi în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi. 
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Rolul factorilor nonintelectuali în reuşita şcolară 

 

PROF ÎNV PRIMAR ILIEȘ EMICAVIORICA 
ȘCOALA GIMN .NR 1 CRISTOLȚ  

 

Analizând factorii, condiţiile şi cauzele care determină gradul şi nivelul reuşitelor şcolare identificăm alături de 

mecanismele intelectuale şi altele de natură nonintelectuală. Astfel sunt evidenţiaţi factorii nonintelectuali de personalitate 

- atitudinile, motivaţiile, interesele, valorile şi aspiraţiile, factori ce au o importanţă desăvârşită în obţinerea randamentului 

şcolar. Din acest punct de vedere, în practica instructiv –educativă se evidenţiază o complexitate de categorii a situaţiilor 

problematice ce pot apărea. Acestea se referă la copiii care obţin performanţe diferite în învăţare, chiar dacă aceştia au un 

potenţial intelectual apropiat, la elevii care obţin un randament scăzut, cu toate că deţin posibilităţi reale de învăţare, la cei 

care reuşesc să obţină performanţe înalte având un potenţial intelectual mediu printr-un efort sistematic şi perseverent, dar 

şi acea categorie de elevi care obţin rezultate slabe la o materie sau un profesor, dar performante la alte obiecte sau alţi 

profesori. Din aceste exemple tragem concluzia că inteligenţa şcolară nu  este o valoare psihică absolută, ci eficienţa ei 

este condiţionată de toată viaţa psihică a elevului şi de particularităţile afectiv-motivaţionale şi voliţionale ale personalităţii. 

Este nevoie de o cunoaştere şi o influenţă pozitivă asupra acestor trăsături de personalitate a elevilor, succesul la învăţătură 

fiind dependent de acestea, dar şi de nivelul dezvoltării intelectuale. 

Motivaţia învăţării are şi ea un rol important în obţinerea rezultatelor bune. Ea se referă la totalitatea factorilor 

care îl stabilizează pe elev şi-l conduce spre o asimilare corectă a cunoştinţelor, formarea priceperilor şi deprinderilor, 

energizând şi uşurînd procesul de învăţare prin pronunţarea efortului şi concentrarea atenţiei prin stările de pregătire pentru 

orice activitate. Elevii care perseverează sunt astfel motivaţi şi obţin totdeauna rezultate eficiente. Motivaţia se formează 

printr-o acţiune educativă sistematică conducând la activităţi ce se încheie cu rezultate bune. 

Performanţa şcolară este consecinţa motivaţiei, deoarece orice elev motivat învaţă mai mult, folosind strategii 

potrivite de învăţare, ajungând la un nivel ridicat al reuşitei şcolare, nefiind doar o simplă demonstraţie a ceea ce şcolarul 

a învăţat, ci o posibilitate prin care copilul să poată să se evalueze, să se judece, să se valorizeze ca persoană, ceea ce în 

mod contrar face un elev cu rezultate scăzute la învăţătură, care dezvoltă o atitudine negativă vis-à-vis de şcoală, neglijând 

sarcinile şcolare, absentând, manifestând o lipsă majoră de interes, de neîncredere în forţele proprii şi indisciplină totală. 

Interesul cognitiv este o formă a motivaţiei, ce acţionează prin dobândire de cunoştinţe sau printr-o atitudine de 

investigare şi explorare a mediului înconjurător, acesta reprezentând o formă superioară a motivaţiei. Acesta are trei 

componente importante: motivaţională sau dinamico-energetică (de care depinde cât de intens este interesul), cognitivă 

sau operaţională (care are la bază conţinutul interesului) şi de reglare (reglându-le pe cele două). Interesele diferă de la 

un copil la altul , şcoala fiind cea care formează interese de cunoaştere pentru diferite domenii de activitate, prin procesul 

de învăţământ şi prin activităţile extraşcolare. Dacă activităţile desfăşurate sunt potrivite şi bine dozate, atunci se creează 

motivaţii superioare şi este trezit interesul copilului spre anumite domenii de activitate, dezvoltându-le aptitudinile de 

care fiecare dispune. 

Nivelul de aspiraţie reprezintă modalitatea prin care elevul îşi fixează valoarea sau scopurile de urmărit. Acesta 

depinde de preconizarea fiecăruia asupra posibilităţilor sale de reuşită într-o anume activitate, reprezentând de fapt o 

legătură între motivaţie şi performanţă, contând foarte mult pe imaginea pe care o are orice individ despre propria 

persoană şi despre cunoaşterea posibilităţilor şi reuşitelor anterioare. Dacă elevul ştie cu precizie unde se situează şi ce 

aspiraţii are, atunci în funcţie de acest lucru poate avea succes sau insucces, succesul crescându-i la rândul lui nivelul de 
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aspiraţie în timp ce insuccesul îi scade acestuia dorinţa de a învăţa şi de a merge la şcoală. În discuţie trebuie adus de 

altfel şi climatul şi mediul familial, afectiv, stabil, încurajările, modelele pozitive ale propriilor părinţi, ceea ce conduce 

spre curajul ce-l are spre a continua, care-i asigură pe mai departe speranţa reuşitei şi dorinţa de afirmare şi de angajare 

în situaţii cu grade ridicate de rezolvare. Pe partea cealaltă se situează mediul neechilibrat, deranjant, neliniştit ce-i 

provoacă copilului neîncredere în forţele proprii, făcându-l să se apere de decepţiii şi decăderi prin reducerea nivelului 

de aspiraţii. Acest sentiment de nereuşită, de prăbuşire, de înfrângere este demoralizator, conducând la pierderea 

încrederii în sine, în propriile posibilităţi şi mergând până la frustare şi resemnare, el fiind simţit mai mult când aspiraţiile 

sunt prea înalte. Aici intervine rolul şcolii care trebuie să-l ajute pe elev să-şi cunoască posibilităţile, alegându-i activităţi 

potrivite nivelului său de cunoaştere, astfel putând fi evitate eşecurile şcolare. O altă cauză poate fi nivelul scăzut al 

aspiraţiilor ce nu-i permit elevului să progreseze, să se dezvolte. 

Concluzionând, conform cercetărilor psihologice şi practicii şcolare există o legătură strânsă între nivelul de aspiraţie al 

elevului şi succesul şcolar, experienţa demonstrând că rezultatele şcolare ale elevilor cu un înalt grad de aspiraţie sunt net 

superioare celor cu un nivel de aspiraţie scăzut. S-a dovedit de altfel că insuccesul reduce nivelul de aspiraţie, iar la rândul 

lui nivelul de aspiraţie scăzut reduce totodată performanţa scăzută a elevului. 

O activitate şcolară reuşită, din punct de vedere pedagogic este aceea care asigură obţinerea unor performanţe 

ridicate, care la rândul lor determină transformarea în mod real al personalităţii elevului. Evaluarea formativă  modelează 

la elevi capacitatea de învăţare pentru succes şi pentru reuşită şcolară în toate domeniile de activitate. 

Capacitatea de învăţare 

Nivelul de dezvolatare intelectuală al elevilor este una din condiţiile de bază pentru a ajunge la progres şcolar. 

Pedagogia consideră că factorul principal care contribuie la dezvoltare şi care condiţionează rezultatele şcolare este nivelul 

intelectual. S-a demonstrat că inteligenţa şi aptitudinile nu sunt “un lucru în sine” (Savu-Cristescu, 2007, 91), şi nu au 

capacitatea să determine rezultatele şcolare, avansându-se totodată şi “conceptul de învăţare” (M. A. Mencinskaia) de care 

depind şi rezultatele şcolare. La baza acestor activităţi de învăţare se găseşte instruirea elevului care se află în directă 

dependenţă cu gradul de dezvoltare a proprietăţilor fundamentale ale gândirii, memoriei, atenţiei. Acestea nu determină 

singure reuşita şcolară, fiind limitate de interese, atitudini, capacitate de efort şi spirit  de angajare. 

Conceptul „capacităţii de învăţare” este mai mai amplu, el cuprinzând factori de natură intelectuală, 

nonintelectuali, dar şi deprinderi de organizare a activităţii de învăţare, bineînţeles şi o serie de condiţii de origine 

psihomotrică, starea de sănătate, precum şi echilibrul emoţional. Ca orice activitate şi activitatea şcolară poate provoca 

oboseală, ce trage după sine scăderea capacităţii în muncă, reflectându-se în stări de nervozitate, hiperexcibilitate, agitaţie 

sau apatie. 

Conform M. Roşca ritmul de apariţie a oboselii diferă în funcţie de intensitatea şi ritmul activităţii, de variaţia capacităţii 

de muncă, de tonalitatea afectivă a lecţiei şi de regimul de odihnă pe parcursul unei zile. 

„Evaluarea rezultatelor şcolare nu se limitează la cunoaşterea acestora, ci vizează şi răspunsul la întrebarea „de ce”; numai 

cu această condiţie, ea permite „reglarea” activităţii ale cărei rezultate au fost constante” (Savu-Cristescu, 2007, 93). 

În concluzie, evaluarea nu se limitează doar la performanţele şcolare, ci în mod clar se referă şi la cunoaşterea şi aprecierea 

cât mai exactă a acelor factori care se află la baza capacităţii de învăţare. 
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Magia cuvintelor-Textul literar 

 

Învățător: Deguille Mihaela 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea de învățare: Magia cuvintelor-Textul literar 

Clasa: a IV a  

Nr. ore: 10 

Perioada: 

Semestrul I : 

Conținuturi 

 

Compe

tențe 

Activități de învățare 

 

Resurse 

 

Evaluare 

 

Observații 

1.Textul narativ-prezentare 

-descrierea de obiecte din universul 

apropiat 

-solicitarea de informații referitoare 

la universul apropiat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

1.2 

1.4 

1.5 

2.3 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

- prezentarea structurii unei cărți; 

- exerciții de exprimare a primelor reacții față de 

cele citite folosind modalități diverse: desen, mimă, 

schemă, ritm/ melodie etc.  

- exerciții de tip "daca as fi (persoana) ... m-as simți/ 

ca fi ..." 

-audierea/vizionarea unei secvențe din poveste ; 

- derularea de proiecte de lectură în grup, care se 

finalizează prin realizarea unei „cărți”; expoziție cu 

asemenea produse 

 

 

 

caiet, fișe de lucru 1 , imagini , 

videoproiector , laptop 

 Text suport:  

Cartea cu Apolodor, de Gellu Naum 

conversația, explicația ,exercițiul , 

învățarea prin descoperire, harta textului , 

cadranele 

  

activitate individuală/pe echipe 

 

2 ore 

 

 

● Evaluarea 

orală/scrisă 

formativă 

●Observarea 

sistematică 
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2. Textul literar narativ 

- oferirea de informații  referitoare la 

universul apropiat 

- delimitarea textului 

- cuvinte cu aceeași formă dar 

înțeles diferit 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.5 

3.3 

 

 

- lectură activă, cu creionul în mână  

- prezentarea unei cărți la intervale ritmice (o dată 

pe săptămână, o dată la două săptămâni etc.) ; 

-organizarea unei expoziții cu volumele de cărți citite 

; 

-exerciții de integrare în contexte noi a unor cuvinte 

cu aceeași formă dar înțeles diferit; 

- utilizarea tehnicii SVÎ- Știu, Vreau să știu, Am 

învățat 

- activități la bibliotecă 

 

 

a. materiale: caiet, fișă de lucru 2, volume 

cărți , videoproiector , laptop, lectometrul 

Text suport: 

Cartea cu Apolodor, de Gellu Naum 

b.  procedurale: conversația, explicația, 

exercițiul , turul galeriei  

c. forme de organizare: 

activitate individuală/pe echipe 

 

2ore 

 

 

 Observarea 

sistematică 

 aprecieri  

    globale 

 

 

 

3.Textul literar narativ 

-caracteristici 

 

-transformarea vorbirii directe în 

vorbire indirectă 

-ortografie și punctuație 

 

 

 

 

 

3.2 

3.3 

3.4 

4.1 

4.5 

 

 

 

 

 

- exerciții de recunoaștere a caracteristicilor 

textelor narative; 

- identificarea momentelor subiectului unui text 

narativ; 

- exerciții de transformare a vorbirii directe în 

vorbire indirectă; 

- selectarea adecvată a cuvintelor într-un text 

propriu; 

- exerciții de rezolvare a unor sarcini în perechi sau 

în grupe mici de lucru; 

- analiza textelor redactate după criterii date; 

 

a. materiale: caiet, fișă de lucru 3 ,imagini, 

videoproiector 

Text suport:  

Cenușăreasa, după Frații Grimm 

b.  procedurale: conversația, explicația, 

demonstrația, exercițiul, problematizarea, 

învățarea prin descoperire, munca 

independentă, jocul didactic 

c. forme de organizare: 

frontală, activitate individuală/pe echipe  

 

 Observarea 

sistematică 

 Tema pt. acasă 

 Evaluarea formativă 

orală /scrisă 
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- exprimarea propriei păreri în legătură cu textele 

personale și cu cele create de colegi. 

- activități în perechi cu scopul de a lămuri aspecte 

neînțelese 

- folosirea jurnalului cu dublă intrare 

 

2 ore 

 

 

 

3.Verbul 

-persoanele verbului  

 

 

1.3. 

3.4. 

3.5. 

4.1 

 

 

- exerciții de identificare/intuire a verbelor 

predicative; 

- selectarea verbelor predicative dintr-un text; 

- exerciții de intuire a numărului și a persoanei 

verbelor predicative; 

- exerciții de completare a informației despre 

clasele morfologice ale verbelor predicative. 

 

 

 

a. materiale: caiet, fișă de lucru Verbul 

,imagini, videoproiector 

Text suport:  

Cenușăreasa, după Frații Grimm 

b.  procedurale: conversația, explicația, 

demonstrația, exercițiul, problematizarea, 

învățarea prin descoperire, munca 

independentă, jocul didactic 

c. forme de organizare: 

frontală, activitate individuală/pe echipe  

1 oră 

 

 Observarea 

sistematică 

 Tema pt. acasă 

 Evaluarea formativă 

orală /scrisă 
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4.Recapitulare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

    2.1 

2.2 

2.4 

    3.1 

3.3 

3.4 

3.5 

4.1 

 

 

 

 

-prezentarea în ordine logică, cronologică a unor 

imagini care corespund momentelor unei întâmplări; 

 - formularea de întrebări și răspunsuri prin diferite 

procedee (interogare reciprocă, procedeul recăutării 

etc.)  

- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în 

perechi/ în echipe 

-discutarea greșelilor de ortografie; 

- integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii;  

- completarea unor enunțuri lacunare; 

- exerciții de intuire a numărului și a persoanei 

verbelor predicative; 

 

 

a. materiale: caiet, fișă de lucru 

Recapitulare  

b.  procedurale: conversația, explicația, 

demonstrația, exercițiul, problematizare, 

observarea dirijată, munca independentă, 

jocul didactic 

c. forme de organizare: 

frontală, activitate individuală/pe echipe  

1 oră 

  

 

5.Evaluare 

Ameliorare/Dezvoltare 

 

*1.4. … 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- administrarea probei de evaluare sumativă;  

- exerciții aplicative create de învățător pentru  

recuperarea lacunelor constatate; 

 - exerciții de dezvoltare/ameliorare. 

 

a. materiale:  

caiet, fișă de evaluare 

b.  procedurale: 

munca independentă, conversația, 

explicația, jocul didactic. 

c. forme de organizare: 

 activitate individuală 

 

2 ore 

 

 Evaluarea sumativă 

orală /scrisă 
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EXPERIENȚE DIDACTICE/ PROIECT DE LECŢIE 

ACTIVITĂŢI ECONOMICE LOCALE/AGRICULTURA 

  

Școala Gimnazială Nr.1 Tărcaia 
Prof. înv. Primar: Rigda Enikő Csilla 

Clasa: a IV-a 

Aria curriculară:Om şi societate 

Disciplina: Geografia României 

Subiectul:Vizită la un solar din sat 

Tipul lecției: mixtă 

Competențe generale: 

 Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specifice; 

 Familiarizarea elevilor cu înfăţişarea unui solar;  

 Familiarizarea cu tehnicile moderne de lucru;  

 Cunoaşterea importanţei unui solar; 

Competențe  specifice:  

 Să identifice materialele din care este construit un solar; 

 Să recunoască uneltele de lucru; 

 Să identifice tehnicile moderne în îngrijirea plantelor; 

 Să denumească plantele cultivate; 

 Să culeagă legume în lăzi; 

 Să specifice importanţa creşterii legumelor; 

 Să noteze rezultatele observațiilor în cadrul investigației pe fișa de observație; 

 Să formuleze concluzii pe baza rezultatelor investigației proprii; 

 Să prezinte concluziile investigației proprii; 

Metode şi procedee:conversaţia, observaţia, explicaţia, vizita, problematizarea, ciorchinele. 

Mijloace didactice:fişa de observaţie, mănuşi de cauciuc, lăzi, plante, diferite unelte de lucru. 

ETAPELE 

LECŢIEI 

ACTIVITATEA PROPUNĂTOAREI ACTIVITATEA ELEVILOR 

1.Trezirea 

interesului 

Voi spune ghicitori: 

a) Mai mare ca o alună 

Roşie, albă, bună 

După ce a împlinit o lună.( ridiche) 

b) Sus plete. 

Jos musteţe, 

La mijloc cămaşe creţe: (ceapa verde) 

c)Firoasă mi-e rădăcina 

şi scurtă îmi e tulpina 

Frunzele sunt mari şi late 

Rotunde şi ordonate 

Rezolvările sunt: ridichea, ceapa 

verde, salata, adică legumele de 

primăvară. 
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În grădină mă găseşti 

Şi poţi să mă foloseşti 

Proaspătă sau în salată 

Ori pe platou aşezată. (salata). 

 

2.Reactualizarea 

cunoştinţelor 

Conversaţie despre legume:felul lor, importanţa lor, leguma 

preferată, părţile unei legume, rolul părţilor componente...... 

Elevii spun tot ce ştiu despre 

legume, mai ales despre legumele 

de primăvară. 

3.Moment 

organizatoric. 

Disciplinat vom vizita un solar din sat.Luăm cu noi 

materialele necesare. 

(fişa de observaţie) 

Se organizează. 

4.Anunţarea 

temei şi a obiec- 

tivelor. 

Vom vizita un solar din sat. Până la sfârşitul vizitei, trebuie 

să completați fișa de observație! 

Vor asculta cu atenţie. 

5.Dirijarea acti- 

vităţii. 

Ajungând în solar, facem cunoştinţă cu proprietara solarului 

.Dânsa va fi ghidul nostru, ne va da explicaţii, informaţii, 

răspunsuri la întrebările elevilor. 

Vom observa: mărimea unui solar; materialele din care este 

construit un solar; uneltele de lucru; plantele existente în 

solar în timpul vizitei noastre.( spanac, salată, ridichi). 

Ghidul ne arată un lucru foarte interesant: pământul de sub 

plante este acoperit cu folie neagră. 

Importanţa foliei este: protejează plantele de dăunători care 

ies din pământ( melcul), nu cresc buruieni între plantele 

cultivate, nu trebuie săpate, plantele cultivate nu vor fi pline 

de noroi după udare pentru că folia le protejează. 

Vom observa modul de plantare: distanţa între rânduri, 

distanţa între plante. 

Observăm şi modul de irigare a salatei: se folosesc sisteme 

de irigaţii.Ghidul povesteşte despre momentele şi despre 

frecvenţa irigării. 

Vom afla când se culege salata, cum se culege, în ce se 

transportă, cum se transportă, unde se transportă. 

Aplicaţie practică:culegerea salatelor. 

Se subliniază importanţa creşterii plantelor în solar: 

- Este un loc de muncă; 

- Asigură aprovizionarea familiei şi a pieţelor; 

- Asigură venitul unei familii; 

Ghidul vorbeşte şi despre partea întunecată a acestei 

ocupaţii: 

 

Elevii vor nota informațiile pe fișa 

de observație. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii vor culege cu mănuşi de 

cauciuc salate în lăzi după cum a 

povestit ghidul nostru. Într-o ladă 

se pun numai 10 bucăţi. 

 

Elevii vor nota informaţiile pe fișa 

de observație. 
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- Este foarte cald înăuntru; 

- Plantele se îmbolnăvesc; 

- Seminţele sunt scumpe; 

- Uneori dezlănţuirea naturii produce pagube mari; 

Vom afla ce alte legume se vor cultiva, ce va urma după 

legumele de primăvară. 

 

 

6.Fixarea 

cunoştinţelor. 

Joc didactic:Folosim metoda ciorchinelui.Luăm în mână o 

salată şi cine primeşte trebuie să spună o informaţie despre 

vizita noastră.( ce a fost interesant pentru el, ce a notat pe 

fișa de observație? ) 

Problematizare: continuăm jocul dar acum cine primeşte 

salata , pune o întrebare în legătură cu tema noastră 

studiată.Formulăm concluziile investigațiilor. 

Elevii vor răspunde la întrebări şi 

trebuie să aibă grijă de salată, să 

fie întreagă până la sfârşit. 

7.Tema. Transcrieţi de pe fişa de observaţie în caietul vostru 

informaţiile auzite folosind propoziţii dezvoltate!Com- 

pletați și rebusul! 

Elevii vor transcrie informaţiile în 

caiet. 

8.Evaluare. Fac aprecieri colective şi individuale asupra implicării lor în 

activităţi. 

Vor asculta. 

 

 FIŞĂ DE OBSERVAȚIE 

VIZITĂ ÎNTR-UN SOLAR 

NR.CRT. CE OBSERVĂM? INFORMAȚIILE 

1. Informații despre solar  

2. Uneltele de lucru folosite în  

Solar 

 

3. Tehnici moderne în cultiva- 

rea plantelor 

 

4. Plantele cultivate  

5. Despre salată am aflat...  

6. Importanța acestei ocupații  

7. Lucrul cel mai interesant 

pentru mine 
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1. Completează rebusul! 

 

1.                                       

2.  

3. 

4.  

5. 

6.             
 

  
 Rezolvarea:____________________ 
 

1. Legume de primăvară, care are fier multe.( spanac) 

2. Legume de vară, de culoare verde, roşie, galbenă, este dulce, câteodată iute.( ardei) 

3. Materialul cu care se acoperă scheletul solarului.( folie) 

4. Unul dintre scopurile cultivării legumelor.(aprovizionare) 

5. Legume de vară, se mai numeşte şi roşii albaştri.(vinete) 

6. O tehnică modernă de îngrijire a plantelor.(irigare) 
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Plan de actiune pentru integrarea copiilor cu dizabilitati 

 

Prof. AVRAM MARIAN 
Şcoala Gimnazială nr. 43 ,,Ferdinand” Constanţa 

 
  

  Din punct de vedere școlar, integrarea este considerată un proces, dar apare adesea și sub forma unor obiective 

ale unor acțiuni educative mai ample, sau ca rezultate ale acestora. Integrarea autentică a unui copil cu CES nu presupune 

doar că el este prezent în școala incluzivă, ci și că el este acceptat de ceilalți copii, cu care are raporturi corecte de 

socializare, iar procesul de învățământ presupune că el învață și se dezvoltă în condițiile potențialului său simultan cu 

colegii săi. 

Dacă integrarea presupune atingerea unor obiective legate de școlarizare și progres în condiții comune tuturor 

elevilor, incluziunea este un proces mai amplu, care trebuie să producă schimbare inclusiv la nivel social. Sistemul de 

educație în ansamblul său trebuie să se adapteze la toți indivizii, pornind de la premisa diversității acestora în comunitățile 

de proveniență. Incluziunea școlară este o treaptă spre incluziunea la nivelul societății. 

Educația copiilor cu CES este centrată pe dezvoltarea și compensarea capacităților individuale necesare practicării unui stil 

de viață independent, care să permită integrarea individului în societate și să ducă o viață utilă. 

Învăţarea prin cooperare, este o formă superioară de interacțiune în contextul învățării, ce aduce beneficii pentru 

toți elevii colectivului. În clasele incluzive, acest model de învăţare facilitează atitudinile de toleranţă şi acceptare a copiilor 

cu dizabilități, complementarizează modurile și treptele diferite de gândire, într-un climat afectiv plăcut și securizant. 

Atât predarea în grupuri mici, cât și cea în perechi sunt forme de predare recomandate în colectivele incluzive, permițând 

profesorului să acorde timp elevilor cu CES fără a acționa în detrimentul celorlalți elevi.  Copiii cu cerințe educative 

speciale beneficiază de explicații dedicate, ritmul de lucru este adaptat la nevoile lor, iar lucrând în perechi cu alți elevi, se 

vor simți acceptați. 

Relația profesor-elev este indicată de toate studiile de specialitate ca fiind cea mai puternică sursă a modificării 

comportamentale a elevilor. Elevii relaționează și reacționează cel mai bine la personalitatea profesorului și la 

comportamentul său față de ei. Orice profesor trebuie să manifeste interes față de elevi, empatie și să aloce timp pentru a-

i asculta. Desigur, aceste comportamente nu înseamnă permisivism și pierderea disciplinei, ci doar latura umană atât de 

necesară în munca de la catedră. Elevii trebuie să simtă că profesorul îi acceptă așa cum sunt și că ei sunt importanți. 

Relația dintre elev și profesor trebuie să fie productivă. Atitudinea cadrului didactic trebuie să dea de înțeles 

elevilor că ei pot să reușească în ceea ce și-au propus, punând, în același timp presiune pe activitatea lor, pentru ca ei să 

reușească. Chiar dacă uneori elevii – și mai ales cei cu nevoi speciale – își spun că ceea ce li se cere este imposibil de 

achiziționat sau de format, profesorul, prin toată atitudinea și demersurile sale, trebuie să transmită mesajul că elevul își 

poate depăși limitele, nesiguranțele și temerile. Pentru a reuși formarea unei atitudini corecte, pozitive și structurarea relației 

profesor-elev pe baze solide, este necesar ca și comportamentul profesorului să se structureze în această direcție. 

Strategiile didactice influențează progresul școlar și creșterea gradului de incluziune școlară. 

Strategii la nivelul planificării predării, exersării şi evaluării: 

-adaptarea curriculară, cu setarea obiectivelor în funcţie de particularităţile individuale ale tulburării specifice de învăţare; 

-elaborarea unui Plan de Intervenţie Personalizat realist, corect dozat, astfel încât să ajute copilul să progreseze, pe de o 

parte, dar să nu îl menţină la un nivel de cunoştinţe deja achiziţionat, fără a-i mai permite progresul; 
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-respectarea ritmului de achiziţie și operaţionalizare a fiecărui copil diagnosticat în parte; 

-evaluarea nivelului achiziţiilor dobândite pornind de la obiectivele stabilite în Planul de Intervenţie personalizat. 

 

Strategii, metode şi procedee de predare-învăţare: 

-utilizarea materialului didactic concret, intuitiv; 

-utilizarea de softuri educaţionale şi aplicaţii ; 

-permiterea  elevilor să lucreze cu creion și să se autocorecteze; la finele orei, caietul va fi ordonat, iar toate informațiile 

cuprinse în acesta vor fi corecte, activând capacitatea de memorare a acestor informații, iar nu a celor greșite. 

-utilizarea tabelelor cu constante fizice 

-organizarea materialului de predat conform particularităţilor elevului (predarea nu se poate realiza în acelasi ritm ca pentru 

ceilalţi elevi ai clasei, ci se face pe unităţi mai mici, în funcţie de posibilităţile de achiziţie ale elevului); 

-utilizarea a numeroşi stimuli vizuali – sublinierea cu culori, utilizarea unor coduri de culori (definiții, exerciţii, probleme, 

formule); 

 -dozarea corectă a sarcinilor, atât în ceea ce privește volumul, cât și în ceea ce privește gradul de dificultate; 

-elevului cu CES trebuie să i se explice gradat teoria şi aplicaţia practică – el nu va reuşi să achiziţioneze în ritmul colegilor 

săi și nici volumul achiziției nu va fi la fel de consistent. 

-permiterea utilizării de tabele si scheme, a calculatorului; 

-o strategie utilă este aceea a acoperirii paginii din manual/culegere, astfel încât sa fie vizibil/ă doar exercițiul/problema pe 

care o are de rezolvat elevul. Utilitatea procedeului constă în focalizarea pe sarcina de rezolvat, în condiţiile în care copiii 

care suferă de discalculie au probleme de organizare şi percepţie spaţio-temporală/a realitatii. 

- în activitățile desfășurate cu copii cu tulburări din spectrul autist se utilizează numeroase materiale vizuale. Pentru un 

astfel de copil este dificilă lecturarea textelor de mare întindere, de aceea, pe cât posibil, textul scris trebuie înlocuit cu 

suport vizual; 

Specificul fiecărui elev în parte determină structurarea conținuturilor, a activităților, iar evaluările trebuie să fie 

personalizate. Școlarizarea după un Curriculum adaptat permite copiilor cu CES atingerea potențialului individual, iar 

activitățile extra-curriculare și extrașcolare creează sentimentul de apartenență la societate. 

Adesea, părinții sunt greu de convins că există o problemă reală a copilului, preferând să considere că profesorii, 

colegii, alți actori implicați în educația școlară sunt rău-intenționați față de copilul lor. Un prim pas important este acela al 

definirii corecte, de către cadrul didactic, al comportamentului cu care se confruntă. La simțul comun, cadrul didactic va 

spune că un elev este agresiv sau violent, agitat sau...”rău”. Aceste etichete, însă, sunt vagi și nu descriu cu acuratețe 

comportamentele copiilor, iar pentru părinți sunt puțin sau deloc relevante, ori produc inversul efectului scontat. 

În descrierea pe care cadrul didactic o face atunci când stă de vorbă cu părinții, este recomandat evitarea utilizării 

termenilor ca aceia de mai sus. Relatarea unui incident în termeni neutri va permite părintelui să decodeze informația în 

limbajul propriu și – cu ajutorul cadrului didactic – să o prelucreze raportându-se la normele acceptabile și recomandate în 

context școlar. 

Mai cu seamă pentru acești părinți  se recomandă realizarea unei grile de observații comportamentale de către 

cadrul didactic. Această grilă se prezintă părintelui la întâlniri, iar discuțiile pornesc de la o bază concretă, cu exemplificarea 

fiecărui comportament și menționarea datei exacte și a contextului în care s-a manifestat acesta. Impactul informației 

prezentate astfel asupra părinților este mult mai mare, iar aceștia înțeleg mai ușor că profesorul nu face considerații generale 

și subiective, ci se bazează pe o informație structurată, obiectivă. 
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În elaborarea unei grile personalizate, cadrul didactic va cuprinde doar acele simptome caracteristice copilului 

aflat sub observație. Sunt exemplificate și modele de consecințe ale acestor comportamente, pentru a oferi părinților un 

tablou cât mai complet al efectelor pe care acestea le au asupra copilului și performanțelor sale și asupra colectivului. 

 În marea majoritate a cazurilor, copiii cu CES au dificultăți de relaționare datorate inconvenientelor pe care le 

produce comportamentul lor. Colegii acestor copii sunt frustrați de întreruperi, zgomote, mișcare, însușirea obiectelor fără 

permisiune, iar relațiile cu copilul index se deteriorează. 

Copilul raportează părinților ostilitatea sau comportamentele nepotrivite ale celorlalți copii în raport de el, ceea 

ce conferă familiei o imagine de ansamblu în care propriul copil este o victimă. Și din acest motiv, părinții refuză uneori 

colaborarea cu cadrul didactic, pe care îl consideră direct răspunzător pentru eșecul școlar și social al copilului. 

Înțelegând mai bine efectele asupra grupului de elevi pe care îl are comportamentul propriului copil, părintele va 

fi mai dispus la colaborare, în beneficiul tuturor.  Întâlnirile cu părinții acestor copii treuie să se producă la intervale 

regulate de timp. Nu este recomandat ca  grilă de monitorizare să fie completată de-a lungul unei perioade mari de timp și 

prezentată apoi părinților. 

Este foarte important pentru copiii cu tulburări specifice de învăţare să beneficieze de empatia profesorului şi de 

suportul oferit de acesta. Aceşti copii observă că între performanţele lor şi ale celorlalţi copii există discrepanţe, iar 

autopercepţia lor are de suferit. Factorul de echilibru pentru acesti copii este profesorul, cel care îi poate ajuta să îşi atingă 

potenţialul maxim. De aceea, comportamentul profesorului este unul dintre factorii care contribuie decisiv la reuşita 

elevului sau, dimpotrivă, la eșecul lui. Atitudinea profesorului faţă de elevul cu CES se va reflecta în mod direct în 

atitudinea celorlalţi elevi faţă de acesta, agravându-i anxietatea sau diminuând-o. 

Un rol deosebit, îi revine profesorului în ceea ce privește modelarea comportamentală a elevilor față de un coleg 

cu tulburări de învățare. Cerem elevilor să  manifeste suport și compasiune, altruism, exersarea acestor calități fiind condiții 

importante pentru profilul personalității adultului de mâine. Dar dacă aceste cerințe rămân doar la nivel declarativ, ele nu 

vor fi niciodată interiorizate pe deplin, ci vor fi, în cel mai bun caz, comportamente condiționate. 

Modelul cu cel mai mare succes este cel personal. 
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Dificultăți în desfășurarea stagiilor de instruire practică la distanță, la disciplina  
Estetica și igiena corpului omenesc, în timpul Pandemiei Covid-19 

 

Autor: profesor Sava Ana 
Liceul Economic “Alexandru Ioan Cuza” Piatra Neamț 

 

Școala are rolul de a-i forma pe elevii săi pentru un loc de muncă cât mai bun. De aceea, elevul va ști ce are de 

făcut doar după ce a trecut prin procesul de ,,învățare pe baza experienței de muncă” în unitatea economică. Știindu-se 

faptul ca teoria studiată la profilul Estetica și igiena corpului omenesc trebuie aplicată, atât practica săptămânală a elevilor, 

desfășurată în timpul orelor de instruire practică, cât și cea comasată, desfășurată la agenții economici (saloane de 

înfrumusețare) are o pondere însemnată în planul cadru de învățământ. 

Saloanele de înfrumusețare unde elevii își desfășoară stagiile de instruire practică asigură spații și dotări necesare 

efectuării practicii, completează noțiunile practice deprinse de elevi în cadrul orelor de teorie, angajează absolvenți, 

furnizează servicii de informare, orientare si consiliere pentru cariera elevilor. Desfășurarea activităților practice în unități 

economice presupune, pe lângă cele enumerate mai sus și organizarea de întâlniri, cu persoane din structura de management 

a saloanelor care reprezintă modele de succes profesional pentru elevi, desfășurarea de programe de formare sub formă de 

cursuri, seminarii, la care pot participa cadre didactice și elevi în vedrea perfecționării în domeniul înfrumusetării precum 

și realizarea, în parteneriat, a unor planuri de dezvoltarea a resurselor umane 

Elevul dobândește cunoștințe practice necesare practicării meseriei, își fixează mai bine noțiunile teoretice și are 

posibilitatea de a se angaja după finalizarea examenului de certificare a competențelor profesionale. De asemenea, elevul 

dobândește o experiență practică bogată, cunoaște oameni și situații noi, își îmbunătățește capacitatea de relaționare cu noi 

persoane, învață să comunice și să empatizeze cu alte persoane și, nu în ultimul rând, află “secrete” ale meseriei. 

Agentul economic are posibilitatea de a alege elevi practicanți pentru a lucra în viitor în saloane, implicarea 

elevilor în diferite activități, poate aduce profit unității economice. 

Deci, fiecare dintre cele trei părți implicate în cadrul parteneriatului educațional (școala, elevul și agentul 

economic) are o serie de avantaje. 

Începând cu luna martie 2020, criza COVID-19 a determinat instituțiile de educație și formare din Europa să își 

închidă ușile și să treacă rapid la predarea la distanță / online.  

Pandemia COVID-19 a determinat conștientizarea lacunelor și deficiențelor semnificative în ceea ce privește 

abilitățile digitale, conectivitatea și utilizarea tehnologiilor în educație. Mai mult, criza COVID-19 a atras atenția atât asupra 

oportunităților și riscurilor vieții online, cât și a necesității unui mediu digital mai bun și mai sigur pentru toți, mai ales 

pentru tinerii sub 18 ani. 

În contextul pandemiei Covid 19 practica comasată s-a desfășurat online pe semestrul I. 

Atâta timp cât școlile au fost închise, agenții economici au fost reticenți în a primi elevi în practică. Noțiunile teoretice au 

fost completate și fixate cu filmulețe, jocuri, aplicații online, tutoriale realizate de agenții economici de la saloanele de 

înfrumusețare din țară, distribuite pe rețele de socializare sau youtube. 
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Stiliști de renume din țară și din afara ei, au postări disponibile pe youtube în care explică detaliat etape de lucru, 

tehnici moderne, lucrări de înfrumusețare realizate pas cu pas, pe care le-am utilizat în timpul orelor desfășurate online. 

După vizionarea filmulețelor, elevii au lucrat acasa, pe modele alese din familie (sora, mama, tata)  si au postat pe platforma 

google classroom lucrarile realizate: coafuri, tunsori, lucrari de manichiura șa. 

Pandemia a schimbat modul în care s-a desfășurat învățământul profesional. Adaptarea sistemelor de educație și 

formare la era digitală a devenit o temă de interes major pe agenda europeană. 

Cu toate că am beneficiat de materiale informaționale diverse, filmulețe, tutoriale, kit-uri de învățare acasă, sesiuni 

live din saloane cu stiliști care le arată elevilor diferite procese de lucru, platforme de învățare, fișe de lucru, jocuri 

interactive, consider ca acestea nu sunt suficiente. 

Printre dificultățile în realizarea activităților practice la distanță, s-au semnalat:  

 Lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru evaluare și feedback,  

 Elevii nu au putut fi urmăriți pas cu pas în timpul activității practice desfășurate acasa și corectați la momentul 

potrivit așa cum se întâmpla față în față 

 Au mai apărut dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuie instalate, care nu funcționează,  

 Lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare suficient de eficiente sau atractive pentru toți 

elevii,  

 Lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în domeniul disciplinei noastre 

În perioada stagiilor de practică din anul școlar următor, care se vor desfășura la agenții economici, dacă evoluția 

pandemiei permite acest lucru, se vor planifica şi implementa măsuri remediale, stabilite la nivelul școlii, precum şi la 

nivelul operatorului economic, pentru recuperarea și fixarea materiei din practica comasată derulată online. 

În concluzie, educația de caliate presupune îmbunătățirea continuă a performanțelor și adaptarea strategiilor de 

predare-învățare la nevoile societății. În acest sens, în învățământul profesional  tehnic modern o atenție deosebită se acordă 

colaborării școlii cu agenții economici și încheierea de parteneriate profesionale cu acestia. 

Cu toate că am beneficiat, în timpul pandemiei, de materiale informaționale diverse, consider ca acestea nu au fost 

suficiente. Această perioadă a evidențiat faptul că parteneriatul scoala-agenti economici este extrem de important pentru 

toti cei implicați (elevi, școală, agenți economici). 
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PROIECT  DE  ACTIVITATE 

Amuzan Ioana-Cristina 

Grupa: Mare C Buburuzele  

Tema anuală: ”Cum a fost/ este și va fi aici pe Pământ?” 

Tema proiectului: ”Din lumea celor care nu cuvântă” 

Tema săptămânii: ”La Zoo” 

Forma de realizare: Activitate integrată ( ADP+ADE+ALA ) 

Tipul activității: consolidare de cunoştinţe, priceperi și deprinderi 

Componența activității: 

 Activități de dezvoltare personală:  

                     Rutine:  

 Întâlnirea de dimineață: ,,Animalul meu preferat de la Zoo” 

 Salutul, Prezența, Calendarul naturii; 

Tranziții: 

 „Gimnastica de dimineață” –  joc de mișcare 

 „Pui de animale sălbatice” – cântec  

 „Trenulețul veseliei” – joc cu text și cânt 

 

 Jocuri și activități didactice alese: 

 Joc de masă: ”Ajută animalele să ajungă la Grădina Zoologică” – labirint 

 Bibliotecă: ”Zoo Alfabet” – antrenament grafic 

 Construcții: ”Grădina Zoologică” 

 Joc de mișcare: ”La Carnaval” 

 Joc distractiv: ”Animalele curioase” 

 

 Activități pe domenii experiențiale: 

 DȘ – Cunoașterea mediului: ,,La Zoo”  

 Mijloc de realizare: joc didactic 

 DOS – Activitate Practică: „Măști pentru Carnaval”  

 Mijloc de realizare: lipire 

 Scopul activității: 

 Consolidarea unor cunoștințe ale copiilor ce vizează caracteristicile animalelor de la Grădina Zoologică (culoare, 

mărime, trăsături specifice, onomatopee); 

 Verificarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică a copiilor. 

La sfârșitul activității, preșcolarii vor fi capabili: 

 O1–să descrie animalele de la Zoo, precizând cel puțin trei caracteristici ale acestora (culoare, mărime, trăsături 

specifice, onomatopee); 

 O2–să utilizeze corect tehnica de lipire, folosind în mod corespunzător materialele puse la dispoziție; 

 O3–să utilizeze creativ materialele puse la dispoziție în cadrul centrelor de interes pentru realizarea sarcinilor; 
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 O4–să evalueze atât propriile lucrări cât și pe cele ale colegilor după anumite criterii: corectitudinea execuției și 

aspectul lucrării. 

 Sarcina didactică:precizarea caracteristicilor unor animale de la Grădina Zoologică (culoare, mărime, trăsături 

specifice, onomatopee ) 

 Regulile jocului:  

 Un preșcolar va lua de pe traseu un plic în care se află un jeton ce ilustrează un animal de la Zoo; 

 Va preciza câteva caracteristici ale acestuia, astfel încât să poată fie ghicit de un coechipier. 

 Complicarea jocului:Pentru complicarea jocului, copiii vor răspunde la ghicitorile propuse în cadrul Metodei 

Diamant și vor găsi asemănări și deosebiri între animalele descoperite în urma răspunsurilor date la ghicitori. 

 Elemente de joc: jetoane, mascote cu Mickey și Minnie, metoda diamant, animale de pluș de la zoo, jetoane cu 

animale, recompense, aprecieri verbale, mișcarea, aplauze.  

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstrația, observația, turul galeriei, jocul didactic, metoda 

Amestecă – Îngheață – Formează perechi, metoda Diamant. 

Material didactic:  traseu, aranjament Grădina Zoologică, jetoane cu animale măști de animale sălbatice, boabe de 

porumb, boabe de fasole, semințe de dovleac, semințe de floarea soarelui, sclipici, ciucuri, sârmă plușată, fire de ață, hârtie 

creponată, hârtie colorată, mărgeluțe, decorațiuni, pastă de lipit, labirint, figurine de plastic cu animale, machetă ce 

ilustrează Grădina Zoologică, fișe de lucru 

Forme de organizare: frontal, individual, în echipă, în perechi. 

Evaluare: evaluare continuă prin aprecieri; verificare orală, observarea permanentă a comportamentului, analiza și 

corectarea imediată a răspunsurilor 

Locul de desfașurare: sala de grupă 

Durata: o zi 

Bibliografie: 

- MECTS –„Curriculum pentru educația timpurie”, 2019  

- Breben S.  – „Metode interactive de grup”, Editura Arves, 2006. 

- Metodica predării activităţilor manuale în grădiniţa de copii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, anul 

1969.  

- Metodica predării activităţilor plastice în grădiniţa de copii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, anul 1969.  

- Ileana Dăscălescu, Ana Alexandru, Sonia Hudac – ”Îndrumar în sprijinul desfășurării activităților de cunoaștere 

a mediului înconjurător la grupa pregătitoare în grădiniță”, Editura Polirom. 
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Scenariul activității 

 

Rutină și tranziție: Ne pregătim pentru activități. Copiii se așază pe scăunele în semicerc. 

Rutină: Întâlnirea de dimineață: „Animalul meu preferat de la Zoo” 

Salutul: „Bună dimineaţa!” Salutul se realizează prin intermediul unor jetoane ce ilustrează modalități de a salute ( 

îmbrățișare, batem palma, dăm noroc, batem pumnul). Fiecare copil atinge jetonul ce ilustrează modul în care dorește să 

se salute cu educatoarea în ziua respectivă.  

Prezența se realizează prin întrebarea educatoarei: Cine lipsește astăzi?. O fetiță numără băieții, iar un băiat numără 

fetele. Se realizează prezența copiilor prin așezarea fotografiilor la panoul de prezență. 

Calendarul naturii: Se poartă o scurtă discuție despre anotimp, urmată de completarea Calendarului naturii, ajutaţi 

de întrebările: ,,În ce anotimp suntem?”, ,,În ce lună ne aflăm?”, ,,În ce zi a săptămânii suntem?”, ,,Cum este vremea 

astăzi?”. 

Împărtășirea cu ceilalți: Numesc câțiva copii care ne vor spune dacă au vizitat Grădina Zoologică și ceea ce au întâlnit 

în cadrul vizitei..  

Noutatea zilei: Copiii vor fi vizitaţi de Mickey și Minnie, care le-a pregătit multe surprize. Aceștia aduc o scrisoare 

in care le propune preșcolarilor să desfăşoare un joc. Se va trezi astfel interesul copiilor pentru activitate.  

Se anunță copiii ca astăzi vor desfășura jocul numit „La Zoo” împreună cu Mickey și Minnie, în cadrul activității de 

cunoaștere a mediului, după care vor participa la câteva jocuri, vor construi și se vor distra.  

Tranziție: „Gimnastica de dimineață” – joc cu text și cânt.  

Educatoarea îi invită pe copii să descopere traseul de pe covorul din sala de grupă, prezentându-le regulile jocului 

propus de Mickey și Minnie.  

La Zoo! – joc didactic 

Sarcina didactică: precizarea caracteristicilor unor anumite animale de la Grădina Zoologică (culoare, mărime, 

trăsături specifice, onomatopee ) 

Regulile jocului: 

 Un preșcolar va lua de pe traseu un plic în care se află un jeton ce ilustrează un animal de la Zoo; 

 Va preciza câteva caracteristici ale acestuia, astfel încât să poată fie ghicit de un coechipier. 

Jocul de probă: educatoarea va desfăşura jocul de probă. 

Se trece la desfăşurarea jocului propriu-zis. 

Complicarea jocului: Copiii vor răspunde la ghicitorile propuse în cadrul Metodei Diamant și vor găsi asemănări și 

deosebiri între animalele descoperite în urma răspunsurilor date la ghicitori. 

Elemente de joc: jetoane, mascote cu Mickey și Minnie, metoda damnat, animale de pluș de la zoo, jetoane cu animale, 

recompense, aprecieri verbale, mișcarea, aplauze. 

Printr-o tranziţie – ”Trenulețul veseliei” – joc cu text și cant, copiii vor descoperi sarcinile de lucru de la centre.  

 ARTĂ: ADE – DOS: Activitate practică: copiii vor avea de realizat măști pentru Carnaval. Vor avea la 

dispoziție măști de animale sălbatice pe care le vor decora, lipind diverse materiale: boabe de porumb, boabe 

de fasole, semințe de dovleac, semințe de floarea soarelui, sclipici, ciucuri, sârmă plușată, fire de ață, hârtie 

creponată, hârtie colorată, mărgeluțe, decorațiuni etc. 

 CONSTRUCȚII: copiii vor realiza Grădina Zoologică cu ajutorul materialelor de lucru puse la dispoziție: 

cuburi de lemn, dopuri, pietricele, bucăți din lemn, figurine de plastic cu animalele de la Zoo etc. 
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 BIBLIOTECĂ: preșcolarii vor avea de trasat grafic conturul unui animal de la Zoo pentru a obține file cu 

ajutorul cărora vom realiza Zoo Alfabetul, cărticică pe care o vom atașa pe raftul din biblioteca grupei. 

 JOC DE MASĂ: preșcolarii vor conduce figurinele de plastic cu animale către Grădina Zoologică prin 

labirint. 

     După aflarea sarcinilor de lucru, preșcolarii sunt motivați să-și aleagă centrul la care vor să lucreze. 

     După încheierea activităţilor de la fiecare centru, se realizează turul galeriei. Copiii apreciază activitatea proprie şi pe 

cea a colegilor, emițând păreri în concordanță cu criteriile impuse de realizarea temelor date. 

     Pentru că au finalizat sarcinile în toate centrele și au realizat lucrări frumoase, în încheierea activității, educatoarea le 

propune copiilor să desfășoare două jocuri:   

1. ”La Carnaval”- joc de mișcare 

2. ”Animalele curioase”- joc distractiv 

 

 

     Se explică regulile jocurilor, se execută cu întreaga grupă. 

     Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare al întregii activități și ofer copiilor recompense. 

           Tranziție: „ Trenulețul veseliei” 

           Rutină: La final, copiii părăsesc sala de grupă și se pregătesc pentru masa de prânz. 

.  
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 
Momentele 
activității 

 
Ob. 
op. 

 
Conținutul activității 

Strategia didactică  
Evaluare 

 Metode și 
procedee 

Mijloace de 
învățământ 

Forme de 
organizare 

1.Momentul 
organizatoric 

      Se crează condiții optime pentru desfășurarea activităților: 
- aerisirea sălii de grupă; 
- aranjarea mobilierului; 
- aranjarea materialului didactic; 
- organizarea colectivului de copii pentru „Întâlnirea de 

dimineață”. 

 
 

Conversația 
frontală 

 
Panoul de 
prezență 

Fotografii 
Calendarul 

naturii 

 
 

Frontal 

 
 

Aprecieri verbale 

2.Anunţarea 
temei şi a 

obiectivelor 

 Copiii vor fi vizitaţi de Mickey si Minnie.  Pentru că iarna este aproape la 
sfârșit, afară este din ce în ce mai cald, cei doi prieteni s-au gândit să facă 
o vizită la Grădina Zoologică. Aceștia au nevoie de ajutorul vostru pentru 
a parcurge un traseu ce necesită rezolvarea unor sarcini în schimbul căreia 
vor primi bănuți pentru a plăti intrarea la Zoo. Astefl, 
Copiii sunt anunțați ca astăzi vor desfășura jocul numit „La Zoo” împreună 
cu Mickey si Minnie, în cadrul activității de cunoaștere a mediului, după 
care vor construi și se vor distra.   
 

Conversaţia 
frontală 

 

Mascote 
Mickey si Mini 

 

Frontal 
Frontal 

 
 

3.Dirijarea 
învățării 

 Educatoarea îi invită pe copii să descopere traseul de pe covorul din sala 
de grupă, prezentându-le regulile jocului. Copiii sunt împărțiți în 2 echipe. 
Echipa care îl va ajuta pe Mickey să ajungă la Zoo și echipa care o va ajuta 
pe Minnie să ajungă la Zoo. 
 
JOC DIDACTIC: La Zoo 
Sarcina didactică: precizarea caracteristicilor unor  animale de la Grădina 
Zoologică (culoare, mărime, trăsături specifice, onomatopee ) 
Regulile jocului: 

 
Conversaţia  

euristică 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traseu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
În echipă 
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 Un preșcolar va lua de pe traseu un plic în care se află un jeton ce 
ilustrează un animal de la Zoo; 

 Va preciza câteva caracteristici ale acestuia, astfel încât să poată 
fie ghicit de un coechipier. 

Jocul de probă: educatoarea va desfăşura jocul de probă. 
Desfăşurarea jocului propriu-zis: Atât Mickey cât și Minnie  au propriul 
traseu pentru a ajunge la Zoo. Pe drum însă, aceștia găsesc plicuri care 
conțin jetoane ce ilustrează un animal de la Zoo. Câte un copil din echipa 
fiecărui personaj vine, extrage jetonul din plic, denumește animalul 
respectiv și precizează câteva caracteristici ale acestuia, astfel încât să 
poată fie ghicit de un coechipier. Pentru un răspuns corect, copilul așază 
mascota echipei sale la următorul plic, înaintând astfel pe traseu, și 
primește un bănuț drept recompensă, pentru a plăti intrarea la Zoo. În cazul 
în care copilul nu răspunde corect, este ajutat de un membru din echipa sa. 
Complicarea jocului: La sfârșitul traseului, observăm că la intrarea în 
Grădina Zoologică se află un obstacol , preșcolarii trebuie să răspundă 
corect la ghicitorile prezentate pe macheta ce ilustrează un diamnat și să 
compare animalele care se află pe aceeași culoare. În urma răspunsurilor 
obținute prin intermediul metodei diamnat, preșcolarii vor obține cheia. 
Astfel, cu ajutorul lor, Mickey și Minnie ajung la Zoo. 
Elemente de joc: jetoane cu animale, mascote Mickey și Minnie, 
aranjament Grădina Zoologică, traseu, diamant, ghicitori, figurine cu 
animale de la Zoo, recompense, aprecieri verbale, mișcarea, aplauze.  
      Educatoarea se declară mulțumită de modul participare al 
preșcolarilor la activitate. 
     Copiii vor fi apreciați pentru activitatea desfășurată. 
MOMENT DE MIȘCARE: 
Propun preșcolarilor să se ridice în picioare și să dansăm împreună pe 
textul cântecului Pui de animale sălbatice. 
Ofer preșcolarilor câteva minute de pauză. 

Explicația  
 
 
 
 
 
 

Demonstrația 
 
 

 
 
Jocul didactic  

 
 
 

 
Jocul didactic  

 
Metoda 
diamnat 

Mascote 
Mickey și 

Minnie 
 
 
 
 

Jetoane cu 
animalele de la 

Zoo 
 
 

Recompense 
 
 
 

 
 

Traseu 
 

Mascote 
Mickey și 

Minnie 
 

Jetoane cu 
animale de la 

Zoo 
 

Diamant 
 

Recompense  

În echipă 
 
 
 
 
 

 
Individual  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Individual 

   
Frontal 

 
 
 

 
 
 
 
 

Observarea 
permanentă a 
comportamen-

tului 
 
 

 
Analiza și 
corectarea 
imediată a 

răspunsurilor 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri verbale 

4.Asigurarea 
retenției și a 
transferului 

 Jocuri și activități didactice alese:  
Conversaţia 

euristică 

 
 
 

 
Frontal  

 

 
Aprecieri verbale 
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În continuare, copiii se așază în șir câte unul și pornesc prin sala de 
grupă, către locul în care sunt pregătite cele patru centre de activitate 
deschise. 
Voi anunţa activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru, 
invitând grupa de copii să le viziteze, intuind materialele puse la dispoziţie 
şi alegând centrul preferat. Se aminteşte copiilor comportamentul dezirabil 
în cazul acestor activităţi – vorbim în şoaptă pentru a nu-i deranja pe alţii, 
lucrăm frumos,  nu pătăm, utilizăm cu grijă materialele, apreciem şi 
protejăm lucrările făcute de colegi şi cooperăm pentru realizarea acestora.  
Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinilor:  

 
”Pică ploaia pe burlane 

Pic-pic-pic 
Cad castane dolofane 

Poc-poc-poc 
Cârâie în pom o cioară 

Câr-câr-câr 
Vai!Ce frig este afară! 

Bâr-bâr-bâr.” 
 

 ARTĂ: ADE – DOS: Activitate practică: copiii vor avea de 
realizat măști pentru Carnaval. Vor avea la dispoziție măști de 
animale sălbatice pe care le vor decora, lipind diverse materiale: 
boabe de porumb, boabe de fasole, semințe de dovleac, semințe 
de floarea soarelui, sclipici, ciucuri, sârmă plușată, fire de ață, 
hârtie creponată, hârtie colorată, mărgeluțe, decorațiuni etc. 

Intuirea materialului didactic 
Copiii vor observa materialele și le vor denumi, precizând modul de 
folosire a acestora.  
 
Explicarea și demonstrarea procedeului  de lucru - Educatoarea explică 
și demonstrează modul de lucru. 
 
 
Enunțarea criteriilor de evaluare – se comunică preșcolarilor care sunt 
criteriile după care vor fi evaluate lucrările: 
 

 
 
 

Explicația  
 
 

 
 

 
Exercițiul  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Observația  
 

 
Explicația  

Demonstra-ția 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Accesorii 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Frontal  

 
 
 
 

 
Frontal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontal  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Observarea 
permanentă a 
comportamen-

tului 
 

 
Aprecieri verbale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprecieri verbale 
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1. respectarea etapelor de lucru; 
2. decorarea măștii în mod personal şi creativ; 
3. finalizarea lucrărilor. 

 
Realizarea lucrărilor de către copii 
Se supraveghează copiii în timp ce lucrează, (poziția corpului în timpul 
lucrului), se oferă  explicații suplimentare și sprijin celor care necesită, se 
stimuleză  verbal copiii, în vederea realizării lucrărilor în timpul propus. 
Aduc la cunoștință preșcolarilor că centrul ARTĂ este obligatoriu, iar 
penru a verifica cine a lucrat la acest centru de interes, le voi oferi acestora 
câte un ecuson ce ilustrează animalul a cărui mască a decorat-o. 

 CONSTRUCȚII: „Grădina Zoologică” – copiii vor realiza 
Grădina Zoologică cu ajutorul materialelor de lucru puse la 
dispoziție: cuburi de lemn, dopuri, pietricele, bucăți din lemn, 
figurine de plastic cu animalele de la Zoo etc.  

 BIBLIOTECĂ: „Zoo Alfabet” – preșcolarii vor avea de trasat 
grafic conturul unui animal de la Zoo pentru a obține file cu 
ajutorul cărora vom realiza Zoo Alfabetul, cărticică pe care o vom 
atașa pe raftul din biblioteca grupei. 
 

 JOC DE MASĂ: „Drumul spre Grădina Zoologică” -  
preșcolarii vor conduce figurinele de plastic cu animale către 
Grădina Zoologică prin labirint. 

Vom discuta despre ceea ce am realizat şi vom trece pe la fiecare centru 
să vedem rezultatele obţinute. Vom aprecia activitatea copiilor și vom 
lăuda toţi copiii pentru progresele făcute. 

Conversaţia  
euristică 

 
 
 
 
 

 
Exercițiul  

 
 
 
 
 
 
 

Exercițiul  
Conversația 

 
 
 

 
Explicația  

Conversația 
 
 

 
Explicația  

 
Exercițiul 

 
 
Turul galeriei 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figurine de 
plastic cu 

animalele de la 
Zoo 

Accesorii 
 

Fișe de lucru 
Copere pentru 

carte 
 
 

Labirint 
Machetă cu 

Grădina 
Zoologică 

 
Frontal   

 
 
 
 
 

 
 

Individual  
 
 
 
 
 
 
 

Frontal  
 

 
 
 
 

Frontal  
 
 
 
 

Individual  
 

Frontal  
 
 

Individual 
Frontal 

 
 
 
 
 

 
Aprecieri verbale 

 
 

 
 
 
 

Observarea 
permanentă a 
comportamen-

tului 
 
 

Observarea 
permanentă a 
comportamen-

tului 
 

Observarea 
permanentă a 
comportamen-

tului 
 
Aprecieri verbale 
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5.Obținerea 
feedback-ului 

      Jocuri și activități didactice alese  
  1.La Carnaval – joc de mișcare  
Sarcina jocului: Prezintă-ți masca confecționată. Regulile jocului: Fiecare 
copil prezintă masca pe care a decorat-o la central ARTĂ. 
Preșcolarii sunt atenți și apreciază modul în care masca prezentată a fost 
decorată. 
Deafășurarea jocului:Fiecare preșcolar își va prezenta masca și va fi 
apreciat de colegi. La sfârșitul prezentărilor vom cânta un cântec despre 
animalele de la Zoo. 
 

 
 

Conversația 
Explicația 

 
 
 
 

 

 
 

Măști pentru 
Carnaval 

 
 

Frontal  
Individual  

 
 
 

 
 

 
 
Aprecieri verbale 

 
 
 

 

6.Evaluarea 
activității 

   2.Animalele curioase – joc distractiv 
Copiii se mișcă liber prin sala de grupă. 
Când educatoarea spune Îngheață, copiii se opresc. 
La comanda Formează perechi, preșcolarii se întorc spre partenerul cel 
mai apropiat, se prind de mâini și discută despre ceea ce le-a plăcut cel 
mai mult la activitate. Perechile îşi împărtăşesc răspunsurile cu alte perechi 
sau cu întreg grupul. 

 
Metoda 

Amestecă-
Îngheață- 
Formează 

perechi 
 

  
În pereche  

 
 

 
Aprecieri verbale 

7.Încheierea 
activității 

 Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare al întregii activități și se 
acordă recompense. 

Tranziție: Toți de grabă ne-adunăm, 
                 În perechi noi ne grupăm, 
                Către baie ne-ndreptăm 
                Și pe mâini noi ne spălăm.  

La final, copiii părăsesc sala de grupă și se pregătesc pentru servirea 
mesei. 

  
Conversaţia  

 
 
 
 

Conversaţia  

 
Recompense  

 
Frontal  

 
 
 
 

În perechi 

 
Aprecieri verbae  
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Dezvoltarea şi educarea personalităţii elevului mic 

 

Fetti Liliana 
Școala Gimnazială „Nicolae Drăganu” Zagra 

 

Dezvoltarea psihică se înscrie ca „o verigă” în lanţul transformărilor care se petrec în Univers, o verigă cu o poziţie 

aparte, care uneşte naturalul şi socialul într-o sinteză indisolubilă şi originală. 

Dezvoltarea personalităţii se manifestă prin încorporarea şi constituirea de noi conduite şi atitudini care permit 

adaptarea activă la cerinţele mediului natural şi socio-natural. Dezvoltarea permite şi facilitează constituirea unor relaţii 

din ce în ce mai diferenţiate  şi mai subtile ale copilului cu mediul în care trăieşte şi se formează. Datorită acestor relaţii se 

elaborează şi se „ construiesc” diferitele subsisteme ale psihicului infantil în evoluţia sa spre starea de adult. 

Ca proces ascendent dezvoltarea este rezultatul contradicţiilor ce se constituie mereu între capacităţile pe care le 

are, la un moment dat, copilul şi cerinţele din ce în ce mai complexe pe care le relevă factorii materiali şi socio-culturali 

cu care acesta este confruntat în devenirea sa. Copilul acţionează pentru satisfacerea trebuinţelor şi năzuinţelor sale şi astfel 

posibilităţile de care dispunea anterior sporesc. Pe această cale contradicţiile dintre trebuinţele şi posibilităţi se lichidează, 

oferind loc altora care, la rândul lor, aşteaptă o nouă rezolvare. Conduita esenţială a rezolvării, şirului ascendent de 

contradicţii, este activitatea depusă de copil în mod sistematic şi mereu adecvat etapei dezvoltării sale. 

În cadrul dezvoltării psihice a copilului, caracteristicile individuale, particularităţile diferitelor fenomene psihice 

imprimă o notă specifică dezvoltării, un ritm propriu de creştere şi transformare, diferit de la un individ la altul, cu nuanţe 

personale ce îşi află originea în potenţialul său biopsihic, precum şi în condiţiile de mediu în care trăieşte.   

Formarea personalităţii copilului este, deci, un proces complex construit ierarhic pe niveluri, cu diferenţe sensibile 

de la o componentă la alta. 

Problema formării omului ca subiect creator capătă o importanţă considerabilă, iar aceea a calităţii activităţii 

instructiv-educative se situează pe o poziţie de prim plan. 

Odată cu intrarea copilului în şcoală învăţarea devine tipul fundamental de activitate. Şcoala introduce în fluxul 

activităţii copilului un anumit orar, anumite planuri şi programe cu valoare structurală pentru activitate. Adaptarea la şcoală, 

la ocupaţii şi relaţiile şcolare propuse o oarecare maturitate din partea copilului. 

Pe parcursul micii şcolarizări, percepţia câştigă noi dimensiuni, evoluează. Progresele perceptive înregistrate de-a 

lungul micii şcolarizări, se exprimă nu numai în scopurile de precizie, volum, inteligibilitate, cât, mai ales, în restructurări 

ale procedeelor de efectuare perceptive. Percepţia se afirmă, ea însăşi, ca activitate, ca proces orientat şi dirijat spre scop.    

Sub acţiunea învăţării, reprezentările suportă modificări esenţiale. Datorită activităţii organizatoare a învăţării, 

reprezentările micului şcolar se eliberează treptat de caracterul lor difuz, contopit, nediferențiat, devenind mai precise, mai 

clare, mai sistematice, mai coerente. Creşte gradul de generalizare al reprezentările cu care operează. Claritatea, coerenţa, 

mobilitatea, generalitatea sunt caracteristici pe care le dobândesc reprezentările în cursul micii şcolarizări. Ele fac posibil 

ca elevul să le poartă ca elevul să le poată stăpâni şi dirija cursul.  

În procesul de învăţământ se dezvoltă componentele de gândire, absolut indispensabile oricărei activităţi 

intelectuale: analiza şi sinteza, comparaţia, abstractizarea şi generalizarea, clasificarea şi concretizarea. Gândirea devine 

mai productivă, ca rezultat al creşterii gradului de flexibilitate şi mobilitate, al utilizării diferitelor procese de activitate 

mentală.  
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Un aspect specific al vârstei şcolare mici este creşterea considerabilă a volumului memoriei. Se îmbunătăţesc 

indicatorii trăiniciei şi rapidităţii memoriei diferitelor conţinuturi. Reţine mai uşor ceea ce este concret decât ceea ce este 

abstract, reţine mai uşor forme, culori, întâmplări, decât definiţi, explicaţii. Munca şcolară îl obligă să reţină şi să reproducă 

un material verbal destul de complex şi bogat. 

Intrarea în şcoală creează şi funcţiei imaginative noi solicitări şi condiţii. Este foarte mult solicitată imaginaţia 

reproductivă. În strânsă legătură cu aceasta se dezvoltă şi imaginaţia creatoare. Formele creative ale imaginaţiei sunt 

stimulate de joc şi de fabulaţie, de contactul cu natura şi de activităţile de muncă. 

Comparativ cu vârsta preşcolară ea devine mai critică, se apropie mai mult de realitate, copilul însuşi adoptând acum 

faţă de propria imaginaţie o atitudine mai circumspectă, de autocontrol. 

Tot în această perioadă se formează deprinderile şi priceperile intelectuale - de numărare, analiză şi sinteză mentală, 

de rezolvare a problemelor, etc. … jocurile şi întrecerile creează condiţii propice pentru formarea unor automatisme. 

  

Şcoala formează nu numai priceperi şi deprinderi, ci şi obişnuinţe. 

Aptitudinile şcolarului mic se dezvoltă în legătură cu activitatea pe care o desfăşoară-învăţătura. Învăţătura începe 

să fie preferată altor activităţi şi să devină sursă dătătoare de bucurii şi satisfacţii. 

Tot în această perioadă se dezvoltă şi atenţia copilului. Dintr-o atenţie spontană, instabilă, atrasă mai mult de formă, 

culoare şi mişcarea obiectelor, se ajunge, sub îndrumarea învăţătorului ca elevul să-şi formeze o atenţie voluntară, capabilă 

să urmărească o explicaţie într-un timp mai îndelungat. 

Procesele emotive ale copilului de vârstă şcolară mică se dezvoltă în cadrul  activităţilor pe care le desfăşoară şi 

prin relaţiile pe care le stabileşte cu oamenii. La intrarea în şcoală trăsăturile lui afective sunt de scurtă durată, nu au 

suficientă adâncime. Trece uşor de la o stare la alta, trăind-o pe fiecare la fel de intens. N u-şi poate stăpâni expresiile 

emoţionale. Învăţătura, jocul, munca, relaţiile lui cu adulţii şi cu colegii îmbogăţesc, diversifică şi adâncesc viaţa lui 

afectivă. Reuşita sau nereuşita în activitatea şcolară constituie un izvor de stări emotive foarte variate. Cerinţele şcolii şi 

viaţa în colectiv îi educă puterea de stăpânire a unor emoţii. Prin contactul cu munca oamenilor, natura, încep să-şi formeze 

sentimente    sociale, morale, intelectuale, estetice. 

Învăţătura, alături de joc şi unele munci efective în familie contribuie la dezvoltarea voinţei copilului. Procesul de 

învăţământ îi cere să-şi folosească forţele în vederea realizării nui scop precis; să efectueze o lucrare conform unui model, 

să găsească un răspuns corect la întrebarea pusă de învăţător. Sarcinile sunt tot mai grele, pentru a învinge greutăţile, 

formându-se astfel voinţa. Comportarea lui, trăsăturile de caracter sunt supuse unor permanente îndrumări şi indicaţii din 

partea adulţilor, a unor stimulenţi exteriori. 

Trăsăturile de voinţă şi caracter, conştiinciozitatea, se formează ca răspuns la sarcinile trase de colectiv, influenţate 

de supravegherea şi aprecierea acestuia. Cunoaşterea particularităţilor fizice şi psihice ale fiecărei perioade de vârstă îl 

ajută pe educator să constate dacă elevii săi evoluează normal, să ştie care sunt cerinţele educative ale fiecărei perioade şi 

care este traiectoria logică a dezvoltării în perioada următoare. Astfel el va şti cum să organizeze activitatea elevilor 

conform cerinţelor perioadei în care ei se găsesc şi să îndrume activitatea lor pentru trecerea, la timpul potrivit, spre un nou 

stadiu, superior în dezvoltarea personalităţii.  

Trăsăturile ereditare sunt doar un punct de plecare în dezvoltare – ele nu sunt însuşiri finite. Sub influenţa condiţiilor 

sociale şi mai cu seamă sub influenţa hotărâtoare a educaţiei, se va forma pe baza datelor ereditate, desigur, conţinutul 

personalităţii copilului, volumul şi calitatea aptitudinilor sale, interesele, sentimentele, trăsăturile de caracter etc. adică 

trăsături psihice propriu-zise. Altfel spus, personalitatea copilului se formează ca rezultat al influenţei exercitate de 
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condiţiilor de mediu şi de educaţie asupra caracteristicilor generale şi individuale ereditare. Școala lărgește în mod organizat 

câmpul de cunoaștere al copilului, fructifică cunoștințele pe care acesta le posedă și-i transmite altele noi, mult mai multe 

și mai bogate, îi organizează interesele intelectuale și i le satisface, îi dezvoltă personalitatea. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 
 

ANDONE VALENTINA CAMELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.308- NIVEL PREȘCOLAR 

 
GRUPA: Micǎ  A  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”Când/cum şi de ce se întamplă?”  

TEMA PROIECTULUI:  „Primăvară, bine ai venit!” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ”Poveste de primavară” 

DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul Om şi Societate 

DISCIPLINA:  Activitate Practică 

TEMA ACTIVITĂŢII: ”Ghiocei pentru rochia Zânei Primăvara” 

MIJLOC DE REALIZARE: Lipire 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Formare de priceperi şi deprinderi  

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: C2-Finalizarea sarcinilor şi a acţiunilor(persistenţă în activităţi; 

COMPORTAMENT VIZAT: C.3.2.-Demonstrează creativitate prin activităţi practice 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  Formarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1-Să recunoască materialele pe care le vor utiliza în realizarea temei propuse; 

O2-Să lipească ghiocelul, utilizând corect tehnica de lucru; 

O3-Să decoreze cu lucrările realizate, rochia Zânei Primăvara. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee didactice: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul. 

 Materiale didactice : modelul educatoarei, ghiocei din carton, petale de ghiocel din hârtie albă, nodul din hârtie 

colorată verde, suport de lucru, lipici, pensule, şerveţele umede, şerveţele uscate, păpuşa cu rochie verde  reprezentand pe 

Zâna Primăvara, Cd-player, CD cu muzică ambientală.  

 

BIBLIOGRAFIE : 

●“Repere metodologice-Educaţie timpurie, nivel preşcolar”, 2019 

●Curriculum pentru educaţie timpurie 2019; 

●“Tehnici de lucru utilizate în educaţia plastică în grădiniţa de copii”,Fodor Camelia,Ed. „Pro Marketing”,Reşiţa 2010 

DURATA: 15 min 

 

DEMERSUL DIDACTIC 
EVENIMENTUL 

DIDACTIC 
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 
EVALUARE 

1.Moment organiz  
Se creează condiţiile optime necesare desfăşurării activităţii:  
 
 aerisirea sǎlii de grupǎ; 

 
 aranjarea mobilierului cu respectarea distanţării fizice; 

 

  
Observarea 

comportamentului  
copiilor 
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 igienizarea suprafeţelor de lucru; 
 

 pregătirea materialului didactic; 
 

 intrarea copiilor în sala de grupă cu respectarea distanţei 
fizice.   

2.Captarea atenţiei Se va realiza prin  descoperirea, sub formă de surpriză, a Zânei 
Primăvara. Aceasta are o rochie din saten verde pe care copiii  o 
vor decora cu ghioceii pe care ei îi vor lipi.   

Explicaţia Observarea 
comportamentului 

copiilor 
 
3. Intuirea  
materialului  
didactic 
 
 

Se vor intui materialele distribuite pe mesele copiilor.  
Fiecare copil va avea pe masă: planşă de lucru (ghiocel), suport 
de lucru,petale albe de ghiocel, codiţă verde, pensule, lipici, 
recipient pentru lipici..  
 

 
Conversaţia 

 

 
Aprecieri verbale 

privind răspunsurile 
copiilor 

4.Anunţarea temei şi 
a obiectivelor 

-Astăzi vom lipi, folosind pensula, ghiocelul, pentru a decora 
rochia Zânei Primăvara. 
- Dacă veţi fi atenți, la final, rochia Zânei Primăvara va arăta 
foarte frumos, iar Zâna va fi foarte bucuroasă. 

 
Explicaţia 

 
 

 
Observarea 

comportamentului 
copiilor 

5.Desfăşurarea 
activităţii 

1. Prezentarea modelului 
  Voi prezenta copiilor modelul realizat de mine.  
 
2. Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru 
 Voi explica şi demonstra modul de lucru:  
- Se introduce pensula  în  lipici, după care se aplică pe  petala de 
ghiocel din mijloc spre margini  până când  se întinde lipiciul pe 
toată suprafaţa. 
Se lipeşte petala pe suprafaţa  ghiocelului, având grijă să lipim în 
contur..   Apasăm  cu palma pe toată suprafaţa petalei, pentru ca 
aceasta să se lipească.  
Se va repeta tehnica  cu a doua petală de ghiocel, având grijă să 
respectăm locul acesteia, să lipim ăn contur. 
Ultimul vom lipi nodul de culoare verde. Vom aplica lipici pe 
suprafaţa nodului de la mijloc spre exterior, apoi îl  vom lipi în 
partea de sus a ghiocelului.  
Acum ghiocelul este gata. 
  
  3. Exerciţii pentru antrenarea muşchilor mici ai mâinilor  
“Mişcăm degeţelele 
Şi batem pălmuţele,  
Pumnişorii- i răsucim, 
Apoi îi învârtim  
Şi la lucru noi pornim!” 
 
4. Executarea lucrării de către copii 
Le voi ura copiilor:  
“Spor la lucru! 
 
Copiii vor realiza lucrări sub supravegherea şi îndrumarea 
educatoarei. 
Copiii vor lipi ascultând muzică ambientală. 

 
 
 

Explicaţia 
 
 
 

Demonstraţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 

Exerciţiul 

 
 

Observarea 
comportamentului non-

verbal al copiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observarea 
comportamentului  
motric al copiilor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprecieri verbale 
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6.Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

Cu ghioceii realizaţi de ei, copiii vor decora rochia Zânei 

Primăvara. 

Copiii vor fi întrebaţi ce au realizat  în aceastǎ activitate. 

 

Conversaţia 

 

 

Aprecieri verbale 

7.Încheierea 

activităţii 

Se vor face aprecieri asupra modului în care au lucrat copiii.  

Explicaţia 

 

Aprecieri verbale 
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Proiectarea tematică la grupa mică 

 

Profesor pentru învățământul preșcolar Ivența Aurora Adina 
Școala Gimnazială „Octavian Voicu”, Bacău, nivel preșcolar 

 

În învățământul preșcolar programul anual de studiu se va organiza în jurul a șase teme de integrare curriculară, 

care se pot derula cu copiii de grupă mică 3-4 ani în număr de cel puțin patru teme anuale și maxim șase teme (mai ales la 

grupa mare), în funcție de nivelul grupei și de dimensiunile de dezvoltare ce se umăresc de către cadrul didactic. Temele 

anuale de studiu sunt: 

1. Cine sunt / suntem? 

2. Când, cum și de ce se întâmplă? 

3. Cum este, a fost și va fi pe acest pământ? 

4. Cine și cum planifică / organizează o activitate? 

5. Cum exprimăm ceea ce șimțim? 

6. Ce și cum vreau să fiu? 

După stabilirea temelor anuale de studiu, cadrul didactic hotărește proiectele tematice care se vor 

derula cu preșcolarii pe parcursul întregului an școlar. Aceste proiecte tematice la grupa mică se recomandă să dureze 1- 3 

săptămâni, în funcție de tema abordată, de complexitatea ei, dar mai ales de interesul copiilor. Pot exista și teme 

săptămanale independente, dar și proiecte de o zi .  

 Calitatea actului didactic dintr-un an școlar are ca punct important de plecare pe lângă evaluarea inițială 

proiectarea tematică, deoarece activitățile de învățare sunt acțiuni planificate, sistematice, organizate și desfășurate de către 

cadrul didactic cu respectarea Curriculumului pentru educația timpurie în vigoare și cu aplecare pe încurajarea inițiativei 

preșcolarului, pe învățarea prin experimente și prin exersări zilnice și individuale. 

După metodologia lucrului pe proiecte tematice, acestea trebuie permanent monitorizate si evaluate de către cadrul 

didactic atât pe parcursul derulării proiectului cât și la final. Uneori evoluția  activităților într-un proiect poate fi observată 

și la centrul tematic amenajat în sala de grupă și care treptat, de la săptamână la săptamâna conține direcțiile de dezvoltare 

stabilite și traseul învățării, care se îmbogățește zi de zi și capătă noi valori, față de perioada de debut a proiectului. 

Proiectele tematice au o finalitate - fie o lucrare practică individuală sau colectivă, fie o expoziție cu lucrările copiilor, fie 

un obiect de decor în grădinita, cum ar fi sticluța senzorială sau vaza din pet, etc. Progresul și achizitiile copiilor observate 

pe parcursul derulării proiectului vor fi vizibile în cunoștințele nou însușite, în atitudinile, comportamentele, deprinderile 

și priceperile pe care copiii le-au dobândit, toate fiind observate de către director, metodist, părinți în portofoliul proiectului 

strâns pe parcursul derulării acestuia. 

 

Exemplu de proiectare tematică la grupa mică a anotimpului toamnă 

Nr. 

Crt. 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU  PROIECT 

TEMATIC  

SUBTEMA  TEMA 

SĂPTĂMÂNALĂ 

INDEPENDENTĂ  

1. CÂND, CUM ŞI DE CE SE 

ÎNTÂMPLĂ?  

Toamnă dragă, bine 

ai venit! 

Ploaie și vânt  - 
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2. CÂND, CUM ŞI DE CE SE 

ÎNTÂMPLĂ?  

Toamnă dragă, bine 

ai venit! 

Fructe dulci  

 

- 

3. CÂND, CUM ŞI DE CE SE 

ÎNTÂMPLĂ?  

Toamnă dragă, bine 

ai venit! 

Legume sănătoase  - 

4. CÂND, CUM ŞI DE CE SE 

ÎNTÂMPLĂ?  

Toamnă dragă, bine 

ai venit! 

- 

 

Toamnă plină de 

culoare 
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EDUCABILITATEA 

  Stănică Silvia Justiniana, 
Școala Gimnaziala Ostroveni, Dolj 

 

   Educabilitatea constituie una dintre caracteristicile cele mai semnificative ale ființei umane și se referă la capacitatea 

omului de a fi receptiv la influențele educative și de a realiza, pe această cale, acumulări progresive, concretizate în diverse 

structuri de personalitate. 

    Prin ”educabilitate”, psihopedagogii desemnează potențialul de formare umană sub influența factorilor de mediu sau 

educaționali.Din punct de vedere teoretic, educabilitatea reprezintă o categorie pedagogică fundamentală care exprimă 

puterea sau ponderea educației în dezvoltarea personalitații. 

   Sub raport funcțional-educativ, educabilitatea reprezintă capacitatea specifică psihicului uman de a se modela structural 

și informațional sub influența agenților educaționali și sociali. În determinarea dezvoltării psihofizice a copilului, rolul 

principal aparține interacțiunii dintre ereditate, mediu, educație.Acești factori direcționeaza si condiționeaza sub aspect 

cantitativ și calitativ dezvoltarea oricarei persoane. 

   Ereditatea-reprezintă însușirea fundamentală a materiei vii de a transmite, de la o generație la alta, sub forma codului 

genetic, informații de specificitate care privesc specia, grupul de apartenență sau individul, constituindu-se in premisă 

biologică a dezvoltării.Aceste informatii se reflectă in însușirile fizice, biochimice și funcționale, în plasticitatea sistemului 

nervos central, intensitatea, echilibrul și mobilitatea proceselor de excitație și inhibiție, particularitățile anatomo-fiziologice 

ale analizatorilor și ale glandelor.Altfel spus, caracterele ereditare reprezintă expresia morfologică sau funcțională a ceea 

ce este stocat in genomul celulei ca informație genetică înglobată in genă.În urma cercetărilor s-a ajuns la concluzia că 

majoritatea caracterelor sunt determinate de mai multe gene, care conlucrează pentru a exprima un anume caracter. 

     Analizand datele cercetătorilor asupra componentei genetice, pot fi sintetizate următoarele concluzii: 

 Moștenirea ereditară apare ca un complex de predispozitii și potențialități, și nu ca o transmitere liniară a 

trăasăturilor antecesorilor. 

 Diversitatea psihologică umană are cu certitudine și o rădăcină ereditară, dar nu poate fi redusă la aceasta. 

 Ereditatea caracterelor morfologice și biochimice este mult mai bine cunoscută decat ereditatea însușirilor psihice, 

care, în cele mai multe cazuri, pare a fi rezultatul unor determinări poligenetice. 

 Potențialul genetic al fiecărui individ se selectează prin hazard și este polivalent, mai ales sub aspectul exprimării 

psihice. 

    Mediul-reprezintă totalitatea elementelor și condițiilor de viață cu care individul interacționează, direct sau indirect, pe 

parcursul dezvoltării sale, în diferite etape de evoluție.Factorii de mediu acționează sub forma influențelor bioclimatice, 

socioeconomice, culturale, a totalității condițiilor, structurilor și normelor sociale care se manifestă față de fiecare persoană 

sau grup social. 

   Acțiunea factorilor de mediu poate fi directă sau indirectă, fiind structurați relativ intr-o formă binară, ei se prezintă 

individului pe de-o parte ca realității fizice, concretizate in prezența nemijlocită și perceptibilă a persoanelor și obiectelor 

din lumea înconjurătoare , și pe de altă parte, sub forma ansamblului de relații și semnificații care, prin interiorizare, 

formează elementele de structură și materialul de construcție necesar dezvoltării psihice. 

   Condiția dezvoltării este ca factorul să acționeze asupra individului, care, la randul său,să reacționeze, intrând în 

interacțiune ca bază a propriei activități. 
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    Mediul poate avea doua componente principale: 

 

   Mediul natural(fizic,mediul natural,ecologic)-totalitatea conditiilor bioclimatice(relief,climă,faună,floră)în care se naște 

și traiește un subiect uman influențează indirect dezvoltarea psihică a oamenilor,prin problemele adaptative pe care le 

creează,prin ocupațiile pe care le favorizează si care îl obligă să-și dezvolte anumite capacități și abilități.Influențele acestui 

mediu devin din ce in ce mai puțin observabile direct,dar ele există.Dacă inițial mediul fizic a determinat diviziunea socială 

a muncii și implicit,influențele educaționale derivate,astazi problemele legate de degradarea echilibrului ecologic conduc 

spre ”noile educații”.Mediul fizic acționează corelativ cu cel social,prin intermediul lui cel mai adesea. 

   Mediu social(global si psihosocial) include condițiile sociale in care viețuiește individul.În raport cu ereditatea,acțiunea 

mediului nu este transformatoare,ci mai degrabă modelatoare, permisivă sau restrictivă dar cu un rol considerabil de 

stimulare si amplificare a dispozițiilor genetice.Acestea sunt deschise influenței modelatoare a mediului socio-cultural. 

   Mediul social poate influența direct dezvoltarea psihică a oamenilor,se poate opera o distincție intre mediul social restrâns 

al unei persoane și mediul socio-cultural în sens larg,caracteristic pentru societatea în care trăiește un subiect uman. 

   În ceea ce privește rolul mediului în dezvoltarea psihică a individului,subliniem aspectele cele mai importante: 

 Mediul reprezintă factorul care transformă potențialul ereditar în componenta psihică reală 

 Mediul umanizează fiinta și funcțiile sale biologice 

 Mediul nu acționează direct asupra dezvoltării,ci oferă circumstanțele și oportunitățile pentru dezvoltare 

   Deoarece contribuțiile eredității și mediului sunt necesare dar nu suficiente,în procesul dezvoltării depline a ființei umane 

este determinanta contribuția singurului mediu cu valențe exclusiv pozitive-mediul educațional. 

   Educația reprezintă activitatea specializată,specific umană,desfășurată în mod deliberat,prin care se mijlocește raportul 

dintre om și factorii de mediu,favorizând dezvoltarea omului prin intermediul societății și a societății prin intermediul 

omului.Educația face medierea intre ceea ce s-ar putea manifesta sub aspectul 

conținutului,momentului,nivelului,intensității,duratei,formei și ceea ce se oferă.Dezvoltarea psihică este rezultatul 

interacțiunii dintre factorii interni și cei externi.În cadrul acestor factori educația deține rolul conducător,datorită 

specificului acțiunii sale care se manifestă mijlocit și nemijlocit prin intermediul celorlalți doi factori. 

   Un argument în favoarea demonstrării rolului conducător al educației se referă la intervenția acesteia în ameliorarea 

condițiilor de mediu,în crearea unui climat educațional favorabil cu valențe educative puternice asupra formării 

personalității umane.Formarea și educarea colectivului de elevi este un exemplu concludent în acest sens. 

   Educația care se desfășoară în cadrul școlii este cel mai important factor al dezvoltării personalității.Ea are rolul de a 

corecta ceea ce este negativ în personalitatea elevului și de a dezvolta toate laturile personalitățiile sale,atât latura 

intelectuală,cât și latura caractrială,morală și estetică.Școala nu formează doar specialiști ci formează oameni iar pentru a 

forma oameni este important ca toți factorii educaționali să contribuie în mod eficient și constructiv la această formare,să 

colaboreze și să se completeze reciproc unde și când este nevoie. 
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Abordarea interdisciplinară a disciplinelor tehnice 

Autor:Dănilă Mihaela 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța 

 

Motto “Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa nu este împărţită pe discipline” 

J. Mofet 

Interdisciplinaritatea apare ca necesitate a depăşirii graniţelor artificiale între diferite domenii. Argumentul care 

pledează pentru interdisciplinaritate constă în aceea că oferă o imagine integrată a lucrurilor care sunt, de regulă, 

analizate separat. 

Prin interdisiciplinaritate se creează: 

 Acoperirea rupturilor dintre discipline, eliminarea izolării şi lipsei corelaţiilor între conţinuturile diverselor 

discipline. 

 Construirea, prin educaţie, a unor structuri mentale dinamice, flexibile, capabile să sprijine deciziile cele mai 

potrivite. 

 Rezolvarea de probleme, care poate fi considerată cea mai importantă forţă motrice a integrării, datorită 

relevanţei sale practice. Problemele cu care ne confruntăm în viaţa profesională, socială sau personală impun 

judecăţi şi decizii care nu sunt, de regulă, limitate în jaloanele disciplinare. Aceste probleme au un caracter 

integrat, iar rezolvarea lor impune corelaţii rapide şi semnificative. 

 

 

Transdisciplinaritatea 
 
 

Interdisciplinaritatea 
 
 

Multi/Pluridisciplinaritatea 
 
 

 
Disciplinaritatea (mono și   
      intradisciplinaritate) 

  
 

Definiţii 

Monodisciplinaritatea este centrată pe obiectele de studiu independente, pe specificitatea acestora. Abordarea 

monodisciplinară sau intradisciplinară presupune “acțiunea de a aborda un proiect sau de a rezolva o problemă prin 

limitarea la datele unei singure discipline” (Legendre). 

Intradisciplinaritatea  

Integrarea intradisciplinară este operația de conjugare a două sau mai multe conținuturi interdependente ale învățării, 

aparținând aceluiași domeniu de studiu, pentru a rezolva o problemă, a studia o temă sau a dezvolta deprinderi. 

Intradisciplinaritatea are în vedere: 
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 Integrarea la nivelul conținuturilor; 

 Integrarea la nivelul deprinderilor și competențelor. 

Avantajele intradisciplinarității: 

 Crește coerența internă a disciplinei ; 

 Cresc semnificațiile și relevanța predării prin realizări de legături între conținuturi; 

 Crește eficiența învățării, prin elemente “ externe" –inserție- și prin armonizări interne. 

Multidisciplinaritatea este forma cea mai puțin dezvoltată de interpătrundere a disciplinelor, constând numai în 

alăturarea anumitor elemente ale diverselor discipline, evidențiind aspectele lor comune și presupune o comunicare 

simetrică între diverși specialiști și diverse discipline. 

O temă sau problemă ce aparține unui domeniu este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline, care se mențin 

ca structură și ramân independente unele în raport cu celelalte. Fiecare disciplină contribuie, în funcție de propriul său 

specific, la clarificarea temei investigate. E o corelare a demersurilor mai multor discipline în vederea clarificării unei 

probleme.  

Pluridisciplinaritatea  

Distincția încă insuficient de consistentă între multidisciplinaritate și pluridisciplinaritate este legată de tipul de discipline 

care intră în procesul de integrare la acest nivel: pluridisciplinaritatea se referă la corelarea unor discipline înrudite, 

multidisciplinaritatea are in vedere punerea împreună a unor discipline care nu sunt neapărat vecine și cu legături 

evidente între ele. 

Avantajele multi / pluridisciplinarității:     

 Realizarea de către elevi a unor legături între conținuturile diverselor discipline; 

 Explicarea unor teme sau probleme ce nu pot fi lămurite în cadrul unei singure discipline. 

Interdisciplinaritatea presupune o intersectare a diferitelor arii disciplinare prin ignorarea limitelor stricte ale 

disciplinelor, se caută teme comune pentru diferite obiecte de studiu cu un ordin de învățare mai înalt. 

Prin interdisciplinaritate se realizează acțiunea deschisă dintre competențe sau conținuturi interdependente din două sau 

mai multe discipline, ce implică interpenetrarea disciplinelor. 

La nivelul proiectării curriculare vorbim de competențe transversale sau competențe cheie.Prin interdisciplinaritate se 

dezvoltă competențe integrate / transversale / cheie / crosscurriculare. 

Avantajele învățării la nivel interdisciplinar: 

 Încurajarea colaborării directe și a schimbului între specialiști care provin din discipline diferite, contribuind la 

constituirea unui caracter deschis al cercetării, al practicilor sociale și al curriculumului școlar; 

 Centrarea procesului de instruire pe învățare, pe elev, dezvoltarea pedagogiilor active , participative de lucru la 

clasă, lucrul pe centre de interes, învățarea tematică sau conceptuală, învățarea pe baza de proiecte sau de 

probleme, învățarea prin cooperare. 

 Învățare durabilă și cu sens, prin interacțiuni permanente între discipline, prin relevanță explicită a 

competențelor formate în raport cu nevoile personale, sociale și profesionale. 

Transdisciplinaritatea este privită ca o formă superioară a interdisciplinarității și presupune concepte, metodologie și 

limbaj care tind să devină universale (teoria sistemelor, teoria informației, cibernetica, robotizarea etc.) 

Abordarea de tip transdisciplinar tinde către o fuziune a cunoștințelor specifice diferitelor discipline, la descoperirea unor 

noi câmpuri de investigație, la conceperea unor noi programe de cercetare. 
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Exemplu de abordare interdisciplinară a disciplinei  “Lăcatușărie generală” 
 

 
 

       fizică  
        mecanică          desen tehnic 

   
 
 
 

                maşina de găurit 
 
 
 
 

          matematică    chimie 

 
         planificarea  
         producției 

 

 
 

 
 
 
 principiul de   

 

algoritmul de                 
funcţionare  

a maşinii 

         funcţionare a maşinii 
 

  reprezentarea   
organelor maşinii  

 

  
 

 
 
                                                                       maşina de găurit 
 
 
 
 

    calculul    
parametrilor             

     
elemente de întreţinere  
       şi ungere a mașinii      

 
                 organizarea locului  

   de muncă  
 
 
Bibliografie 

 ing. Ciobanu Doina - Cerc pedagogic, 2009, Botoșani  

 Aurel Jula, Interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea, factori de creștere a calității învățământului, internet  

 Lucian Ciolan, Învățarea integrată, fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Editura Polirom, 

București 2008 

 Miron Ionescu, Ioan Radu, Didactica Modernă, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 2004  

 Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritate - Manifest, Editura Polirom, Iași, 2008 

 

   

 



      CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    
    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
293 

Planificarea anuală 
An școlar 2021-2022/ Grupa mijlocie „Fluturașii”  

 
G.P.P. „Lumea Copilăriei”, Râmnicu Sărat, Jud. Buzău 

                                                                                                                   Prof. înv. preșcolar Lungu Merena 
 

Nr. 

crt. 

Săptămâna Tema anuală de studiu Proiect tematic Subtema proiectului 

tematic 

Teme în afara 

proiectului 

Semestrul I 

1. 

 

13.09.2021- 

17.09.2021 

Evaluare inițială   Sunt din nou la 

grădiniță! 

2. 

 

20.09.2021- 

24.09.2021 

Evaluare inițială   Sunt mic, dar nu am 

uitat nimic! 

3. 

 

27.09.2021- 

01.10.2021 

Cine sunt/suntem? Eu și lumea mea! Cu familia e cel mai 

bine! 

 

4. 

 

04.10.2021- 

08.10.2021 

Acesta/aceasta sunt 

eu! 

5. 

 

11.10.2021- 

15.10.2021 

Mă îngrijesc, sănătos 

să cresc! 

6. 

 

18.10.2021- 

22.10.2021 

Învățăm cum să ne 

purtăm! 

Vacanță de toamnă 25.10.2021-31.10.2021 

7. 

 

01.11.2021- 

05.11.2021 

Când, cum și de ce se 

întâmplă? 

E toamnă iar! Toamnă, bine ai sosit! 

(caracteristici 

generale) 

 

8. 

 

08.11.2021- 

12.11.2021 

Fructe bune și 

gustoase! 

9. 15.11.2021- 

19.11.2021 

  Vitamine din legume!  

10. 

 

22.11.2021- 

26.11.2021 

Flori parfumate, flori 

colorate! 

11. 

 

29.11.20201- 

03.12.2021 

Cine sunt/suntem? 

 

 

 

 

 

 România este țara 

mea! 

12. 

 

06.12.2021- 

10.12.2021 

Cum este/a fost și va fi aici 

pe pământ? 

Din bătrâni se 

povestește…! 

Obiceiuri străbune!  

13. 

 

13.12.2021- 

17.12.2021 

Uite, vine Moș 

Crăciun! 
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14. 

 

20.12.2021- 

22.12.2021 

Evaluare sumativă   Ne-am jucat și-am 

învățat! 

Vacanță intersemestrială 23.12.2021-09.01.2022 

Semestrul al II-lea 

15. 

 

10.01.2022- 

14.01.2022 

Când, cum și de ce se 

întâmplă! 

  Jocurile copiilor 

iarna! 

 

16. 

17.01.2022- 

21.01.2022 

Cu ce și cum exprimăm 

ceea ce simțim? 

 

  Povești la gura sobei! 

17. 

 

24.01.2022- 

28.01.2022 

Cu ce și cum exprimăm 

ceea ce simțim? 

  Trăiesc și simt 

românește! 

18. 

 

31.01.2022- 

04.02.2022 

Cum este/a fost și va fi aici 

pe pământ? 

În lumea 

viețuitoarelor! 

În ogradă la bunici!  

19. 

 

07.02.2022- 

11.02.2022 

Locuitorii pădurii! 

20. 

 

14.02.2022- 

18.02.2022 

La grădina zoologică! 

21. 

 

21.02.2022- 

25.02.2022 

În ținuturile polare! 

22. 

 

28.02.2022- 

04.03.2022 

Când, cum și de ce se 

întâmplă? 

Bucuriile 

primăverii! 

Început de primăvară!  

23. 

 

07.03.2022- 

11.03.2022 

 

Cu ce și cum exprimăm 

ceea ce simțim 

  La mulți ani, mămica 

mea! 

24. 

 

14.03.2022- 

18.03.2022 

  Se întorc păsările 

călătoare! 

 

25. 

 

21.03-2022- 

25.03.2022 

Parfumul florilor de 

primăvară! 

26. 

 

28.03.2022- 

01.04.2022 

Insecte din grădina 

mea! 

27. 

 

04.04.2022- 

07.04.2022 

Legume sănătoase! 

28. 

 

08.04.2022- 

14.04.2022 

Școala altfel: „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

 

29. 

 

02.05.2022- 

06.05.2022 

Ce și cum vreau să fiu?  

 

 

 Îmi aleg o meserie! 
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30. 

 

09.05.2022- 

13.05.2022 

Cine și cum 

planifică/organizează o 

activitate? 

Plecăm în călătorie! Mijloace de transport 

terestre! 

 

31. 

 

16.05.2022- 

20.05.2022 

 

Mijloace de transport 

navale! 

32. 

 

23.05.2022- 

27.05.2022 

 

Mijloace de transport 

aeriene! 

33. 

 

30.05.2022- 

03.06.2022 

Evaluare finală   Am învățat și știu! 

34. 

 

06.06.2022- 

10.06.2022 

Evaluare finală   Uite, cât de multe 

știu! 
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TEST INIŢIAL 
ELECTRICIAN CONSTRUCTOR/ cls 10 / M1 Măsurări electrice în curent alternativ 

 
prof.ing. Bandi Andrea Monica 

 
I. Pentru fiecare dintre enunţurile următoare, încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. 

    1. Mărimile fundamentale a Sistemului de Unitati de măsură SI sunt : 

  a. m , Kg , s , V , mol , cd , K 

  b. m , Kg , s , A , mol , cd , K 

  c. m , s , A , mol , cd , K , W 

  d. Km , Kg , s , A , mol , cd , K 

    2. Multiplii voltului (V): 

  a. MV , μV , NV , PV 

  b. mV , μV , nV , pV 

  c. KV , MV , GV , TV 

  d. mV , kV , gV , tV 

    3.Unităţi de măsură derivate electrice sunt : 

a. A , W , J , Hz , Ω 

  b. Ω  , V , W , J , Hz 

  c. V , W , Pa, Hz , Ω 

  d. V , W , Ω , J , N. 

    4. Mărimile neelectrice sunt : 

  a. temperatură , debit , presiune , nivel , tensiune , umiditate 

  b. temperatură , debit , presiune , rezistenta , nivel , umiditate 

  c. temperatură , debit , presiune , nivel , umiditate 

  d. temperatură , rezistenta , presiune , nivel , tensiune , umiditate 

    5. Submultiplii amperului (A) sunt: 

  a. MA , μA , NA , PA 

  b. mA , μA , nA , pA 

  c. KA , MA , GA , TA 

  d. mA , kA , gA , tA 

II. Completaţi spaţiile libere: 

 a. Un miliamper este egal cu .................................... amperi. 

 b. Trei condensatoare legate in paralel, fiecare de  câte 3F va avea capacitatea echivalentă de ...........................  

 c. Unitatea de măsură derivata  pentru tensiune  este…………...... . 

 d. Patru rezisteţe legate în serie , fiecare de câte 2Ω va avea rezisteţa echivalentă egală cu.............................. 

III. Efectuaţi următoarele transformări din tabelul de mai jos: 

pA nA μA mA A KA MA GA TA 

    23     

   1500      

        21*10 -10 
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      6*10 -6   

  9400000       

 

IV. Care din ampermetrele din figură sunt montate corect. De ce ? 

 

a. doar ampermetrul B 

b. doar ampermetrul A 

c. amândouă 

d. niciunul 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

V. Sunt montate corect ampermetrele din figurile următoare ? De ce ? 

   

a.) …………...................................................... 

 

b.)……………………....................................... 

VI. Reprezentati schema electrică a figurilor de la punctul 5. 

 

VII.Scrieţi legea I a lui Kirchoff pentru nodul de reţea si determinaţi valoarea curentului I6. 

 

VIII. În imaginea de mai jos este reprezentat ochiul ABCD a unei reţele electrice. Scrieţi Teorema II lui Kirchoff pentru 

ochiul de reţea 
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Barem de corectare : 

Se acordă 10 puncte din oficiu 

Se punctează răspunsurile corecte 

I   

        1b  ,  2c  ,  3b  ,  4c  ,  5b                                                                                      4 x 2p = 10 p 

II 

        a) 0,001 A  ,  b) Ce = 9 F   ,   c) Voltul V  ,  d) Re = 8 A                                  4 x 2,5p = 10 p 

III                                                                                                                              40  x 0,5 = 20 p 

pA nA μA mA A KA MA GA TA 

23*1012 23*109 23*106 23*103 23 23*10 -3 23*10 -6 23*10 -9 23*10 -12 

15*10 10 15*10 7 15*10 5 1500 15*10-1 15*10 -4 15*10 -7 15*10 -10 15*10 -13 

21*1014 21*1011 21*108 21*105 21*102 21*10 -1 21*10 -4 21*10 -7 21*10 -10 

6*10 12 6*10 9 6*10 6 6*10 3 6 6*10 -3 6*10 -6 6*10 -9 6*10 -12 

9,4*10 12 9,4*10 9 9400000 9,4*10 3 9,4 9,4*10 -3 9,4*10- 6 9,4*10 -9 9,4*10 -12 

IV                                                                                                                                1 x 10p = 10p 

        Doar ampermetrul A  deoarece este legat în serie cu consumatorul. 

V                                                                                                                                   2 x 5p = 10p 

        a)  NU deoarece ampermetrul este legat în paralel cu consumatorul 

        b)  DA deoarece ampermetrul este legat în serie cu consumatorul 

VI                                                                                                                                   2 x 5p = 10p                   

                              

VII                                                                                                                                               10p 

                     Presupunem ca I6 intră  =>  I1 + I5 + I6 + I7 = I2 + I3 + I4 

                                                                                                  7 + 8 + I6 + 2 = 9 +6 + 5    => I6 = 20 -17 = 3 A 

VIII                                                                                                                                              10p 

                    E1 - E2 = I1 ∙ R1 + I1∙ r1 – I2 ∙ R2 - I2 ∙ r2 
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Fișă de lucru – clasa a VIII-a-Genul dramatic 

 

CROITORU NATALIA-EVA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI VITEAZU”  

ȘELIMBĂR, STRUCTURA VEȘTEM, JUD. SIBIU 
Citește următorul text: 

SCENA I 

UN SERVITOR (scuturând și așezând lucrurile prin casă): Uf! Uf! De când s-a însurat şi domnu’, nu mai ştiu unde să-mi 

dau capu! Bine că a ieşit azi mai de dimineaţă, ca să mai scap un minut... Să nu-l mai aud zicându-mi tot mereu: „Stane, 

scaunu’ ăsta nu e bine scuturat... prafu’ e de un deget pe canapea şi aşa mai încolo... Parcă o să se îngroape cu 

ele! (Uitându-se către uşă.) Dar iată că vine cuconiţa dimpreună cu cumnatul d-ei, d-nu Nicolae, care e amorezat foc de 

cucoana Aneta, o prietenă a cuconiţei noastre. Tare mi-e frică cum că am să văd în curând iar o nuntă şi astfel, în loc de 

trei stăpâni la care slujesc, o să mă pomenesc cu patru!  

 

SCENA IV 

NICOLAE (salută cu răceală): Doamnă...  

ANETA (luându-l drept soțul Mariei, aparte): Ce va fi având soțul Mariei astăzi?...Îmi pare tare supărat. (Către Nicolae) 

Maria este acasă? 

NICOLAE: Da. 

ANETA: Pentru moment aveam să-ți vorbesc numai dumitale... Știu cât ești de bun și de aceea... 

NICOLAE (cu agitațiune): Ascult. 

ANETA: Fac apel  la toată indulgența dumitale; aceea ce am șă-ți spun are să te indispună poate... 

NICOLAE (cu același tot agitat): Ascult. 

ANETA: Știu că ai fost întotdeauna compătimitor... 

NICOLAE: Vorbiți. 

ANETA: Nu cutez. 

NICOLAE: A!!! 

ANETA: Nu știu cum să-ți spun... Și tocmai dumitale... O! Aceasta îmi vine prea greu! 

NICOLAE (aparte): O cred și eu că-i vine greu! Infama! 

ANETA: Ați zis... 

NICOLAE: Nimic! 

ANETA: Ei bine! Întâmplă-se ce s-o întâmpla!... Îți voi spune tot... Iubesc pe fratele dumitale! 

NICOLAE (aparte, cu furie): Ce nerușinare! 

ANETA (continuând): Da, îl iubesc. Vream să ți-o spun de mult, dar nu cutezam... Acuma știi tot, aibi milă de o 

nefericită și decide-l să se însoțească cu mine!... 

NICOLAE (aparte): Să-l decid să se însoțească cu ea, să-l despart de Maria! (către Aneta):          Nenorocito! 

ANETA: Domnule... 

NICOLAE (luându-o de mână cu forță): Iubești pe fratele meu și nu mi-ai spus-o până acum... m-ai înșelat atâta timp... 

Mizerabilo! 

ANETA: Domnule... 

(Alexandru Macedonski, Gemenii) 
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A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos: 

METODA CUBULUI 

1. DESCRIE: 

Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin conversiune și a unui cuvânt obținut prin derivare din 

secvența: o prietenă a cuconiţei noastre. (... ) Știu că ai fost întotdeauna compătimitor... 

2. COMPARĂ: 

Compară textul suport  cu textul O scrisoare pierdută. Numește două trăsături comune pentru cele două texte. 

3. ASOCIAZĂ: 

Asociază cuvintelor subliniate din text funcția sintactică și menționează partea de vorbire prin care se exprimă. 

4. ANALIZEAZĂ: 

Analizează următoarea frază: Iată că vine cuconița dimpreună cu cumnatul dumneaei, domnu̕ Nicolae, care e 

amorezat foc de cucoana Aneta, o prietenă a cuconiței noastre.  Transcrie propozițiile subordonate și precizează 

felul lor. 

5. APLICĂ: 

Construiește o frază alcătuită din două propoziții, în care să existe o propoziție subordonată completivă indirectă, 

introdusă printr-o conjuncție subordonatoare. 

6. ARGUMENTEAZĂ: 

Motivează prezența semnului exclamării din secvența Ce nerușinare!. 

 

B. Identifică patru trăsături ale genului dramatic, prezente în fragmentul citat și justifică cu argumente două 

dintre ele. 

Trăsături ale genului dramatic Argumente din text 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  
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Metoda conversației 

 

Mogoș Georgiana Elena  
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Tecuci, Jud. Galați 

 

„În abordarea problematicii metodologiei procesului didactic sunt utilizate numeroase concepte: metode, tehnici, 

procedee, strategii de instruire care fac necesară clasificarea sensului acestora. Cel care deține frecvența cea mai mare este 

conceptul de metodă”7. 

Etimologic, „termenul de metodă provine din cuvintele grecești odos = cale, drum și metha = spre, către. Metoda 

de învățământ desemnează, astfel, demersul ce va fi urmat până la atingerea scopurilor educaționale vizate”8. 

„Metoda didactică este o cale eficientă de organizare și desfășurare a activității de predare-învățare, aflată în 

interdependență cu toate celelalte componente ale procesului de învățământ”9. 

“În activitatea de predare-învățare se folosesc metode diverse pe care educatorul școlar le selectează în funcție de 

scopurile urmărite, de specificul conținuturilor predate și de propria sa concepție despre eficiența metodelor utilizate. 

Opțiunea educatorului pentru anumite metode privind realizarea unei activități nu este întâmplătoare, ci este condiționată 

de numeroase circumstanțe: natura conținuturilor predate, obiectivele vizate, particularități ale subiecților instruiți”10. 

Astfel, metodele folosite în activitatea de predare-învățare pot să ne ușureze acest demers sau din contra, pot să 

ni-l îngreuneze, dacă nu se utilizează metoda adecvată în funcție de vârstă, dezvoltarea gândirii, experiența copilului, 

materie, precum și de scopul urmărit. Cadrul didactic se află în situația de a opta pentru metodele pe care le consideră cele 

mai adecvate sau își construiește, el însuși un mod de lucru. 

Metoda conversației este „o convorbire sau un dialog ce se desfășoară între cadru didactic și elevi, cu scopul ca, 

pe baza unor întrebări și răspunsuri, să se stimuleze și să se dirijeze activitatea de învățare”11. 

Conversația „este o metodă care valorifică dialogul, prin întrebări, în vederea însușirii de noi cunoștințe sau în 

vederea fixării, aprofundării, sistematizării și verificării acestora”12. 

Metoda conversației se realizează, în general, cu întreaga grupă, dar se poate realiza și cu grupuri mici sau 

individual. 

Principalele caracteristici ale conversației sunt: 

 „se bazează pe cunoaștințele însușite anterior în alte activități; 

 contribuie la dezvoltarea limbajului contextual prin selectarea lexicului adecvat și utilizarea anumitor structuri 

gramaticale, concomitent cu urmărirea desfășurării discuției, pentru a completa răspunsurile colegilor și pentru a 

continua logic dialogul; 

 contribuie la dezvoltarea capacității de a exprima și de a susține opiniile proprii în cadrul grupului de copii; 

 dezvoltă capacitatea de a-și actualiza, ordona, și sistematiza reprezentările despre lumea reală; 

 formează și consolidează reprezentări științifice, sentimente și atitudini morale; 

 
7 Radu T., Ion și Ezechil, Liliana, Didactica: teoria instruirii, Editura Paralela 45, Pitești, 2006, p. 120. 
8 Idem. 
9 Marin, Simona, Suport de curs: Teoria și metodologia instruirii, p. 69. 
10 Radu T., Ion și Ezechil, Liliana,, op. cit., p. 120. 
11 Marin, Simona, op. cit., p. 79. 
12 Anghelache, Valerica, op. cit., p. 136. 
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 creează condițiile exersării unor deprinderi de comportare civilizată în colectiv (respectul, stăpânirea de sine, 

curajul, spiritul de cooperare și prietenie”13. 

Metoda conversației are o arie largă de utilizare, fiind folosită în cadrul tuturor activităților din grădiniță și la toate 

grupele. Aceasta este una dintre cele mai vechi și mai des utilizate metode în activitatea didactică. 

Conversația generează „o serie de avantaje prin faptul că realizează o întânlire directă a profesorului cu elevii. În 

acest cadru, profesorul poate descoperi care este nivelul cunoștințelor pe care le dețin elevii la un moment dat, în raport cu 

o anumită temă, astfel încât el să-și poată organiza acțiunea adaptând-o acestui nivel. Pe baza conversației, ambii parteneri 

(profesor și elevi) obțin un feed-back unii despre ceilalți, în funcție de care fiecare își elaborează comportamentele”14. 

Principalele forme ale metodei conversației, „după funcția didactică vizată cu prioritate sunt următoarele: 

 conversația euristică, în scopul însușirii de noi cunoștințe, în care întrebările sunt de tip productiv, solicitând cu 

prioritate gândirea în prelucrarea și sistematizarea datelor cunoscute în vederea unor comparări, interpretări sau 

exprimări de opinii personale; 

 conversația de clarificare, de sintetizare și aprofundare a cunoștințelor; 

 conversația de consolidare prin care se urmărește repetarea, fixarea și sistematizarea cunoștințelor; 

 conversația de verificare (catehetică), în care răspunsurile sunt preponderent de tip reproductiv, vizând cunoștințe 

predate și învățate și solicitând cu prioritate memoria”15. 

Din punctul meu de vedere, consider că metoda conversației poate fi utilizată în cadrul tuturor activităților ce se 

desfășoară în grădiniță. Astfel, această metodă se poate folosi atât pentru activitățile ce au ca scop comunicarea de noi 

cunoștințe, consolidarea și fixarea cunoștințelor cât și pentru activitățile ce au ca scop verificarea și evaluarea cunoștințelor. 

„Aplicarea acestei metode didactice presupune o activitate intelectuală intensă a copiilor, constând în: concentarea 

atenției pentru receptarea mesajului (înțelegerea întrebării), selectarea cunoștințelor în vederea formulării răspunsului 

potrivit, alegerea instrumentelor lingvistice pentru a formula logic răspunsul, efectuarea generalizărilor necesare pe baza 

analizei, sintezei, comparației și a abstractizării”16. 

Principalele avantaje ale metodei conversației sunt: 

 „favorizează procesul de captare și menținere a atenției elevilor; 

 facilitează procesul înțelegerii prin dezvoltarea puterii de argumentare și de exprimare a elevilor; 

 asigură un feed-back imediat în funcție de care se proiectează viitoarele schimburi de comunicare; 

 stimulează gradul de participare și de implicare a elevilor în desfășurarea instruirii-învățării”17. 

„Este necesar ca utilizarea conversației în școală să nu fie centrată primordial pe materialul de predat-învățat, ci 

pe cel ce învață, pentru ca acesta să ajungă la conștientizarea procesului în care este introdus, proces numit retorică 

critică”18. 

Consider că eficiența metodei conversației depinde semnificativ de abilitatea cadrului didactic de a formula și 

adresa întrebări elevilor, cu scopul de-ai atrage pe elevi într-un dialog autentic. 

 
13 Anghelache, Valerica, op. cit., p. 136. 
14 Radu T., Ion și Ezechil, Liliana, op. cit., p. 133. 
15 Anghelache, Valerica, op. cit., p. 137. 
16 Anghelache, Valerica, op. cit., p. 137. 
17 Radu T., Ion și Ezechil, Liliana, op. cit., p. 133. 
18 Idem. 
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Rolul fundamental în folosirea metodei conversației îl constituie modul în care sunt formulate întrebările. Aceasta 

deoarece întrebarea anticipează operațiile mintale pe care trebuie să le realiezeze copilul și orientează gândirea pe calea 

descoperirii adevărului.  

Pentru ca metoda conversației să fie utilizată eficient este important ca întrebările adresate de către cadrul didactic 

copiilor să fie formulare corect, accesibil și înlănțuite logic, să se adreseze întregii clase, să nu sugereze răspunsul, să fie 

relevante, să fie clare, precise, corecte din punct de vedere al conținutului și al formei de exprimare, să fie scurte, să nu fie 

retorice (de tipul Este clar?, Mă urmăriți?), să nu se folosească întrebări închise (răspunsuri de tipul da sau nu), ci întrebări 

deschise care să permită argumentarea răspunsului dat, să nu pretindă răspunsuri exact cum au fost formulate ideile de 

către cadrul didactic la predare și să urmărească apropierea pas cu pas de înțelegerea  unor concepte, relații importante. 

Din punctul meu de vedere, consider că este mai bine pentru copii ca întrebările să fie adresate întregii grupe și 

nu individual. Atunci când întrebarea este adresată întregii grupe, fiecare copil se simte în situația de a fi întrebat și de 

aceea încearcă să elaboreze un răspuns propriu.  

În situația în care răspunsul dat de un copil este incorect, atunci cadrul didactic intervine și oferă răspunsul corect, 

pentru ca copii să nu păstreze în memorie răspunsuri greșite. 

„Eficiența convorbirii presupune parcurgerea a cinci etape: planificarea activității din timp, alegerea temei, care 

trebuie să fie accesibilă și atractivă, să corespundă intereselor și preferințelor copiilor, crearea unor situații diverse de viață, 

accentuarea caracterului formativ și elaborarea unui plan de întrebări adecvat temei, permițând concluzii parțiale și 

finale”19. 

Consider că învățarea prin descoperire poate fi utilizată atât în învățământul primar, cât și în cel preșcolar prin 

corelarea cu alte metode didactice. 

Astfel, în învățământul preșcolar, pentru ca copilul să devină cât mai activ și creativ, educatoarea caută în 

permanență noi metode și procedee care să vină în sprijinul său spre  descoperirea noului. Conversația este una dintre aceste 

metode eficiente și creative. 

Metoda conversației poate fi utilizată în cadrul tuturor activităților din grădiniță, mai ales la grupa mică. Această 

metodă se poate folosi concomitent cu alte metode sau separat. 

Consider că această metodă oferă copiilor cunoștințe durabile și solide, având în prim plan dezvoltarea gândirii și 

a limbajului. Această metodă contribuie la dezvoltarea motivației intrinseci, a potențialului intelectual, se dezvoltă 

încrederea în forțele proprii, gândirea critică, obiectivă, disciplinată și dorința de a căuta mereu să afle lucruri noi. 

Metoda conversației se poate utiliza în cadrul tuturor activităților din grădiniță. În continuare voi prezenta câteva 

exemple de activități în care se poate utiliza această metodă. 

În cadrul activităților de cunoaștere a mediului, copiii pot descoperi aspecte legate de lumea vie, de apă, aer, sol, 

de fenomene care se desfășoară în natură, dar și de intervenția omului în natură și de contribuția acestuia la protejarea ei. 

Astfel cunoștințele dobândite în cadrul acestor activități îi vor ajuta pe copii să-și formeze cunoștințe și deprinderi pentru 

a înțelege lumea înconjurătoare, pentru a aprecia natura și frumusețile ei și să dorească să o protejeze. Aceste descoperiri 

pot fi realizate de copii, dar conduse cu mult tact de către educatoare, către efectul dorit. 

În cadrul activităților de educare a limbajului, copiii pot să-și formeze deprinderi de vorbire corectă, să-și 

îmbogățească vocabularul, să pronunțe corect anumite cuvinte, să formuleze propoziții simple și dezvoltate din punct de 

vedere gramatical și cu sens logic.  

 
19 Anghelache, Valerica, op. cit., pp. 137-138. 

 



      CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    
    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
304 

În cadrul activităților cu conținut matematic se urmăresc în mod deosebit sesizarea relațiilor spațiale dintre grupe 

de obiecte, a unor relații matematice referitoare la cantitate, formarea unor reprezentări concrete despre unele forme 

geometrice, dezvoltarea unor operații ale gândirii, inteligenței și creativității. 

În cadrul activităților de educație pentru societate, copii pot învăța să devină mai responsabili, învață să relaționeze 

cu cei din jur, să fie mai toleranți, mai comunicativi, să acorde ajutor la nevoie, să circule corect, respectând culorile 

semaforului și normele de comportament civilizat pe stradă, deprinderi de îngrijire și igienă personală. 

În concluzie, în cadrul activităților de învățare din grădiniță folosirea unei anumite metode nu reprezintă un scop 

în sine. Alegerea metodelor de instruire trebuie să se realizeze în funcție de obiectivele activității și de conținuturile 

acesteia, constituind astfel un instrument în realizarea eficientă a experiențelor de cunoaștere pentru preșcolari. Metoda 

conversației este metoda cea mai des utilizată în cadrul activităților din grădiniță și învățământul primar. 
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   DESPRE ÎNVĂȚAREA ȘI EVALUAREA ONLINE 
 

       Prof. RALUCA – OTILIA NĂSUI 
       Școala Gimnazială nr. 8 Borșa 

       
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare 

și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită.  

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 trebuie pierdut din vedere natura academică 

a misiunii – cu alte cuvinte, ce dorim ca elevii să ne 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. 

În   educaţia   on-line,   învăţarea   în   cooperare   se   concentrează   pe oportunităţile   oferite   prin   încurajarea   

flexibilităţii   individuale,   cât   şi afinităţii   la   o   comunitate   de   învăţare   (Paulsen,   2003).   Învăţarea   prin cooperare   

încearcă   să  promoveze   atât   beneficii   oferite   de   libertatea  de învăţare  individuală   cât   şi   beneficiile   învăţării   

colaborative.   Astfel,  în mediile virtuale de învăţare se dezvoltă învăţarea în cooperare care pune accentul pe libertatea 

individuală în cadrul comunităţilor de învăţare online.  Învăţarea  on-line  prin   cooperare   oferă  soluţii   flexibile   de 

învăţare. Obiectivele sale specifice sunt: posibilitatea oferită utilizatorilor virtuali de a selecta componentele instrucţionale 

necesare, personalizarea mediilor lor de învăţare;   oferirea   de   soluţii   flexibile   pentru   adaptarea   dinamică   a 

conţinutului   de   instruire   în   funcţie   de   nevoile  individuale   în   domeniul educaţiei  în   timp  real.  Sistemele   de  

Management  de  Învăţare  (Learning Management Systems – LMSs) sunt acum înlocuite de e-Learning 2.0, ce suportă   

învăţarea   prin  colaborare  prin  blogs,  wiki-uri  şi  software  social (O’Hear, 2006) Caracteristica principală a învăţării 

prin cooperare este că fiecare membru al grupului este responsabil pentru învăţarea din întregul grup. Ei trebuie să-şi ajute 

colegii de grup şi   să  îi aducă până la nivelul cerut, creând astfel o atmosferă de succes. Astfel, progresul colegului şi 

spiritul de echipă devin factorii-cheie. Învăţarea în cooperare urmează strategii  bine   structurate   şi sistematice de instruire. 

Această metodă are un potenţial imens şi ar putea fi extinsă la orice nivel şi pentru orice disciplină.  Un   rol   foarte   

important   în  învăţarea   on-line   în   cooperare   se   referă  la strategiile folosite   pentru învăţarea   materiei  de  către 

elevi.  Cele mai multe dintre aceste strategii sunt eficiente mai ales în echipe de patru membri.   Oricum, strategiile utilizate 

pot varia de la o organizaţie la alta şi/sau de la un profesor la alt profesor, fiind direct influenţate de resursele hardware şi 

software disponibile,   ca şi  de  experienţa  personală   a fiecărui   profesor şi elev implicat.    Strategiile vor fi, de asemenea, 

dependente de categoria de învăţare on-line prin cooperare care va fi folosită. 

Să enumerăm câteva: 

- Adservio – platformă cu funcții administrative (catlog electronic școlar etc.) 

- GeaCron History – atlas istoric interactiv 

- 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. 
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- 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/profesorii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker, Animoto, Voki 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. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi.  

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. 

Astfel,   strategiile   şi   categoriile   învăţării   on-line    sunt dependente de tehnologie. Profesorii trebuie să-şi 

înţeleagă misiunea şi să fie   cu   un   pas   înainte   pentru   a   identifica   cum   anume   pot   fi   de   ajutor instruiţilor şi, 

respectiv, pentru a determina resursele financiare necesare. De asemenea, ei trebuie să-şi dezvolte deprinderile de creare şi 

transmitere a cunoştinţelor. Acest lucru nu e o sarcină uşoară, dar odată reuşit, impactul asupra elevilor va fi mare, şi 

rezultatele vor dovedi că efortul nu a fost în van. 
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Е tі са   în mа nа gе mе ntu l а сtі vі tățі lο r ѕpο rtі vе   

 

            Prof. Gabriel – Bogdan Năsui 
       Școala Gimnazială nr. 8 Borșa, MM 

 

Сο  du  l е  tі сі і  ѕpο  rtі  vе  са rе  pο rnе  ștе   dе   lа   prі nсі pі u  l pο trі vі t сăru  і а   сο nѕі  dе rа ţі і lе   е tі се  са rе  ѕе   а fl ăăă lа  ο rі gі nе а   fа і r-

plа  y-u lu  і  nu  ѕu  nt u n е  lе  mе  nt fа сu  ltа  tі v, сі  dі  mpο trі vă  u n lu сru   е ѕе nțі  а  l în ο  rі се  а  сtі  vі tа  tе   ѕpο  rtі  vă , dе ο  pο trі vă  î n а сtі  vі tățăі lе  

rе сrе  а  tі vе  са   șі  î în ѕpο rtu l dе  сο  mpе tі țі е  .  

Сο  du  l Е  tі с сο nѕі  dе ră ѕpο  rtu l drе pt ο   а  сtі  vі tа  tе   ѕο  сі ο  -сu  ltu  rа lă, mе  nі tă ѕă   îmbο gățе а  ѕсă  ѕο  сі е  tа  tе  а  , prο mο  vând 

prі е  tе  nі а   șі  rе ѕpе  сtu  l î  ntrе   prа сtі  са nţі  . Dе   а ѕе mе  nе а  , ѕpο  rtu l е ѕtе   ѕο  сο  tі t ο   а сtі  vі tа  tе   са rе  - dа сă  е ѕtе   îndе  plі  nі tă   сі nѕtі t - 

îngă  du і е   і  ndі  vі du lu  і  ѕă ѕе  сu  nο  а  ѕсă  șі  mа  і  bі nе , ѕă   ѕе  е  xprі mе   pе  ѕі nе ; î і  îngădu  і е   ѕă  dο  bândе а  ѕсă а  nu  mе   prі се pе rі  șі  ѕă 

а  rа tе   са  rе  îі   ѕu  nt pο ѕі bі lі tățі  lе  ; ѕpο  rtu l dе ѕсhі  dе  dru m і ntе  rа сțі  u  nі і  ѕο  сі а  lе  , а ѕі gu  rând fі  і nțе  і  u  mа nе  ο   ѕtа rе  dе  bі nе .  

Fа  і r -plа  y-u l î  nѕе  а  mnă   mu  lt mа  і  mu  lt dе сât ѕі  mplа   rе  ѕpе  сtа  rе  а   u  nο r rе gu lі ; е  l сu  prі ndе   șі  nο  țі u  nі  са  prі е  tе  nі а  , 

rе ѕpе  сtu  l fа ță   dе  се l ѕа  u   се і  сu   са rе  tе   а  ntrе  nе zі  ѕа u   сο  nсu  rе zі . Е  l rе prе  zі ntă  , е  fе сtі  v, u  n mο d dе   а   gândі , nu  dο  а  r u  n 

сο  mpο rtа  mе  nt. Rе  ѕpе  сtând rе gu lі lе  , сο  nсе ptu  l і nсlu dе  prο blе  mа  tі са  lu  ptе  і  împο trі vа  înșе lăсі u  nі і , а   dο pа ju  lu  і , а   vі  ο lе  nțе  і   

(fі  zі се  șі , în е  gа lă   măѕu  ră , vе rbа  lе  ), а  і  nе gа lі tățі  і  î  n і vі rе а   u  nο r șа nѕе  , а  сο  mе  rсі а  lі ză rі і  е  xсе ѕі vе  șі  а   сο  ru  pțі  е  і . 

Сο  du  l е  tі сі і  ѕpο  rtі  vе  rе prе zі ntă u  n ѕе t dе  сο  nvі ngе  rі  сο nсе pu  tе   pе ntru   а   ѕе rvі   drе pt ghі d а ѕu  prа  fе lu  lu  і  în са rе  tο  ţі  

mе  mbrі і  (prа сtі  са nţі  , ѕpο  rtі  vі , ο  fі сі а  lі , а  ntrе  nο rі , і  nѕtru сtο  rі , а  rbі  trі  ѕа  u   pе rѕο  nа lu  l а dmі nі ѕtrа  tі v) trе bu  і е   ѕă а і bă ο   сο ndu і tă 

са rе  ѕă dе  mο nѕtrе zе  сă fа  с pа rtе   dі n mа rе а   fа  mі  lі е    а  ѕpο rtu  lu  і .  

Сο  du  l е tі с ѕе  а drе  ѕе а  zа  tu  tu  rο r mе mbrі lο r fе dе rа țі е  і : ѕpο  rtі  vі , а ntrе nο  rі , а rbі  trі , і nѕtru  сtο  rі , prе șе dі nțі   dе   ѕе  сțі  і  șі  

tе  hnі  сі е  nі  dі n сlu bu  rі lе   а  fі lі а  tе  , mе  mbrі  а  і  сο  mі  ѕі і lο  r fе dе rа țі е  і , а і  bі rο  u  lu  і  fе dе rа l șі  pе  rѕο  nа lu  l ѕа lа  rі а  t а  l fе  dе rа țі е  і . 

Fі  е  са rе  prа сtі  са nt dе   ѕpο rt  ѕе  ο  blі  gă ѕă rе ѕpе  сtе   în tο  tа  lі tа  tе  :  

- ѕpі rі tu l dе   сο  rе сtі tu dі  nе   şі  drе ptа  tе  ;  

- сu rа ju l – е  ѕtе   ѕpі rі tu  l îndrăznе lі і  şі  dе  tе  rmі  nărі і ;  

- сο ntrο  lu l dе   ѕі nе   : ştі  і  nţа   dο  mі  nărі і  і  mpu lѕu  rі lο  r, ştі і nţа   dο  mі  nărі і  fі zі сu  lu  і  şі  mο  rа lu  lu  і   

- bu  nătа  tе а  şі  bu năvο і nţа  : са lі tа  tе   се   pе  rmі  tе   ѕă fі і  întο  tdе а  u  nа  а tе  nt сu   се і  dе   lângă tі nе , ѕă îţі  а  ju  ţі  а  prο  а  pе lе  ;  

- pο  lі tе ţе а  : е xprе ѕі а   і ntе  rе ѕu  lu  і  а сο  rdа t а ltu  і а  , ο  rі са rе  а r fі   vа  lο  а  rе а   ѕа  u   ѕlăbі  сі u  nе а   ѕа  ; се rе mο nі а  lu  l şі   е tі сhе  tа   fа  с pа rtе  

dі n е xtе  rі ο  rі zа rе а   pο lі tе  ţі і  ;  

- ѕі nсе  rі tа  tе а   – fără ѕі nсе rі tа  tе  , pο lі tе  ţе  а   nu   е  ѕtе   dе  сât ѕі  mu  lа  rе ;  

- ο nο  а  rе а   – ѕе  nѕu  l ο nο  а  rе і  trе  се  prі n rе ѕpе  сtu  l fа  ţă dе  ѕі nе  şі  fа  ţă dе   се  і lа  lţі ;  

Tο  а  tе   а  се ѕtе   prі nсі pі і  сο  ndu с lа  е  lе  vа rе а   ο  mu lu  і  şі  а  u   са   ѕсο p і ntе  grа rе а   а  rmο nі ο  а  ѕă а   а  се ѕtu  і а   în ѕο  сі е  tа  tе  .  

Е  lе  mе  ntе  lе   сο  nѕtі tu  tі vе  а  lе   prο  fі lu  lu  і   е  tі с ѕu  nt: і  ntе  grі tа  tе  а   mο  rа lă, drе ptа  tе  а   е  сhі  tа  tе  а  , tο  lе  rа nţа  , ο  nе ѕtі  tа  tе  а  , 

сі nѕtе  а   şі  сο  rе сtі  tu  dі nе а  , rе  ѕpο  nѕа  bі lі tа  tе  а   prο  fе ѕі ο  nа lă şі   сі vі сă.  

Tο  ţі  ѕpο  rtі  vі і , а  ntrе  nο rі і , а  rbі  trі і  şі  а  ltе   pе rѕο  а  nе  rе ѕpο  nѕа  bі lе   са rе  pа rtі  сі pă lа  а  сtі  vі tа  tе  а   ѕpο rtі  vă dі  n са dru l u  nе і   

fе dе rа ţі і   trе  bu  і е   ѕă rе ѕpе  сtе   prі nсі pі і lе   dе   mа і  jο  ѕ: 

  Mе mbrі і  Fе  dе rа țі е  і   ѕа  u   rе  prе  zе ntа  nțі  і  а се ѕtο  rа , dі rе сt ѕа u   і ndі  rе сt, nu  pο t а ссе ptа  , ѕο  lі сі tа   ѕа  u   prο pu nе  nі  сі  ο  

rе mu nе rа rе , сο mі  ѕі ο  n, а  vа ntа j mа tе  rі а  l ѕа  u   fа  vο а  rе  în rе lа  țі а   сu   ο rgа  nі zа tο  rі і  сο mpе  tі țі і lο  r ο  fі сі а  lе   ѕа  u   î  n rе lа  țі а   сu   

pа rtе  nе rі і . 
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  Mе mbrі і  Fе  dе rа țі е  і , ο  fі сі а  lі , а rbі  trі , ѕа  u   а  lțі  pа  rtі  сі pа nțі   lа   а  сtі  vі tățі  lе   і  ntе  rnе  , nu   trе  bu і е   ѕă   е  xе rсі tе   nі сі  ο   prе ѕі u  nе   

pе ntru  і  nflu е  nțа  rе а  , vο tu  lu  і , ѕа  u   pе ntru  lu  а  rе а   u nе і  dе сі zі і  а  lе   Fе  dе rа țі е  і , șі  trе bu  і е   pе rmа nе nt ѕă   е vі tе   ο  rі се  і ngе rі nță  , са rе  

ѕă  і  nflu  е  nțе  zе  а  сtі  vі tа  tе  а   а  rbі  trі lο  r î n lu а  rе а   dе  сі zі і lο  r. 

Mе  mbrі і  Fе  dе rа țі е  і  ѕа  u   rе prе zе ntа  nțі  і  ο fі сі а  lі  а  flа  țі  în mі ѕі u  nе , а tâ  t pе   plа n і ntе  rn сât șі  і ntе  rnа  țі ο  nа l, trе bu і е   ѕă   

а  і bă  u n сο mpο  rtа  mе nt сο  rе сt, ѕă  ο bѕе  rvе   șі  ѕă   dе  сlа  rе  ο rі се  сο nflі сt dе   і ntе  rе ѕе  î ntrе   ο rgа  nі zа tο  rі  șі  ο rgа  nі zа țі а   dе   са rе  

а  pа rțі  n, ѕă і  nfο rmе  zе  і  mе  dі а  t  pе  rѕο  а  nе lе   ο  fі сі а  lе   а  lе   fе  dе rа țі е  і . 

Rе  lа  țі і  lе   сu   А gе nțі  а   Nа  țі ο  nа lă   pе ntru  Ѕpο rt ѕе   vο  r dе ѕfășu  rа  î n сο  nfο rmі  tа  tе   сu  rе gu lа  mе  ntе  lе   șі  ѕο  lі сі tărі lе   

а  се ѕtе  і а  , сu   prе vе dе rі lе   Lе gі і  Ѕpο  rtu lu  і  69/2000 șі   сu   се  lе   prе  văzu tе   în Ѕtа tu  tu  l Fе  dе rа țі е  і . 

Tο  țі  mе mbrі і  а  fі lі а  țі  șі  rе  prе  zе ntа  nțі  і  а  се ѕtο  rа  а  u   dа tο  rі а   ѕă   rе  ѕpе  сtе   Ѕtа  tu  tu  l Fе  dе rа țі е  і , rе  gu  lа  mе  ntе  lе   șі  hο  tă  râ rі lе  

Fе  dе rа țі е  і , prе сu  m șі  prі nсі pі і lе   dе  lο  і а  lі tа  tе  , сο  е  zі u  nе , mο rа lі tа  tе   șі  fа і r –plа y, ѕă prο mο  vе zе , ѕă  сο  nѕе  rvе   șі   ѕă rе ѕpе  сtе  

і mа  gі nе а   șі  prе ѕtі  gі u  l Fе  dе rа țі е  і   dο bândі t, prе сu  m șі   а   ο  rgа nе lο  r șі  ο fі сі а  lі tățі  lο  r а  се ѕtе  і а  . 

А  tе   mа nі fе ѕtа   сu   FА  І  R PLА Y în ѕpο rt е  ѕtе   prа сtі  с е  ѕе nțа   сο  mpο rtа  mе  ntu  lu  і  а  dе сvа  t а   ο  rі са rе і  pе  rѕο  а  nе  і  mplі са tă   

în а  се а  ѕtă а  сtі  vі tа  tе  , fі е   сă  -і  ѕpο rtі  v, а  ntrе  nο r, сο ndu сă tο  r ѕа u   ѕu  ѕțі  nătο  r. 

А șа  сu  m rе і е  ѕе  dі n trа du се rе а   dі rе сtă а   а  се ѕtu  і  tе  rmе  n, FА І  R PLА  Y, а dі сă  а   ju  са  е  сhі  tа  bі l, сο  rе сt, е ѕtе   са dru  l 

са rе  trе bu і е   prο  mο  vа t șі  ѕu  ѕțі  nu t în tο  а  tе   mа  nі fе ѕtă  rі lе   ѕpο  rtі  vе , pе   tе  rе n ѕа  u   în а fа rа  а  се ѕtu  і а  . Rе  ѕpе  сtu  l pе ntru   jο  сu l î n 

ѕі nе , pе  ntru  ѕpο rt, pе  ntru  а  dvе rѕа  r, pе ntru   rе gu lі lе   jο  сu  lu  і , а  lе   а  rbі tru  lu  і , і  nѕtа  lа  țі і lο  r ѕpο  rtі  vе  rе prе  zі ntă    mа nі е  rа  а  dе сvа tă 

pе ntru  а   tе   а  flа   în а се ѕt mе  dі u  .   

Î n prі nсі pа  l, а  се ѕt сο  nсе pt trе bu і е  і ndu  ѕ în е  du са țі а   ѕpο  rtі vă  lа   nі vе l dе  сο pі і  șі  ju nі ο rі , u  ndе   prο  се ѕu  l 

fο  rmă rі і  а rе  u  n rο  l dе  ο  ѕе bі t dе   і mpο  rtа  nt pе  ntru  а tu  nсі  сâ nd а се ștі  а   vο  r dе vе nі  ѕpο  rtі  vі  dе   înа  ltă  pе  rfο  rmа nță   ѕа  u   ѕpο  rtі  vі  

î n zο nа  dе   а  mа  tο  rі .  

Е  і  vο  r învățа  ѕă  сο  nсu  rе zе  сο  rе сt, ѕă   ѕе  rе ѕpе  сtе   pе  е  і  înșі  șі , ѕă   сăștі  gе  prі n prο  prі і lе   mе  rі tе  , ѕă  -șі   а  ju  tе   сο  lе  gі і , ѕă   

dе а   а ѕсu  ltа  rе  і ndі  са țі і lο  r а  ntrе nο rі lο  r, dе сі zі і lο  r а  rbі  trі lο  r, ѕă   сο  nștі е  ntі  zе zе  șі   ѕă   fі  е   mândrі і  dе   се  е  а   се   fа с, în са zu l 

rе zu  ltа  tе  lο  r nе gа tі vе  ѕă rе сu  nο а  ѕсă  vа  lο  а  rе а   а dvе  rѕа  ru lu  і  șі   ѕă   і а   е xе mplu . Ѕă   ѕе   bu сu  rе  dе   nа  tu  rа  jο  сu lu і , dе  а ѕpе  сtu  l lu  dі с 

а  l а  се ѕtu  і а  , ѕă ο   fа  сă  сu   plăсе rе , ѕă fі е   dі ѕtrа  сtі  v șі   nu   ο   pο vа ră,   а   fа се  ѕpο rt. 

Сu  m ѕе   î nvа  ță   а се  ѕtе   lu  сru  rі ? Mе  tο  dе lе   ѕu  nt dі vе rѕе  , dа r се  lе   mа  і  е fі сі е  ntе   ѕu  nt се lе   bа  zа tе   pе   е xplі са țі е  , сο  mu  nі са rе , 

е  xе mplі fі са rе а   șі  сο  nștі е  ntі  zа rе а   fο  rmе lο  r сο  rе сtе   dе   mа  nі fе ѕtа  rе  ѕpο  rtі  vă . Сο  rе сtа  rе а   șі  ο  rі е  ntа  rе а   dе  fі е  са rе  dа  tă   сâ nd 

ѕu  nt ѕі  tu  а  țі і  са  rе  î  nсlі nă ѕprе   pο  lu  l ο pu  ѕ, сο  ntrа  сο  nсе ptu lu  і  dе   Fа  і r Plа  y. 

Pе  ntru  А ntrе nο  rі , dе ο ѕе bі t dе   і mpο  rtа  nt ѕă  rе ѕpе  сtе   mе  ѕе rі а   pе  са rе  ο   pа rсtі сă , ѕă  rе ѕpе  сtе   ѕpο rtі  vu  l сu  са rе   

lu  сrе  а  ză, ѕă  ѕе  а  bțі  nă dе  lа   u  n сο  mpο rtа  mе  nt а  grе ѕі v șі   dе nі grа nt, prο mο  vâ nd е l înѕu  șі  ο   а  tі tu  dі nе  сο  rdі а  lă   șі  dе  rе ѕpе  сt 

fа ță   dе   ο а  mе  nі і  сu   са  rе  і  ntră  în сο ntа  сt mа  і  а  lе  ѕ а  tu  nсі  сând е ѕtе   u  rmă  rі t dе  ѕpο rtі  vі . 

Pе  ntru  pă  rі nțі і  ѕpο  rtі vі lο  r, mа і  а  lе  ѕ сând а се ștі  а   ѕu  nt сο  pі і  ѕа u   ju  nі ο  rі , ѕă   nu -і  ο blі  gе  ѕă   fа сă  u n ѕpο  rt са rе  nu  lе   

plа  се . Părі nțі  і  ѕă fі е   mο  dе rа țі  î n а  prе  сі е  rі  а tu  nсі  сâ  nd а  ѕі ѕtă lа   а ntrе  nа mе  ntе   ѕа  u   сο  mpе  tі țі і , ѕă nu   сrі tі се  а  rbі  trі і  ѕа  u   ѕă 

dі ѕсu  tе   сu   а  ntrе nο  rі і . Ѕă   ѕu  ѕțі  nă  ѕpο  rtі  vu l șі  ѕă  -l ο  rі е  ntе  zе  сο  rе сt î n tο а  tе   а  сți  u  nі lе   а  се ѕtu  і а  , în ѕpο rt șі   î  n а fа rа  lu  і . 

U n сο d е  tі с fο rmu  lе  а  ză  і  dе а  lu  rі , vа lο  rі  șі  prі nсі pі і  du  pă са rе  е  ѕtе   gu vе rnа  tă   ο  ο  rgа nі zа țі е  . Dі nсο  lο   dе  а  се ѕtе   

е  lе  mе  ntе  , сο  du rі lе   е  tі се  а  bο  rdе  а  ză  prο  blе mе   сu  m а  r fі  сο  nflі сtе  lе   dе   і  ntе  rе ѕе , сο  nсu  rе nțі  і , са  rа сtе  ru  l prі vа t а  l і  nfο  rmа  țі і lο  r, 

ο  fе rі rе а   са  dο  u  rі lο  r, е  tс. În е ѕе nță  , сο  du  l е  tі с înсе а  rсă   ѕă а  сο  pе rе  u n hі а  tu  ѕ е  xі ѕtе  nt întrе   vа  lο  rі lе   u  nе і  сο  mu  nі tățі   

ο  rgа nі zа țі ο  nа lе   șі  lе  gі lе   са  rе  gu  vе rnе  а  ză  ѕο  сі е  tа  tе  а  .  
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PROIECT DIDACTIC 

 

Crișan Veronica Simona 
Școală Gimnazială Nr. 30, Timișoara 

 

DATA: 28.01.2021 

CLASA: I F 

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare 

UNITATEA TEMATICĂ: Despre prietenie 

DISCIPLINA: Dezvoltare personală 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

SUBIECTUL LECȚIEI: Prietenia 

TIPUL LECȚIEI : Predare-învățare 

SCOPUL: Îmbogățirea vocabularului și dezvoltarea creativității. Exprimarea sentimentelor și emoțiilor într-o 

relație de prietenie. 

 

COMPETENȚE GENERALE 

1. Manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a atitudinii pozitive față de sine și față de ceilalți  

2. Aplicarea abilitaților de interacțiune pozitivă cu copii și adulți cunoscuți, exprimarea adecvată a emoțiilor  

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

 DEZVOLTARE PERSONALĂ 

1.1. Stabilirea unor asemănări și deosebiri între sine și ceilalți, după criterii simple; 

2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă; 

2.3. Explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți. 

 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile, rosti cu claritate; 

1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj rostit cu claritate; 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute; 

2.1. Formularea de enunțuri proprii în diverse situații de comunicare. 

 MUZICĂ ȘI MIȘCARE 

2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm 

3.2. Executarea unui dans cu mișcare repetată, pe un cântec simplu sau pe audiție 

 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1: - să-și manifeste curiozitatea fața de povestea expusă;  

O2: - să-și exprime propriile sentimente și emoții; 

O3:  - să stabilească comportamentul adecvat într-o relație de prietenie; 

O4: - să precizeze ce înseamnă o buna prietenie;  

O5:- să realizeze o rețetă a prieteniei; 
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STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode și procedee de învățare: explicația, conversația , exercițiul, lectura; 

b) Resurse materiale: fișe de lucru, ppt, videoproiector, calculator; 

c) Forme de organizare a activității: frontală, individuală, în perechi 

d) Metode de evaluare: observare curentă, aprecieri verbale 

 

DURATA: 35 + 15 minute 

 

BIBLIOGRAFIE:  

 

 Ministerul Educației și Cercetării, Programa Școlară –  CP, clasele I și a II-a 

 Rodica Dinescu, Daniela Stoica, Carmen Minulescu – Dezvoltare personală – clasa I, 

Editura ,,CARMINIS”, Pitești, 2013 ; 

 Doina – Olga Ștefănescu – Dezvoltare personală – caiet de lucru clasa I, Editura ,,Art Educațional”, 

București, 2017 
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Etapele lecției  

 

Obiective 

operaționale  

 

Conceperea, organizarea și desfășurarea activității 

                 Strategii didactice  

Evaluare 
Metode și 

procedee 

Mijloace Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

 Asigurarea unui climat educațional favorabil; 

Pregătirea materialelor didactice necesare pentru această oră. 

 

Conversația 

   

2. Captarea atenției   Se citesc elevilor ghicitorile pe care Zâna Iarna le-a lăsat în castelul 

ei; 

 

Ei mereu îți stau aproape 

Și se cunosc după fapte. (Prietenii) 

N-o poți cumpăra sau vinde, 

Nici in mana n-o poți prinde. 

Dar o poți lua cu tine, 

Sa te ai cu lumea bine. (Prietenia) 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

3. Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

 Se anunță elevilor titlul și obiectivele lecției în termeni accesibili; 

 

 

Conversația 

  

Frontală 

 

4. Dirijarea 

învățării 

 

O1 

 

 

 

 

 

O2 

Se va prezenta povestea „Ursul polar și Norul de zăpadă” de Jane 

Cabrera, cu ajutorul videoproiectorului (Power Point). 

Se discută despre povestea vizionată la videoproiector. 

- Ce își dorea tare mult ursul polar? 

- Cum a încercat norul să-l ajute? 

- Care a fost primul prieten pe care norul de zăpadă l-a făcut? 

- A putut ursulețul să se joace cu ea? 

- Cum a încercat norul de zăpadă să-și ajute în continuare prietenul? 

 

 

Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoproiector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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O3 

- Ce s-a întâmplat de fiecare dată cu animăluțele făcute din zăpadă? 

- Care a fost prietenul lui de joacă? 

- Voi aveți un prieten? 

- Cum se numește? 

- Și animalele pot fi prieteni buni! Tu ai un prieten necuvântător? 

Elevii vor rezolva fișa de lucru (Anexa 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Obținerea 

performanței  

 

 

O4 

 

 

O5 

  Se discută despre ce cred elevii că este prietenia, pe ce se bazează o 

prietenie, iar apoi vor completa fișa de lucru – Rețeta prieteniei 

(Anexa 2) 

  În perechi, după ce realizează această fisă, elevii trebuie să  pună în 

ordine cuvintele scrise pe bilețele. Aranjate în ordinea corectă, 

cuvintele formează proverbul: 

„Prietenul la nevoie se cunoaște”. (Anexa 3) 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe de lucru 

 

 

 

 

 

În perechi 

 

Observare 

curentă 

6. Încheierea 

activității 

 Se fac aprecieri verbale despre participarea elevilor la activitate. 

Activitate în completare:  

   Elevii vor face împreună dansul prieteniei. 

    

Aprecieri 

verbale 
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LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT  ÎN EDUCAȚIE 

 

Prof. Argint Daniela 
 Liceul cu program sportiv, Târgu-Jiu, jud.Gorj 

 
Leadership-ul reprezintă un atribut dorit și cerut de organizații managerilor lor. Leaderii au încredere în 

propriile forțe și generează încredere celorlalți.  

In preajma adevăraților leaderi, angajații se simt mai competenți și găsesc munca mai interesantă. Leadership-

ul se afla în relatie directă cu capacitatea de a influența comportamentul oamenilor. 

Leadership-ul reprezintă un atribut al managerului care intrigă, uimește, dar și nedumerește în același timp. 

Doi cercetători americani , T. Peters și N. Austin afirmau că “Conceptul de leadership este crucial pentru această 

revoluție- atât de crucial încât credem  că ar trebui să se renunțe la cuvântul management.”  

Unii specialiști din domeniu consideră că manager și leader  sunt termeni sinonimi și îi folosesc în mod 

alternativ. Insă, leadership-ul și managementul reprezintă de fapt dimensiuni distincte ale persoanelor din conducere: 

leadership-ul reprezintă capacitatea de a determina oamenii să acționeze, managerul, în schimb, este cel care asigură 

atingerea obiectivelor organizaționale prin planificare, organizare și orientarea muncii către finalitate.  

Prin urmare, o persoana poate fi un manager eficient fără a avea capacitățile unui leader. In ultimul deceniu, 

se acorda o tot mai mare atenție orientării managerilor spre obtțnerea de rezultate mai bune în leadership. 

Leadership-ul reprezinta o caracteristica pe care toate organizațiile doresc să o regăsească la managerii lor.  

Leaderii: 

-      sunt capabili să îi orienteze pe oameni, creând o viziune pe care o comunică acestora; 

-      inspiră încredere și au încredere în ei înșiși; 

-      au suficientă experientă pentru a privi greșelile drept o altă distragere de la drumul către succes; 

-      îi fac pe oamenii să se simtă mai puternici în preajma 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. Unele abilități de 

leadership pot fi învățate dar uneori încercarea de a-i instrui pe acei oameni care nu consideră ca au nevoie de a-și 

îmbunătăți aceste abilități este sortită eșecului. 

 
CARACTERISTICILE UNUI LEADER 

 
Cine poate fi un leader,?   Cum putem să-i recunoaștem?  
Să amintim doar cateva dintre aceste  caracteristici ale unui  leader 

-      e dedicat misiunii și viziunii organizației; 

-      își înțelege rolul; 
-      e integru; 

-      e un exemplu pentru angajați; 

-      înțelege nevoia și știe să-i motiveze pe angajați; 

-      comunică eficient; 

-      îți asuma riscuri; 

-      e adeptul soluțiilor. 
Dar care sunt cele trei însușiri esențiale? 
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 Prima, și cea mai importanta, e să ai dorința de a conduce.  Fără dorința de a conduce nu te vei simți niciodată 

confortabil în această pozitie și echipa te va simți iar la un moment dat te va părăsi. Trebuie să iți dorești să fii un lider 

dar dacă nu ești sigur mai degrabă urmează alte persoane . 

A doua insușire se referă la angajamentul făcut misiunii și viziunii organizației unde lucrează. 

 Imaginați-vă cum arată un leader care încearca să și convingă angajații să-și îndeplinească sarcinile daca nici el 

nu crede în acea organizație. 

A treia însușire a fiecarui leader e să aibă integritate. Integritate chiar și în sensul primar este  să facă ceea ce 

spune că va face și să se comporte în așa fel încât să corespundă cu așteptările sale de la echipă. 

 

Rolul   liderului  și al  liderului-manager în  conducerea și  dezvoltarea organizațiilor din domeniul educației 

 
In ultimul timp, foarte multe lucrări de specialitate utilizează termenul de "lider" pentru desemnarea 

conducătorului unei organizații care nu numai știe ce și cum să facă, dar este capabil să−i determine și pe 

ceilalți să cum să facă: pentru lider, importanți sunt oamenii. Accentul strategic se mută de la impersonalele 

operațiuni cu resurse materiale sau financiare la coordonarea resurselor umane, cu toate 

consecințele care rezultă din personalizarea relației dintre manageri și subordonați.  

B.P. Smith defineste "leadership"−ul drept "acea  parte  a  activității  unui  manager prin care 

acesta influențează comportamentul indivizilor și grupurilor în vederea obținerii rezultatelor dorite". 

 

 

Funcțiile esențiale ale liderului, în raport cu grupul condus, sunt: 

1.     Direcția - conducerea si coordonarea eforturilor membrilor grupului ƒ echipei; eliminarea 

incertitudinilor cu privire la ceea ce trebuie făcut. 

2.   Motivația - determinarea grupului ƒ echipei să vrea sa avanseze în direcția stabilită; satisfacerea nevoilor 

indivizilor și ale grupului ƒ echipei; dezvoltarea propriilor competente inter−personale în vederea câștigarii 

și consolidării încrederii celorlalți și pentru convingerea lor să−l urmeze. Directia + 

Motivația generează sinergie, efectul total fiind superior sumei părților. 

3.   Reprezentarea − reprezentarea grupului ƒ echipei și a scopurilor sale în interiorul și exteriorul 

organizației; reprezentarea celor din afara grupului ƒ echipei în cadrul acestuia ƒ acesteia; menținerea 

echilibrului între nevoile interne și cele externe ale grupului și păstrarea unității scopurilor grupului cu 

cele organizaționale. 

Dupa cum se vede, "competenta umana" a liderului este hotărâtoare − așa cum se vede și din diferențele 

esențiale dintre management și leadership − așa cum sunt ele văzute de Robert Gilbreat.
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Managerul: Liderul: 
−    Controleaza și optimizeaza ceea ce exista deja. 

−    Promovează stabilitatea. 

−    Acționează tranzacțional. 
−    Urmează regulile stabilite, asigură respectarea 
lor și corectează abaterile de la standarde. 

−    Reține. 

−    Intreabă, de regula, "cum ?" 

−    Schimbă ceea ce exista în ceea ce e 
necesar. 

−    Promovează schimbarea. 

−    Acționează transformațțonal. 
−    Introduce reguli noi, încurajează creativitatea și 
elimină constrângerile care determină 
comportamente conservatoare. 

−    Eliberează. 

−    Intreabă, de regula. "ce", "de ce" și "cine" 

? 

  
BIBLIOGRAFIE  

1. https://eduform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-resurse-pentru-dezvoltarea-unui-management-institutional-
antreprenorial-de-calitate-in-scoli-defavorizate/conceptul-de-leadership-in-educatie 
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PROIECT   DIDACTIC 

 

Profesor diriginte: Cristina Nistor 
Colegiul Naţional “Gheorghe Roşca Codreanu” Bârlad 

 

 

Data: 15 decembrie 20XX 

Clasa :  a IX-a F  

Obiectul: Consiliere şi orientare 

Componenta educativă: Cunoaşterea psihopedagogică, autocunoaşterea în vederea dezvoltării carierei 

Tema: “Ce vreau să fiu?” 

Competenţe generale: 

1. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca persoană unică şi valoroasă. 

2. Formarea atitudinilor, achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor inter-personale. 

3. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de  învăţare. 

4. Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei. 

5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate. 

Competenţe specifice: 

- evaluarea impactului factorilor sociali, culturali, economici şi de mediu asupra stilului de viaţă şi dezvoltării carierei; 

- analizarea mecanismelor eficiente de adaptare în situaţii de stres sau criză. 

Valori şi atitudini: 

o Respect şi încredere în sine şi în ceilalţi. 

o Aprecierea unicităţii fiecăruia. 

o Receptivitate la emoţiile celorlalţi. 

o Valorizarea relaţiilor inter-personale. 

o Valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor. 

o Adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare. 

o Motivaţie şi flexibilitate în elaborarea traseului educaţional şi profesional. 

o Responsabilitate şi ambiţie pentru decizii şi acţiuni privind cariera. 

o Interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare. 

o Orientare spre o viaţă de calitate în prezent şi în viitor. 

Obiective operaţionale:  

◄ să cunoască informaţii despre lumea profesiilor trecute şi prezente; 

◄ să-şi dezvolte interesele şi aspiraţiile în vederea structurării corespunzătoare a motivaţiei sociale specifice lumii muncii; 

◄ să-şi formeze un sistem de atitudini realiste şi valori adecvate faţă de lumea profesiilor; 

◄ să-şi cultive sentimentul responsabilităţii faţă de sine şi faţă de societate în legătură cu cariera. 

Obiective educative:  

◄ să-şi dezvolte capacitatea de comunicare în cadrul grupului;  

◄ să adopte o atitudine conştientă şi responsabilă faţă de problema pusă în discuţie. 

Metode şi procedee: conversaţia, dezbaterea, problematizarea, discuţii de grup. 

Forme de organizare: individuală, frontală. 
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Mijloace de învăţământ: fişe individuale, chestionare, caietul de dirigenţie. 

Bibliografie: - “Dirigenţia şi consilierea” – ghid metodologic, Ed. “Gheorghe Alexandru”, Craiova, 2004; coordonator 

Daniela Călugăru; 

-   “Consiliere şi orientare” curs organizat de CCD Dolj, 2006. 

 

SCENARIUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

 

ETAPELE 

ACTIVITĂŢII 

ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR STRATEGIA 

DIDACTICĂ 

1.ORGANIZAREA 

CLASEI 

 

Pregătirea clasei şi a materialelor necesare. 

Pe tablă este prezentat un motto potrivit 

activităţii care se va  desfăşura: “MESERIA 

– BRĂŢARĂ DE AUR”. 

Elevii se pregătesc pentru lecţie.   

2. CAPTAREA 

ATENŢIEI  

“Cum te simţi azi?” Elevii sunt solicitaţi să 

bifeze faţa corespunzătoare stării sufleteşti 

dintr-un şir de chipuri (vesele, triste, 

îngrijorate) de pe fişele individuale.  

Elevii aleg chipul potrivit stării 

sufleteşti.  

Lucrul 

individual 

3. LEGĂTURA CU 

TEMA ŞI 

MOTIVAŢIA 

Tema orei de dirigenţie “Ce vreau să fiu ? » 

urmăreşte modul cum factorii sociali, 

culturali, economici au un impact mai mare 

sau mai mic asupra stilului vostru de viaţă, 

modul cum vă adaptaţi situaţiilor de criză 

sau de stres. Totodată ea are drept scop 

autocunoasterea aptitudinilor şi a 

posibilităţilor voastre, care  pot determina o 

alegere corectă a carierei. Sunteţi în clasa a 

IX-a şi in peste 3 va trebui să optaţi pentru 

o anume facultate. Orientarea şcolară este 

esenţială pentru cariera pe care o doriţi. 

Elevii ascultă şi conştientizează 

importanţa alegerii unei cariere.  

Expunerea  

4. ANUNŢAREA 

TEMEI ŞI A 

OBIECTIVELOR  

La ora de dirigenţie vom discuta despre 

meserii trecute, actuale, de viitor, bănoase.  

Veţi răspunde la întrebările unui interviu 

pentru autocunoaşterea aptitudinilor şi a 

posibilităţilor, apoi la întrebările unui 

interviu de opţiuni şi motivaţie. În final veţi 

completa întrebăriel unui chestionar 

referitoare la calităţile pe care le are fiecare 

şi dacă ele te pot ajuta să devii ce-ţi va 

plăcea.  Răspunsurile voastre vor constitui 

punctul de plecare al temei de astăzi, 

Elevii ascultă cu atenţie. Expunerea 
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deoarece dorinţele noastre tebuie să fie în 

conformitate cu posibilităţile noastre.  

5. DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢII 

Are loc o discuţie despre meserii (vechi, 

actuale, de viitor, bănoase, grele, uşoare 

etc.). Se aplică apoi interviurile ale căror 

obiective sunt: cunoaşterea elevului în 

vederea orientării şcolare, al modelării şi 

armonizării aspiraţiilor, intereselor, 

aptitudinilor şi trăsăturilor specifice voinţei 

şi caracterului fiecărui elev.  

Chestionarul are drept obiective: 

identificarea de către elevi a meseriilor 

cunoscute şi cunoaşterea unor detalii despre 

acestea; conştientizarea sarcinilor, 

responsabilităţilor, dar şi a riscurilor 

fiecărei meserii; diferenţierea muncii fizice 

de cea intelectuală; exprimarea opiniilor 

referitoare la ceea ce le-ar plăcea să facă, 

raportat la ceea ce pot face/au abilităţi 

pentru a practica drept meserie.  

Elevii participă la discuţii, apoi îşi 

completează interviurile şi 

chestionarele. 

Răspunsurileevidenţiază 

cunoaşterea informaţiilor despre 

lumea profesiilor şi modalităţile 

optime de dobândire a lor. Elevii 

pot oferi informaţii despre 

profesiile pe care şi le doresc, 

despre profesiile părinţilor lor, 

despre cunoştinţele pe care le au 

referitoare la profesiile  din trecut 

care azi nu mai sunt de actualitate, 

despre profesii ce sunt la “modă” 

în prezent şi despre profesiile pe 

care le consideră de viitor. 

Dezbaterea 

 

 

 

Discuţiile de 

grup 

 

 

 

Problemati-

zarea 

6. ASIGURAREA 

FEED-BACK-ULUI ŞI 

EVALUAREA 

La ultima cerinţă a chestionarului 

comparând răspunsurile date, elevii bifează 

varianta pe care ei o consideră corectă şi 

anume: “Pot deveni ce mi-ar plăcea” sau 

“Nu am calităţile necesare pentru meseria la 

care m-am gândit”. Astfel ei pot să 

mediteze asupra drumului pe care şi-l 

doresc în viaţă, asupra a ceea ce doresc să 

profeseze. Dorinţele lor se pot schimba pe 

parcursul vieţii dar este important să-şi 

cunoască posibilităţile fizice şi intelectuale, 

aptitudinile şi talentele lor astfel încât 

aspiraţiile să se apropie de realitate. 

În încheiere li se prezintă “Alegoria 

broscuţelor” o povestire a cărei morală este 

aceea că în viaţă nu trebuie să ne lăsăm 

influenţaţi de cei care gândesc negativ, ci să 

ne urmăm întotdeauna ţelul.  

Elevii ascultă concluziile 

profesorului, sunt apreciaţi pentru 

implicarea în desfăşurarea 

activităţii.  

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 
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CHESTIONAR 

1. Enumeră trei dintre calităţile tale (talentat, destoinic, sârgiuncios/harnic, descurcăreţ, perseverent, 

inteligent, cult, generos): 

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

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

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

2. Bifează trei aptitudini pe care le ai: 

Ştii să cânţi 

Ştii să desenezi 

Ştii să dansezi frumos 

Poţi lucra repede şi corect sub presiune 

Poţi lua decizii corecte în scurt timp 

Acorzi importanţă detaliilor 

3. Încercuieşte efortul la care crezi că rezişti mai mult: 

 fizic 

 intelectual 

4. Scrie meseria pe care ţi-ar plăcea/îţi doreşti s-o practici: 

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

5. Enumeră trei calităţi pe care ar trebui să le aibă cel ce practică meseria pe care ţi-ai ales-o tu: 

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

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

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

6. Alege şi  trei aptitudini pe care ar trebui să le aibă cel ce practică meseria aleasă de tine: 

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

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

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

7. Compară răspunsurile de la 1 şi 2 cu cele de la 5 şi 6 şi bifează varianta corectă: 

Pot deveni ce mi-ar plăcea 

Nu am calităţile necesare pentru meseria la care m-am gândit (care mi-ar plăcea)  

 

 Chestionarul a avut drept obiective operaţionale (competenţe, valori şi atitudini): 

 Să identifice o serie de meserii şi să cunoască detalii despre acestea; 

 Să conştientizeze sarcinile, responsabilităţile, dar şi riscurile fiecărei meserii; 

 Să înţeleagă şi să diferenţieze munca fizică de cea intelectuală; 

 Să exprime opinii personale referitor la ceea ce le-ar plăcea să facă, raportat la ceea ce pot face/au abilităţi pentru 

a practica drept meserie. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR  Kașai Dorina 
Școala Gimnazială Nr. 30, Timișoara 

 

DATA: 26.02.2021 

CLASA: I H 

ARIA CURRICULARĂ: Arte și tehnologii 

UNITATEA TEMATICĂ: Despre prietenie 

DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

SUBIECTUL LECȚIEI: Omul de zăpadă 

TIPUL LECȚIEI : Formare de priceperi și deprinderi 

SCOPUL: Formarea deprinderilor de a tăia după contur și de a lipi componentele 

 

COMPETENȚE GENERALE: 

- Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice, folosind materiale şi tehnici elementare diverse 

- Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

 ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE 

1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme 

artistice 

2.3. Realizarea de obiecte/construcții folosind materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile; 

2.5. Explorarea de utilizări în contexte variate a obiectelor/lucrărilor realizate prin efort propriu; 

 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute 

2.2. Transmiterea unor informații prin intermediul mesajelor simple; 

 2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare; 

 4.3. Exprimarea unor idei și sentimente prin intermediul limbajelor convenționale și neconvenționale. 

 DEZVOLTARE PERSONALĂ 

2.1. Recunoașterea emoțiilor de bază în situații simple, familiare. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1: - să lipească corect formele obținute după decupare;  

O2: - să realizeze omul de zăpadă respectând sfaturile date; 

O3:  - să se încadreze corect în suportul de lucru și în timpul de lucru; 

O4: - să enumere etapele de lucru ce trebuie urmărite pentru obținerea produsului finit;  

O5:- să lucreze atent și îngrijit; 

O6: - să își coordoneze mișcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de lucru; 
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STRATEGII DIDACTICE: 

e) Metode și procedee de învățare: explicația, conversația , exercițiul, munca independentă, turul galeriei; 

f) Resurse materiale: fișe de lucru, lipici, foarfeci, planșe model, fond muzical; 

g) Forme de organizare a activității: frontală, individuală; 

h) Metode de evaluare: observare curentă, aprecieri verbale; 

 

DURATA: 35 + 15 minute 

 

BIBLIOGRAFIE:  

 

 Ministerul Educației și Cercetării, Programa Școlară –  CP, clasele I și a II-a 

 Adina Grigore, Nicoleta Sonia - Ionica – Caiet de arte vizuale și abilități practice pentru clasa I, 

Editura ,,Ars Libri”,  2013 ; 
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Etapele lecției  

 

Obiective 

operaționale  

 

Conceperea, organizarea și desfășurarea activității 

                 Strategii didactice Evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

 Se asigură un climat favorabil desfășurării lecției; 

Pregătirea materialelor didactice necesare; 

Se verifica dacă toți elevii au materialele necesare pentru lecție: hârtie, 

lipici, foarfecă, etc; 

Asigurarea ordinii și disciplinei; 

 

 

 

Conversația 

   

2. Captarea atenției 

 

 Descoperim plicul de la Zâna Iarnă. 

Aflam că Zâna Iarna ne-a trimis o poveste. (Anexa 1)  

Se discută pe marginea poveștii. 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Frontală 

 

3. Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

 Elevii sunt anunțați că astăzi vor realiza un om de zăpadă. 

Pentru aceasta trebuie să decupeze după contur, să plieze și să lipească 

elementele care alcătuiesc omul de zăpadă. 

 

 

Conversația 

  

Frontală 

 

4. Demonstrarea 

modului de lucru 

 

O4 

 

O1 

 

O2 

 

Se prezintă o lucrare model și se poartă discuții pe baza acesteia.  

Se explică modul de lucru și se dau indicațiile necesare pentru 

realizarea lucrării. 

Vor decupa, respectând conturul, fiecare parte componentă, vor plia și 

lipi cercurile obținute în urma decupării. 

 

 

Explicația 

 

Planșa model 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

5. Executarea 

lucrării 

O3 

O6 

Elevii decupează, pliază și lipesc cercurile pentru a obține omul de 

zăpadă. 

 Fișa de lucru 

Fond muzical 
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O5  

6. Analiza 

lucrărilor 

 

 

Se realizează o expoziție cu lucrările elevilor. Elevii, pe rând vor ieși, 

vor privi lucrările celorlalți colegi și vor face aprecieri asupra lucrării. 

În analiza lucrărilor vom ține cont de: 

- respectarea temei date; 

- aspectul îngrijit al lucrării; 

- respectarea etapelor de lucru; 

- finalizarea lucrării. 

  

 

Turul galeriei 

 

 

 

  

 

Aprecieri 

verbale 

7. Încheierea 

activității 

 Voi face aprecieri globale și individuale asupra participării elevilor la 

activitate 

 

Conversația   Aprecieri 

verbale 
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PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ 

Dumitraș Andreea-Niculina  
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 

 „LUMEA COPIILOR” – BLAJ 
GRUPA: MICĂ  

SUBTEMA / TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:  Evaluare inițială  

SĂPTĂMÂNA: 27.09.2021- 01.10.2021 

ZIUA/ 
DATA 

INTERVAL 
ORAR 

                                           
                                       ACTIVITATI DE INVATARE 

             
SEMNATURA 

    LUNI 
27.09.2021 
     T1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       T2 

730- 930 

 
ADP: Primirea copiilor. Jocuri libere. Rutină: ,,Cu toții suntem prieteni”;   
Micul dejun (deprinderi  specifice) 
Î.D.: Salutul, Prezența, Calendarul naturii „Despre mine…” 
M.M: „Faţă, față, unde te-ai ascuns?” (joc distractiv) 

 

930-1030 

 
ALA1: Bibliotecă: ,,Copilul răsfățat’’, de N. Mureșan (lectura educatoarei) 
            Știință: ,,Spune cum este?” 
                
- Tranziție:  „Aşa suntem noi, cei mici,/ Sfioşi, gingaşi şi pitici” (mers ritmic) 

 

1030 –1100 

 
ADE: DŞ1: ,,Cine ești/ cine sunt?’’ - joc didactic  
          DPM: ,,Ursulețul în excursie’’ – joc didactic 

 

1100 – 1200 

 
ALA2 – „Aer, soare şi mişcare” (joc de mişcare în aer liber)  

1200 – 1230 

 
ADP:-  Rutină: Masa de prânz. (deprinderi specifice); ” Învăț să am grijă de 
mine!” 

 

1230-1245 ALA: M.P.: Ne culcăm, o poveste ascultăm – activități de relaxare „Un 
pantofior, fără frățior”, de S. Dima 

 

1245-1445 

 
ADP: Somn ușor! – pregătirea pentru somn/odihnă  

1445-1515 

 
ADE: ARA: DŞ1: ,,Cine ești/ cine sunt?’’ - joc didactic  
          DPM: ,,Ursulețul în excursie’’ – joc 
 
Tranziție: ,,Dă-i jucăria lui…” (joc de atenție) 

 

1515 –1545 

 
ALA2: Jocuri în sala de grupă;  

1545 – 1630 

 
ADP: Iată, ziua s-a sfârșit! – deprinderi specifice plecării copiilor acasă.  

  MARTI 
28.09.2021 
     T1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     T2 
 
 
 
 
 
 

730- 930 

 
ADP: Primirea copiilor. Jocuri libere. Rutină: ,,Cu toții suntem prieteni”;   
Micul dejun (deprinderi  specifice) 
Î.D.: Salutul, Prezența, Calendarul naturii ,,Cine sunt eu, cine este colegul meu?” 
(prezentarea fotografiei personale) 
M.M: „Suntem mici, suntem mari!”(joc de mişcare) 

 

930-1030 

 
ALA1– Bibliotecă: ,,Chip de copil cu pistrui” (exercițiu grafic) 
             Știință: ,,Completează ce lipseşte!” 
             
- Tranziție: ,,Când pe vârf, când pe călcâi!’’(forme de mers) 

 

1030 –1100 

 
ADE:  DLC:  ,,Spune ceva despre jucăria ta!” 
                        ,,Ascultă și repetă ce spun eu!”-joc exercițiu 

 

1100 – 1200 

 
ALA2 – ,,Eu alerg, tu prinde-mă’’; Plimbare în aer liber   

1200 – 1230 

 
ADP:-  Rutină: Masa de prânz. (deprinderi specifice); ,,Stau la masă, ca acasă’’  

1230-1245 ALA: M.P.: Ne culcăm, o poveste ascultăm – activități de relaxare ,,Nuielușa 
de alun”, de C. Gruia 

 

1245-1445 

 
ADP:Somn ușor! – pregătirea pentru somn/odihnă  
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1445-1515 

 
ADE: ARA: DLC: ,,Spune ceva despre jucăria ta!” 
                                 ,,Ascultă și repetă ce spun eu!”-joc exercițiu 
 
Tranziție: „Schimbă perechea!” (joc distractiv) 
 

 

1515 –1545 

 
ALA2: Jocuri în sala de grupă; ,Dă-i jucăria lui…” (joc de atenție)  

1545 – 1630 ADP: Iată, ziua s-a sfârșit! – deprinderi specifice plecării copiilor acasă.  
MIERCURI 
29.09.2021 
     T1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      T2 

730- 930 

 
ADP: Primirea copiilor. Jocuri libere. Rutină: ,,Știu să prețuiesc ceea ce-mi 
aparține’’;  Micul dejun (deprinderi  specifice) 
Î.D.: Salutul, Prezența, Calendarul naturii; „Fetiţe şi băieţi/ Frumoşi şi isteţi!” 
M.M: „Gimnastica ne face mari” (exerciţii pentru prelucrarea analitică a 
diferitelor segmente de corp) 

 

930-1030 

 
ALA1: Joc de rol: De-a grădinița 
            Construcții: Grădinița mea frumoasă  
 
 - Tranziție: ,,Repede am alergat,/ La masă ne-am aşezat!” 

 

1030 –1100 

 
ADE:  DOS1: ,,Roagă păpușa să-ți dea o jucărie’’ – joc didactic 
            DOS2: ,,Trenulețulul veseliei’’ – figuri geometrice, lipire 
 

 

1100 – 1200 

 
ALA2 –  „Cine merge mai departe?” (joc de mișcare); Plimbare în aer liber   

1200 – 1230 

 
ADP:-  Rutină: Masa de prânz. (deprinderi specifice); ,,Învăț să am grijă de 
mine!” 

 

1230-1245 ALA: M.P.: Ne culcăm, o poveste ascultăm – activități de relaxare  ,,A fost 
odată un băiețel pe un gard”, de O. Pancu-Iași 

 

1245-1445 

 
ADP: Somn ușor! – pregătirea pentru somn/odihnă  

1445-1515 

 
ADE: ARA: DOS1: ,,Roagă păpușa să-ți dea o jucărie’’ – joc didactic 
                      DOS2: ,,Trenulețulul veseliei’’ – figuri geometrice, lipire 
 
      Tranziție: ,,Închide robinetul!” (joc de mișcare) 

 

1515 –1545 

 
ALA2: Jocuri în sala de grupă; Plimbare în aer liber  

1545 – 1630 ADP: Iată, ziua s-a sfârșit! – deprinderi specifice plecării copiilor acasă.  
T1 1230-1530 Activitate metodica  
T2 0830-1130 Activitate metodica  

     JOI 
30.09.2021 
     T1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 T2 

730- 930 

 
ADP: Primirea copiilor. Jocuri libere. Rutină: “Cu toții suntem prieteni”; Micul 
dejun (deprinderi  specifice) 
Î.D.: Salutul, Prezența, Calendarul naturii; „Cine sunt eu, cine este colegul 
meu?” (prezentarea fotografiei personale) 
M.M: ,,Gimnastica de dimineață” 

 

930-1030 

 
ALA1–  Joc de masă: „Asociază două imagini la fel” 
              Artă: ,,Frământăm plastilina cu toate degetele” (modelaj) 
   
 - Tranziție: ,,An, tan, tun, fii atent ce spun!” (exerciții de pronunție) 

 

1030 –1100 

 
ADE: DȘ2: ,,Copiii harnici’’ - joc didactic  
           DEC2: ,,Bat din palme’’ – joc cu text și cânt  
                        ,,Dacă vessel se trăiește’’ 

 

1100 – 1200 

 
ALA2: „Aer, soare şi mişcare” (joc de mişcare în aer liber) 
 

 

1200 – 1230 

 
ADP:-  Rutină: Masa de prânz. (deprinderi specifice);  ,,Învăț să am grijă de 
mine!” 

 

1230-1245 ALA: M.P.: Ne culcăm, o poveste ascultăm – activități de relaxare ,,Nuielușa 
de alun”, de C. Gruia 

 

1245-1445 

 
ADP: Somn ușor! – pregătirea pentru somn/odihnă  

1445-1515 

 
ADE: ARA:  DȘ2: ,,Copiii harnici’’ - joc didactic 
                       DEC2: ,,Bat din palme’’ – joc cu text și cânt   
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                                    ,,Dacă vessel se trăiește’’  
Tranziție: ,,Piticii şi uriaşii” (joc de mișcare) 

1515 –1545 

 
ALA2: Jocuri în sala de grupă; ,,Piticii şi uriaşii” (joc de mișcare)  

1545 – 1630 ADP: Iată, ziua s-a sfârșit! – deprinderi specifice plecării copiilor acasă  

VINERI 
01.10.2021 
    T1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      T2 
        

730- 930 

 
ADP: Primirea copiilor. Jocuri libere. Rutină: ,,Cu toții suntem prieteni”;   
Micul dejun (deprinderi  specifice) 
Î.D.: Salutul, Prezența, Calendarul naturii, „Sunt cuminte, iubitor, de părinţi 
ascultător!” (prezentare descriere personală)’’ 
M.M: „Puii mamei, pui, pui, pui!” (joc distractiv) 

 

930-1030 

 
ALA1–  Știință: ,,Alege și sortează!” 
              Artă: „Noi suntem piticii” (audiție muzicală) 
 
- Tranziție: ,,Când pe vârf, când pe călcâi!’’(forme de mers) 

 

1030 –1100 

 
ADE: DEC1: ,, Mingi roșii’’ – colorare în contur 
                        ,,Ne jucăm cu degetul’’ – dactilopictură, frunze de toamnă 

 

1100 – 1200 

 
ALA2 – ,,Ghicitori” (joc de atenție) 
 

 

1200 – 1230 

 
ADP:-  Rutină: Masa de prânz. (deprinderi specifice); ,,Învăț să am grijă de 
mine!” 

 

1230-1245 ALA: M.P.: Ne culcăm, o poveste ascultăm – activități de relaxare 
,,Maricica”, de L. Vlădescu  

 

1245-1445 

 
ADP: Somn ușor! – pregătirea pentru somn/odihnă  

1445-1515 

 
ADE: ARA: DEC1: ,, Mingi roșii’’ – colorare în contur 
                                   ,,Ne jucăm cu degetul’’ – dactilopictură, frunze de toamnă 
Tranziție: „Toc, toc, toc!/ Ia un loc!” (joc distractiv) 
 

 

1515 –1545 

 
ALA2: Jocuri în sala de grupă; „Luaţi seama bine!” (joc cu text şi cânt)  

1545 – 1630 ADP: Iată, ziua s-a sfârșit! – deprinderi specifice plecării copiilor acasă.  
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Educaţia prin iubire 
                                                             prof. Constantinescu Mirela 

                                                                                       Colegiul Tehnic „Danubiana”, Roman        
 
Ritmul trepidant de viaţă impus de schimbările socio-economice din ultima perioadă, prezintă şi aspecte negative, printre 

ele aflându-se şi „absenţa” părinţilor în educaţia copiilor. Majoritatea părinţilor nu mai au timp să-şi ajute copii la rezolvarea 

sarcinilor şcolare. Se constată o îndepărtare a familiei de şcoală, o scădere a interesului părinţilor pentru rezultatele şcolare ale 

copiilor lor. Realitatea socială îi determină pe părinţi să petreacă mult timp la serviciu şi, în multe cazuri, să plece să muncească 

în străinătate. În aceste situaţii, copiii rămân mai puţin supravegheaţi, sunt lăsaţi în grija televizorului sau internetului, iar 

răspunderea formării lor cade în sarcina bunicilor, bonelor şi, mai ales, a dascălilor. Unii părinţi sunt îngrijoraţi de viitorul 

copiilor dar, în acelaşi timp nu mai au răbdare să le acorde atenţie. Aşa se explică fenomenul de creştere a cazurilor de tulburări 

emoţionale în rândul copiilor, spun specialiştii. Un copil care riscă o tulburare de comportament este cel care nu găseşte în 

mediul din care face parte reguli sociale şi morale şi, ca atare, manifestă cruzime faţă de animale şi chiar faţă de colegii săi, are 

tendinţa de a sfida regulile, iar pedepsele nu produc, în cazul lui, nici un efect. Astfel de copii mint cu uşurinţă şi fără sentimente 

de culpabilitate. Deoarece părinţii nu se implică în educarea copiilor, aceştia devin agresivi sau lipsiţi de moralitate. Multe 

familii consideră şcoala singura responsabilă de educaţia şi viitorul copiilor. Dacă ceva nu merge în dezvoltarea şi educaţia 

copiilor, părinţii consideră că profesorii sunt singurii responsabili pentru acest impas neplăcut. 

Familia este factorul educativ care ţine  sub îndrumare individul uman pe cea mai lungă durată din viaţa lui. În familie se 

găseşte dragostea, educaţia şi disciplina; ea asigură copiilor sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele inerente 

vieţii, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc. Influenţele pe care familia le exercită 

asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând în mare măsură dezvoltarea personalităţii acestuia. Considerată 

dintotdeauna celula de bază a societăţii şi “un soi de personalitate colectivă” de a cărei armonie generală depinde dezvoltarea 

personalităţii copilului, familia are un rol important în ajutorul pe care trebuie să-l dea şcolii. Modelul moral-civic propus de 

şcoală (un comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, corectitudine, prietenie) găseşte un răspuns pozitiv în 

familiile unde aceste valori sunt puse la loc de cinste. De aceea, familia trebuie să înţeleagă importanţa rolului său în educaţia 

şi viitorul copiilor, necesitatea unei implicări active în relaţia cu programele şi activităţile şcolare. 

Lipsa dialogului părinte-copil este resimţită de către majoritatea cadrelor didactice; cu greu se pot stabili relaţii bazate pe 

încredere şi respect în activitatea şcolară dacă acest gen de relaţie nu este cultivat în mediul familal, aşa cum se întâmplă în 

majoritatea cazurilor. Cadrele didactice au semnalat în mod repetat aceaste situaţii,  precum şi necesitatea elaborării de strategii 

şi proiecte care să implice mai mult familia ca partener educativ. Educaţia, sub toate formele ei, e chemată să găsească soluţii 

prin care copilul să se adapteze rapid şi eficient la mediul în care trăieşte. Schimbările survenite în societate au conferit şcolii 

dreptul, răspunderea majoră pentru educaţia copiilor, îndatoriri de a corecta greşelile în educaţie primite în familie şi, mai ales, 

de a suplini unele dintre funcţiile acesteia. E adevărat că rolul familiei nu poate fi preluat total de nici o altă instituţie. Şi totuşi 

şcoala, a doua instanţă de socializare după familie, preia multe din sarcinile acesteia. Cu cât se intervine mai devreme în 

corectarea problemelor de comportament ale copilului prin asigurarea unui mediu stabil, cu reguli sociale adecvate, cu atât 

cresc şansele de a salva respectivul copil de la un posibil destin de delincvent.  

Şcoala capătă, astfel, o misiune suplimentară, aceea de intervenţie reglatorie în relaţia familiei cu societatea. „Profesorii 

fac şcolari buni, numai mamele cresc oameni buni”. Dascălul, în calitate sa de manager al clasei de elevi, trebuie să conducă 

cu maximă eficienţă relaţiile cu părinţii, transformându-şi-i în aliaţi şi colaboratori. El este veriga între şcoală şi familie, e 

educator şi partener al educaţiei, e consultant al părinţilor, este „o făclie care se stinge luminând pe alţii”.  
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Nimeni nu deţine adevărul absolut la problemele celor tineri, dar calea spre rezolvarea lor se află în strânsa colaborare a 

celor două părţi. Într-un real parteneriat familie-şcoală, funcţia educativă a şcolii se împleteşte concret cu funcţia şi îndatoririle 

familiei, ambele instituţii completându-se reciproc în educarea şi creşterea armonioasă a elevului. Parteneriatul dintre cele două 

părţi trebuie să se bazeze pe onestitate, comunicare directă, înţelegere şi compromis. Modul cum interrelaţionează părinţii şi 

dascălii îşi pune amprenta pe formarea şi instruirea copilului. Părinţii toarnă temelia marelui edificiu, supraveghează nu doar 

primii paşi ai copilului, ci şi pe următorii. Ar fi minunat dacă s-ar reuşi ca, aproape fiecare părinte, să se simtă partener al şcolii 

şi să contribuie la deciziile asupra educaţiei copiilor lor.  

Cel mai important obiectiv de atins pentru dascălul care vine în faţa şcolarilor, cu gândul de a le fi de folos, trebuie să fie 

stabilirea relaţiei optime de comunicare. Relaţia profesor-elev trebuie regândită în termeni actuali: alţi protagonişti, alte relaţii 

economico-sociale, alte orizonturi de aspiraţie, alte posibilităţi de împlinire. Incitarea, dialogul provocat şi mereu provocator 

trebuie să caracterizeze actul de comunicare în orice activitate cu elevii. Creditarea sub aspect moral, afecţiunea, sinceritatea 

sunt uşor simţite de elev, care dă drumul sufletului şi minţii să zboare. Lecţiile cu caracter practic accentuat, care obligă la 

observaţie, la intervenţie personală şi cooperare, plac şi descătuşează energiile mintale şi sufleteşti. 

O soluţie de compromis ar putea fi reprezentată de consilierul şcolar, care poate fi considerat un liant în comunicarea cu 

şcoala. Consilierii sunt pregătiţi atât să îi educe pe copii, cât şi să-i consilieze şi să-i ajute atunci când au nevoie la rezolvarea 

problemelor, oferind tinerilor soluţii. Ei sunt o punte de legătură, atunci când apar probleme, între ideile şi aşteptările părinţilor 

sau profesorilor, pe de o parte şi cele ale elevilor, pe de altă parte. Părintele îşi cunoşte cel mai bine copilul, şi totuţi, printr-o 

simplă discuţie cu consilierul şcolar, acesta din urmă îl poate ajuta să-şi înţeleagă copilul ca şi elev. Consilierul şcolar poate fi 

un adevărat partener în procesul de educare a copilului şi de pregătire pentru viaţă. 

Dacă ne uităm atent în jurul nostru, vom descoperi că elevii noştri vor să li se ofere încurajare, recunoaştere, siguranţă şi 

speranţă. În miezul procesului de educare stă grija adevărată pentru alţii. Profunzimea influenţei pe care o avem asupra altora 

este legată în mod direct de profunzimea grijii pe care o avem faţă de ei. Când încercăm să ajutăm şi să influenţăm elevii noştri, 

trebuie să avem sentimente pozitive şi să ne pese de ei. Când îi încurajăm pe alţii şi le adăugăm valoare fără a aştepta ceva în 

schimb, ei se simt importanţi. Şi o dată ce îşi dau seama că reprezintă ceva pentru ceilalţi, sunt liberi să trăiască într-un mod 

pozitiv pentru ei şi pentru cei din jurul lor. A creşte şi a educa un copil este o operă care cere, înainte de toate, multă dragoste. 

Aceasta nu însemnă că ea nu impune şi raţiune, bazată pe cunoştinţe precise, pe „stăpânirea” unor noţiuni psiho-pedagogice. 

Copilul pe care şcoala îl educă  nu este la fel cu ceilalţi, el este unic pentru fiecare dascăl şi, de aceea, învăţăturile pe care le 

primeşte trebuie adaptate personalităţii lui. El creşte diferit, în funcţie de ambianţa favorabilă sau defavorabilă a mediului 

familial. Această ambianţă poate să-l ajute sau să-l împiedice să se dezvolte normal şi răspunderea o poartă educatorii, dar, în 

primul rând părinţii lui. Copilul are nevoie să fie ajutat, iubit, înţeles, apărat, călăuzit, are nevoie să se simtă important pentru 

cei din jurul său.  

Dacă vrem să avem un impact pozitiv asupra lor, trebuie să le oferim dragoste şi respect. Înainte de a putea să ne implicăm în 

vieţile altora, trebuie să le arătăm iubire. Fără ea, nu va fi nici legătură, nici viitor şi nici succes. Recompensele educaţiei prin 

iubire sunt însă numeroase. „Îndepliniţi-vă sarcinile cu iubire; daţi-i unui copil puţină iubire şi veţi primi înapoi foarte multă.” 

Cea mai minunată alchimie prin care îi putem inspira pe alţii constă în a le dărui iubirea noastră şi în a le accepta dragostea. 

Devotamentul şi dragostea necondiţionată au puteri creatoare magice. Conştiinţa de a fi iubit este o forţă ce poate ridica, salva, 

vindeca-pe oricine, este forţa vindecătoare care ne face să mergem mai departe atunci când nu mai avem nici un alt motiv. 

„Iubirea-spunea Emerson-este suprema inspiraţie.” 

Am descoperit acest exemplu despre cum poate produce iubirea o modificare în viaţa elevilor. Iată ceva scris de un profesor 

înţelept: „Am avut un simţământ de uşurare când am început să înţeleg că un tânăr are nevoie de mai mult decât materia pe 
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care o predau. Ştiu matematica bine şi o predau bine. Obişnuiam să cred că asta era tot ceea ce trebuia să fac. Acum educ 

copiii, nu le predau matematica. Accept faptul că, în privinţa unora dintre ei pot avea doar un succes parţial. Când nu mă 

străduiesc să obţin toate răspunsurile, se pare că obţin mai multe chiar decât când încerc să fac pe expertul. Tânărul care m-

a făcut să înţeleg acest lucru a fost Eduard. L-am întrebat într-o zi de ce crede că face cu mult mai bine decât anul trecut. El a 

dat o semnificaţie întregii mele noi orientări. «Pentru că acum mă plac când sunt cu dvs.», mi-a răspuns. Eduard a răspuns la 

iubire într-un mod în care n-ar fi făcut-o niciodată dacă i s-ar fi oferit doar cunoştinţe tehnice, psihologice sau teorie 

educaţională. Când a ştiut că profesorului îi pasă de el, a înflorit.” 

Ca orice altă relaţie, iubirea pe care le-o arătăm copiilor nu depinde de faptele lor. Atunci când cultivăm iubirea ca un mod 

de viaţă, încercăm să facem întotdeauna ceea ce este mai bine pentru copiii noştri, bucurându-ne, totodată, că iubirea pe care 

le-o insuflăm dă roade în sufletele lor. 

Noi, dascălii, revărsăm din cupa înţelepciunii, pasiunii şi iubirii, punem în balanţă toleranţa şi exigenţa şi astfel, împreună, 

contribuim la modelarea fiinţei umane, având în minte vorbele lui Plutarh „consideră elevul o făclie pe care să o aprinzi astfel 

încât mai târziu să lumineze cu o lumină proprie”. A conduce către maturitate o fiinţă umană nu este deloc simplu, dar nu se 

poate spune că este un lucru imposibil. Dacă am reuşit să ajutăm alte suflete să înflorească, putem spune că a meritat să trăim. 
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Teoria lui Sigmund Freud privind dezvoltarea copilului 

 

Profesor învățământ primar: OLȘAC MILCA 
Școala gimnazială nr. 2 Bogei, jud. Bihor 

 

Sigmund Freud (născut Sigismund Schlomo Freud) la 6 mai 1856, a fost un 

medic neuropsihiatru evreu austriac, fondator al școlii psihologice de psihanaliză care a fost fondată pe următoarele 

ipoteze:  

- Dezvoltarea umană este înțeleasă prin schimbarea zonei corporale de gratificare a impulsului sexual. 

- Aparatul psihic refulează dorințe, în special cele cu conținut sexual și agresiv, acestea fiind conservate în sisteme de idei 

inconștiente. 

- Conflictele inconștiente legate de dorințele refulate au tendința de a se manifesta în vise, acte ratate și simptome. 

- Conflictele inconștiente și sexualitatea reprimată sunt sursa nevrozelor. 

- Nevrozele pot fi tratate, cu ajutorul metodei psihanalitice, prin aducerea în conștient a dorințelor inconștiente și refulate. 

Freud este considerat a fi părintele psihanalizei iar lucrările sale introduc noțiuni precum inconștient, mecanisme de 

apărare, acte ratate și simbolistica viselor. În concepția lui S. Freud, structura aparatului psihic cuprinde trei 

instanțe: Sine (ID), Eu (EGO) și Supraeu (Super Ego). 

   Sinele constituie instanța fundamentală a personalității, polul ei pulsional. Sinele reprezintă, de fapt, rezervorul 

tuturor pulsiunilor, în general, și al celei sexuale, în particular. Formațiunile care îl populează sunt de natură 

inconștientă, unele moștenite, altele dobândite prin mecanismul refulării. 

 Eul este o „provincie de graniță” unde se desfășoară toate tratativele de conciliere între Sine (guvernat de forțele 

oarbe ale pulsiunilor) și realitatea exterioară (cu exigențele sale sociale), pe de o parte și între Sine și Supraeu (cu rigorile 

sale morale), pe de altă parte. Privit din perspectivă ontogenetică, Eul se constituie progresiv, pe parcursul mai multor 

etape, fiind cristalizat, într-o primă ipostază, spre vârsta de trei ani, când copilul a asimilat deja unele reguli sociale 

elementare, realizând că este o entitate distinctă în cadrul mediului exterior în care trăiește. Pentru a rezista enormelor 

tensiuni intrapsihice la care este supus, “ ego” își dezvoltă așa-numitele mecanisme de apărare ale “ego-ului”. Prin 

aceste “mijloace de apărare”, ego scoate din zona conștientului acele “conținuturi” care “apasă” conștiința individului, 

sau “descarcă” tensiuni intrapsihice care, prin persistența lor, pot să îl traumatizeze. 

 Există mai multe “mecanisme” de acest gen:  

 1) Refuzul (trecerea în uitare) a acelor fapte pe care individul, în mod inconștient, nu-si mai dorește să și le 

amintească, datorită caracterului lor apăsător pentru conștiință. 

  2) Autojustificarea faptelor reprobabile.  

  3) Transferarea încărcăturii psihice de la obiectul care l-a generat, la un alt obiect 

  4) Proiectarea propriilor impulsuri prohibite asupra altor persoane 

  5) Sublimarea – “convertirea” energiei impulsurilor instinctuale în diverse alte forme de energie psihică. (M. 

Diaconu, Educația și dezvoltarea copilului, Ed. ASE, 2007). 

Supraeul nu este o instanță ereditară. El se dobândește progresiv, începând cu vârsta copilăriei, prin procesul 

de interiorizare a unor comandamente și frâne sociale (mai ales parentale) care urmăresc stăvilirea tendinței individului 

de a-şi satisface excesiv pornirile. Supraeul poate fi comparat cu un judecător sever, intransigent, care încearcă să 

tempereze pulsiunile interzise stocate în Sine, prin intermediul unor baraje socio-culturale, ce întruchipează, simbolic 
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autoritatea paternă. El se implică însă și în activitatea Eului, pentru a-l determina, pe de o parte, să renunțe la scopurile 

realiste (utile doar individului), pentru altele morale (utile societății), iar, pe de altă parte, să insufle Eului dorința de 

autoperfecționare perpetuă. 

Rezultatul inevitabil al fricțiunilor dintre cele trei ego-uri dezvoltă anxietatea (care este de 3 feluri): 

1. Anxietatea obiectivă (teama față de pericolele tangibile ale lumii); 

2. Anxietatea nevrotică (își are originea în copilărie, în conflictul dintre satisfacerea instinctelor și realitatea); 

3. Anxietatea morală (frica de proprie conștiință). 

Freud a dezvoltat teoria dezvoltării psihosexuale considerând că personalitatea adultului se cristalizează în jurul 

vârstei de 5 ani și a șocat lumea științei, afirmând că, bebelușii sunt motivați de instincte sexuale prin obținerea unor 

forme difuze de plăcere își  au originea în gură, anus sau zona genitală, Fred denumindu-le stadii. Ele sunt definite de 

acestea ca: 

A)Stadiul oral –durează de la naștere până în jurul vârstei de optsprezece luni când plăcerea e obținută prin supt, mușcat 

și înghițit, existând două moduri de acțiune: 1. modul oral încorporativ, apare primul și implică stimularea plăcută a 

gurii (celor cărora li s-au îndeplinit toate poftele în copilărie vor ajunge persoane optimiste, dependente de ceilalți) și 

2. modul oral agresiv,  care apare odată cu apariția  dinților, proces dureros și frustrant, copilul văzându-și mama cu un 

amestec de furie și ură (cei care rămân fixați pe această fază, vor ajunge persoane pesimiste, ostile și agresive). 

B)Stadiul anal – cuprins între între optsprezece luni și patru ani, Freud considerând că în această perioadă o importanță 

deosebită o are folosirea toaletei, fapt crucial în dezvoltarea personalității, iar eliminarea fecalelor provoacă plăcere 

iar acest lucru nu se mai poate produce la întâmplare, ca până acum, el trebuind controlat de către părinți (temporal și 

spațială). În această perioadă, copilul își dă seama că are o ”armă controlabilă”, pe care o poate folosi împotriva 

părinților, prin două moduri: 

1. prin sfidarea părinților, defecând în locuri interzise la momentele nepotrivite, dezvoltând ceea ce Freud numea, 

personalitate anal agresivă, (aceste persoane, la vârstele mature vor avea un comportament ostil, vor fi cruzi cu ceilalți, 

considerându-i obiecte care pot fi posedate). 

2. Al doilea mod prin care copiii pot să reacționeze, este, prin reținerea fecalelor, acest lucru constituia baza dezvoltării 

personalității anal retensive ( aceste persoane ajunse mature vor fi încăpățânați, rigizi, foarte conștiincioși și obsedați 

de curățenie). 

C)Stadiul falic – durează până la 6 ani, zona plăcerii fiind comutată de la anus la zona genitală. Complexele falice sunt 

cele mai complexe ca teorii, fiind greu de acceptat de cultura occidentală pentru că implică noțiunea de incest. Copiii 

devin curioși în legătură cu procesul nașterii sau diferențele de sex și d.p.d.v.a lui Freud, băiatul devine iubitul mamei, 

pe care încearcă să o posede, încercând să o seducă, prin expunerea organului genital. El încearcă să îi ia rolul tatălui 

care devine un rival de care trebuie să scape. Pe baza acestui conflict apare complexul Oedip (denumit așa după eroul 

grec, descris de Sofocle în opera ”Oedip rege”, unde Oedip își ucide tatăl, să se căsătorească cu mama sa, neștiind cine 

sunt aceștia). 

Complexul Oedip funcționează diferit pentru cele două sexe: 

 - mama devine obiectul iubirii pentru băiat, băiatul văzându-și tatăl ca pe un adversar/obstacol dar și ca o amenințare, 

deoarece are cu mama o relație pe care el nu o poate avea. În același timp apare și frica de tatăl său, temându-se că acesta 

îi va tăia organul genital; 

  - aici Freud descrie un alt complex, cel al castrării, (anxietatea de castrare), în care copilul este nevoit sa-și reprime 

dorința pentru mama, acest lucru fiind de fapt, rezolvarea complexului Oedip. Versiunea feminină a complexului Oedip 
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a fost mai puțin elaborată, el fiind denumit de unii autori, Electra, Freud respingând termenul în repetate rânduri, ( în 

mitologia greacă, Electra, și-a amăgit fratele, să își ucidă mama și pe iubitul acesteia, care îi uciseseră anterior tatăl); 

  -obiectul inițial al iubirii fetei, este mama, (văzută ca sursă a hranei și a siguranței), ca apoi în stadiul 

falic să se axeze pe tată, Freud motivând acest lucru descoperirea fetei că băieții au organ sexual extern iar ea nu; 

  - ”vinovată” pentru castrarea fetei este mama, care este iubită din ce în ce mai puțin, iubirea fiind 

transferată spre tată pe care îl invidiază că are penis; 

  - Freud nu a fost foarte clar care este rezolvarea complexului Electra, accentuând  faptul, că fata ajunge 

să se identifice cu mama și să-și reprime iubirea față de tată. 

D)Al patrulea stadiu, perioada de latență, este cuprinsă între 6 și 12 ani, când din punctul de vedere a lui Freud, urmează 

o perioadă de liniște. Instinctul sexual este suprimat de activități școlare, sport, hobby-uri. El a fost criticat de alți 

teoreticieni, care considerau această etapă, ”etapa cu cea mai multe probleme”. 

E)Ultimul stadiu, Stadiul genital, se caracterizează prin maturizare neurofiziologică, individul putând să se angajeze 

într-o relație heterosexuală normală găsindu-și satisfacția în dragoste și muncă. 

Cu toate că, Freud nu a reușit să răspundă la întrebarea ”Ce își doresc femeile?”, acesta s-a avântat să spună că, 

dacă unica realizare a psihanalizei ar fi doar descoperirea complexului Oedip, chiar şi atât ar fi suficient pentru a o 

include în marile achiziţii ale omenirii (Ewan, 2003) 

În concluzie, putem spune că, Teoria lui Freud a devenit una din cele mai controversate și longevive orientări 

ale istoriei psihologiei. Cu toate criticile aduse, nu putem să negăm impactul lui Freud asupra dezvoltării psihologiei în 

general. Freud nu a schimbat obiectul psihologiei (a înlocuit doar un element psihic – conştiinţa – cu un alt element - 

inconştientul), dar l-a redimensionat. El a fost primul care a atras atenţia, dintr-o perspectivă ştiinţifică, asupra primilor 

ani în dezvoltarea umană (Opre şi Boroş, 2006) și a arătat cât de mult din comportamentul nostru se datorează forţelor 

biologice, subliniind cât de mult depind, îndeplinirea acestor roluri de dinamica familială. 
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Organizația școlară și modalități de optimizare a acestuia 
 

                                                               Prof. înv. preșcolar Neluța OPREA 
                                                              Școala Gimnazială ”Duiliu Zamfirescu” 

Structură - Grădinița cu P.P. Nr. 7 Focșani / Vrancea 
 

Având în vedere dependenţa climatului şcolii de stilul de conducere şi de comportamentele şi sistemul relaţional 
generate de acesta, cercetătorii au pus în evidenţă faptul că şcolile diferă între ele din punct de vedere al climatului. Pentru 
a evita descrierile intuitive şi impresioniste privind aceste diferenţe, s-au făcut încercări de operationalizare a conceptului 
de climat al şcolii. 

Cea mai cunoscută încercare de operationalizare şi elaborare a unor instrumente mai riguroase de măsurare şi 
clasificare a climatului şcolii aparţine lui A. W. Holpin şi D. B. Croft (1963). Ei au elaborat un chestionar descriptiv de 
identificare a aspectelor semnificative ale interacţiunilor profesor-profesor şi profesor-director, denumit „Chestionar de 
descriere a climatului organizaţional” (Organizational Climate Description Questionaire). Chestionarul are 64 de itemi, 
grupaţi în 8 factori sau dimensiuni ce descriu climatul şcolii: 4 se referă la comportamentul profesorilor, iar ceilalţi 4 
descriu comportamentul directorului de şcoală (sau mai degrabă percepţia acestuia de către profesori). 

Cele patru caracteristici ale comportamentului profesorilor sunt: 
 frustrarea, care consistă în credința/sentimentul profesorilor că directorul îi impovărează cu sarcini 

birocratice și de rutină, inutile și solicitante; 

 intimitatea, care se referă la gradul de satisfacție resimțit de profesori, determinat de relații 

interpersonale calde și prietenoase; 

 neangajarea, care constă în tendința profesorilor de a realiza activitățile cu o angajare minimă, de 

suprafață; 

 atmosfera, care privește starea generală resimțită în urma unor activități ce îmbină nevoia de implicare 

profesională și socială cu cea personală; 

Caracteristicile ce descriu comportamentul diretorului sunt: 
 accentuarea productivă: comportament directiv, centrat pe control și supraveghere strictă a activității 

profesorilor; 

 distanțarea: comportament formal și impersonal, bazat pe autoritatea conferită de poziția de director; 

 considerația: comportament cald și prietenos, de sprijinire a profesorilor; 

 încrederea: comportament angajat și dinamic, prin care directorul dorește să ofere un exemplu 

profesorilor. 

Pe baza analizei răspunsurilor la chestionare, Holpin și Croft au identificat și descris șase tipuri de climate școlare, 
dispuse pe un continuum de la „deschis” la „închis” și anume: deschis, autonom, controlat, familiar, paternalist, închis. 
Interesante fiind, cu deosebire, cele situate la extreme-deschis și închis-celelalte nefiind suficient de bine structurate pentru 
a putea fi descrise mai riguros. 

1. Climatul deschis se caracterizează prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare. 

Este un climat stimulativ, care oferă satisfacţii, relaţiile dintre profesori şi dintre aceştia şi director sunt deschise, colegiale, 

de respect şi de sprijin reciproc. Elementele de supraveghere şi de control birocratic sunt nesemnificative. Este un climat 

autentic.  

2. Climatul închis se caracterizează printr-un înalt grad de neangajare şi dinamism scăzut, puţină satisfacţie, 

apatie, lipsă de interes, supraveghere continuă şi control înalt, relaţii tensionate, frustrare, atât cu directorul, cât şi între 

profesori. Este un climat neautentic.  

Revizuiri ulterioare au condus la o simplificare şi o îmbunătăţire a descrierilor climatului şcolii. Aceste revizuiri 
au condus la identificarea a şase dimensiuni (în loc de opt) ale comportamentului directorului şi profesorilor. 

Cele trei dimensiuni ale comportamentului directorului sunt: 
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 comportament suportiv, care se caracterizează prin grijă pentru profesori, deschidere pentru cooperare 

şi sugestii, respect pentru personalitatea şi competenţa fiecăruia. Critica adresată profesorilor este constructivă, iar laudele 

nu lipsesc; 

 comportament autoritar, rigid, control și supraveghere stricte, închis la sugestiile altora. Este ceea ce se 

numește directorul „mână de fier”; 

 comportament restrictiv, se manifestă prin împovărarea profesorilor cu tot felul de obligaţii 

extradidactice de tip administrativ, care-i împiedică să-şi realizeze în bune condiţii activitatea de instruire. Directorul mai 

mult împiedică decât sprijină activitatea profesorilor.  

Comportamentul profesorilor este descris prin următoarele trei dimensiuni: 
 comportament colegial, caracterizat prin relaţii deschise şi prieteneşti între profesori, care sunt 

entuziaşti, toleranţi, se ajută şi se respectă, au un etos profesional înalt; 

 comportament familiar, care se manifestă prin relaţii şi atitudini puternic impregnate afectiv, fapt care 

creează o atmosferă tipic comunitară. Profesorii interacţionează nu numai în activităţi profesionale, ci şi în cele personale, 

participând la evenimentele ce marchează viaţă fiecăruia şi a familiilor lor: sărbătorirea zilelor onomastice, de naştere, 

aniversări de tot felul etc.; 

 comportament neangajat, ce poate fi caracterizat pe scurt astfel: profesorii, deşi lucrează în aceeaşi 

şcoală, nu depun nici un efort pentru a forma o echipă, nu interacţionează pentru realizarea unor scopuri comune. Gradul 

lor de angajare este foarte redus, comportamentul faţă de ceilalţi este negativist şi critic, iar interesul pentru problemele 

şcolii este foarte scăzut. 

Prin combinarea acestor comportamente şi ponderea lor specifică în diferite situaţii, pot fi descrise patru tipuri de 
climate şcolare: deschis, angajat, neangajat, închis. Continuumul de la deschis la închis este dat de ponderea 
comportamentelor familiare şi colegiale ale profesorilor şi cel suportiv al directorului (pentru climatul deschis) şi a 
comportamentelor autoritare şi restrictive ale directorului şi cel neangajat al profesorilor (pentru climatul închis). Prin 
combinarea lor putem avea interacţiuni „deschise” între profesori şi „închise” între profesori şi director şi invers. 

1. Climatul deschis. Trăsăturile sale distinctive sunt cooperarea şi respectul. Directorul este deschis şi 

ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă 

autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic. Relaţiile dintre profesori sunt colegiale şi prieteneşti. 

2. Climatul angajat este marcat de comportamentul rigid şi autoritar al directorului, care-i împovărează pe 

profesori cu tot felul de activităţi suplimentare şi-i frustrează printr-un control strict. Nu-l interesează şi nu respectă 

profesionalismul cadrelor didactice. În aceste condiţii, profesorii îşi construiesc o lume a lor, paralelă cu cea a conducerii. 

Profesorii dau dovadă de un înalt profesionalism, întreţin relaţii deschise, se respectă, se sprijină şi cooperează, preţuiesc 

şcoala şi-l ignoră pe director. Corpul profesoral este unit, devotat, şi deschis. 

3. Climatul neangajat este opusul celui angajat. Directorul are un comportament deschis, orientat spre 

profesori şi preocupările lor, sprijinindu-i permanent. Încearcă să-i stimuleze să aibă iniţiativă, îi ocroteşte în raport cu 

obligaţiile împovărătoare de tip administrativ. Cu toate acestea, profesorii sunt orientaţi mai degrabă negativ faţă de 

director, nu-l acceptă şi nu-l sprijină, sabotându-l adesea. Profesorii nu se respectă nici între ei, gradul lor de angajare 

instituţională fiind minim. 

4. Climatul închis. Atât directorul, cât şi profesorii desfăşoară activităţile mai mult din obligaţie. Rutină, 

lipsa de interes şi de implicare, stările de frustrare şi suspiciune, absenţa cooperării şi a respectului sunt aspectele cele mai 

importante. Acest climat e caracterizat de directori autoritari, inflexibili dar ineficienţi şi de profesori intoleranţi, apatici 

şi lipsiţi de angajare, desfăşurându-şi activitatea mai mult din obligaţie. 
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Descrierile anterioare au o valoare relativă, desigur. În realitatea cotidiană a şcolii întâlnim, mai degrabă, 
combinaţii ale acestora. În plus, având în vedere dinamica şi complexitatea vieţii şcolare, probabil că şi climatele se 
modifică în raport cu diferite variabile situaţionale. Nu există climate ideale, dar se poate constata că tendenţial putem 
vorbi de climate eficiente sau mai puţin eficiente. În genere, climatele deschise favorizează o activitate cu rezultate şi 
performanţe educaţionale superioare, pe când cele închise induc stări care obstaculează eficienţa şi calitatea actului 
educaţional. 

 Modalități de optimizare a climatului organizației școlare 
Un alt mod de conceptualizare a climatului şcolii este „sănătatea” organizaţională (R. D. Forsyth, 1983). O 

organizaţie „sănătoasă” se defineşte prin capacitatea de a supravieţui şi de a se adapta într-un mediu ostil, dar mai ales prin 
capacitatea de a se dezvolta şi de a funcţiona cu succes. „Sănătatea” este o dimensiune care caracterizează funcţionarea 
organizaţiei pe termen lung, ea nu vizează întreaga gamă a activităţilor cotidiene, care pot fi uneori ineficiente sau relative 
eşecuri. O organizaţie „sănătoasă” este aceea care, se menţine şi se dezvoltă cu succes.  

T. Parson (apud E. Păun, 1999) sugerează că organizaţiile formale, între care şi şcoala, au trei niveluri distincte 
de responsabilitate şi control: nivelul tehnic, administrativ (managerial) şi instituţional. 

1. Nivelul tehnic descrie activităţile de predare-învăţare şi “produsele” acestuia. 

2. Nivelul administrativ vizează activităţile manageriale desfăşurate în şcoală. 

3. Nivelul instituțional se referă la raporturile şcolii cu alte segmente ale comunităţii locale. 

Fiecare nivel este descris prin anumite caracteristici proprii. Astfel, nivelul tehnic se caracterizează prin 
atmosferă sau moral (sentimentul de încredere al profesorilor în ceea ce fac) şi prin aspectul academic (care vizează 
obţinerea unor performanţe superioare la învăţătură). Nivelul administrativ se defineşte prin patru tipuri de 
comportamente ale directorului: 

 influența: capacitatea directorului de a influența deciziile superiorilor; 

 considerația:  relații deschise și prietenoase cu profesorii; 

 structura de inițiere: comportamentul prin care directorul definește clar așteptările sale, standardele de 

performanță și procedurile; 

 resursele: sprijinul acordat profesorilor de către director. 

Nivelul instituţional este definit prin integritatea şcolii, capacitatea ei de a se adapta şi de a rezista cererilor şi 
presiunilor nerezonabile din partea mediului extern. O şcoală „sănătoasă” este aceea în care fiecare dintre cele trei niveluri 
funcţionează optim, dar mai important este ca ele să funcţioneze împreună, ca un ansamblu armonios. O astfel de 
funcţionare generează un climat în care directorul realizează o conducere dinamică şi participativă, prin angajarea şi 
motivarea profesorilor şi a elevilor. Este o şcoală cu standarde ridicate, care creează un mediu prielnic pentru realizări 
profesionale înalte, dar şi pentru obţinerea unor satisfacţii personale. 

Cercetările au pus în evidenţă o strânsă corelaţie între climatul deschis şi „sănătatea” organizaţiei şcolare. Şcolile 
caracterizate prin climat deschis şi „sănătate” sunt descrise ca „şcoli umaniste” (în sensul dat termenului de E. Fromm, 
1959), care funcţionează ca o comunitate educaţională. Acestea încurajează autonomia, autodisciplina, autodeterminarea, 
cooperarea, relaţiile deschise şi sincere, valorizează potenţialul fiecăruia şi al tuturor. 
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Inovație și creativitate în educația contemporană 

Prof. Oros Gabriela 
 Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Dej 

 

Ca în multe alte domenii sau sectoare în care se manifestă inovația, și la nivelul sistemului de invațământ 

acceptiunile sub care se regasește aceasta sunt foarte multe. Educaţia este factorul hotărâtor al dezvoltării psihoindividuale 

a persoanei. Ea sistematizează şi organizează influenţele mediului, dezvolă personalitatea. 

Inovația în învățământ este definită ca ”un proces deliberat de transformare a practicilor prin introducerea unor 

noutați curriculare, pedagogice sau organizationale, care face obiectul unei diseminări și care vizează ameliorarea durabila 

a reusitei educative a elevilor”. 

Pornind de la definiție, se pot identifica principalele caracteristici ale inovației în învățământ: 

 inovația trebuie sa fie durabilă (descentralizarea învăţământului); 

 inovația trebuie sa fie o acțiune deliberată, care sa inducă reușita școlară a unui număr cât mai mare de 

indivizi (prelungirea duratei obligatorii de școlarizare, care reușește sa mențină in sistem elevii expuși 

riscului de abandon școlar, programe de incluziune in sistemul de învățământ a persoanelor cu dizabilități, 

a celor defavorizați din punct de vedere socioeconomic si familial, etc.); 

 inovația propune o ameliorare care poate fi măsurată (cresterea nivelului de educație a populației, a 

rezultatelor, a performantelor școlare); 

Viitorul aduce noi cerinţe educaţionale care impun noi metode, altele decât cele folosite pânǎ acum. O importanţǎ 

majoră în pregǎtirea elevilor pentru noile cerinţe, o au cele trei forme ale educaţiei şi anume: 

 educaţia formală însemnând învăţare sistematică, structurată si gradată cronologic, realizată in instituţii 

specializate de către un personal specializat; 

 educaţia nonformală constând in activităţi educative desfăşurate in afara sistemului formal de învăţământ de 

către diferite instituţii educative; 

 educaţia informală care se referǎ la experienţe de învăţare spontană, cotidiană, existenţială, desfǎşurate în 

medii culturale care nu au educaţia ca scop principal. 

 

În societatea  contemporană, educaţia şi învăţământul trebuie adaptate, astfel încât putem vorbi despre o permanentă 

inovaţie şi creativitate în activitatea didactică. 

Informatizarea și softul educaţional constituie o prioritate a învăţământului, acestea fiind reprezentate de programele 

informatice special create 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 în demersul său spre formare intelectuală.  

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) ; 
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 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). 

 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. 
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Rolul comunicării în medierea conflictelor în școală 

 

Profesor Lazăr Alina Ștefania 
Liceul Tehnologic Forestier, Rm Vâlcea  

 

Comunicarea este un element de bază al existenţei umane fără de care aceasta nu s-ar derula, ea acţionând ca 

intermediar între noi şi ceilalţi, dar şi ca oglindă, îndeplinind importanța funcției de control. 

Orice ciocnire de necesităţi, motive, interese, gânduri, sentimente, modele de conduită direcţionate opus, în 

psihologia generală, poartă numele de conflict. El poate avea un rol pozitiv pentru persoanele implicate în el (îmbunătăţirea 

feedbackului, autocunoaştere în plan personal,  autocontrol viitor, recunoaştere socială din partea celorlalţi) dar și un rol 

negativ, degenerând, de celle mai multe ori,  în dispute interpersonale. 

În şcoala zilelor noastre, dar nu numai,  conflictele sunt prezente atât în interiorul diverselor categorii de resurse 

umane care constituie organizaţia şcolară (elevi, personal didactic, personal didactic auxiliar, personal administrativ), dar 

şi între aceste grupuri, între şcoală şi familie, între şcoală şi comunitatea locală. 

Conflictele între elevi  au ca și  dese cauze:  

- Intoleranţa scăzută la frustrare; 

- Abilităţi comunicative scăzute; 

- Incapacitatea exprimării emoţiilor negative; 

- Dorinţa de afirmare cu orice preţ; 

- Invidia, antipatia reciprocă; 

- Lupta pentru dominarea grupului; 

- Lipsa priceperilor de rezolvare a conflictelor; 

- Utilizarea greşită a puterii de către cadrul didactic; 

- Agresiunile nemotivate din partea colegilor, criticile aduse familiilor lor, agresarea prietenilor; 

- Aroganţa, minciunile şi ridiculizarea aspectului fi zic. 

Un rol determinant în soluţionarea acestor conflicte îl are profesorul- el trebuie să fie un pacificator care utilizează, 

însă, constructiv conflictul în vederea atingerii finalităţilor educaţionale stabilite. 

Utilizarea repetată şi consecventă a tehnicilor de rezolvare a conflictelor de către profesori va face ca elevii să fie 

capabili, după un timp, să-şi rezolve singuri conflictele şi să nu le aducă de fiecare dată în faţa profesorului. Acest lucru 

are efecte benefice asupra atmosferei din clasă, contribuind la crearea unei comunităţi educaţionale în care elevii se sprijină 

unii pe alţii 

Printre cauzele multiple ale  conflictelor dintre profesori şi elevi putem menționa:  

- Nerezolvarea unor stări mai vechi, pe fondul cărora se acumulează noi tensiuni. 

 - Stimularea, aprecierea inegală practicată în activitate.  

- Supraîncărcarea cu sarcini nediferenţiate, corelată cu evaluarea incorectă.  

- Evaluarea subiectivă a cunoştinţelor şi a comportamentului afectiv-atitudinal. 

 - Acordarea unei importanţe sporite informativului şi mai puţin formativului.  

- Nevalorificarea preocupărilor elevilor de studiu independent, de afirmare a creativităţii, de completare a cunoştinţelor 

prin activităţi extraşcolare.  

- Redusa diversificare a metodelor activ-participative şi de implicare efectivă a elevilor în activitatea de predare – învăţare.  
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- Neutilizarea relaţiilor de comunicare în afara lecţiilor, în cadrul activităţilor extraşcolare pentru comunicare, cunoaştere, 

stimulare, rezolvare de probleme. 

 - Slaba comunicare cu părinţii pentru cunoaşterea evoluţiei elevilor şi stabilirea unui parteneriat în soluţionarea tensiunilor 

ivite. 

 - Analize, aprecieri eronate, subiective ale comportamentului elevilor.  

- Stil permisiv sau, dimpotrivă, autocratic, rigid 

 Pentru a evita apariţia acestor tipuri de conflict, profesorul nu trebuie să-şi utilizeze puterea în mod discreţionar, 

cu scopul de a evidenţia lipsa de putere a elevilor. Autoritatea profesorului trebuie să se manifeste constructiv prin crearea 

unui mediu propice învăţării, prin menţinerea ordinii şi prin evidenţierea a ceea ce este mai bun din elevi. 

Pentru aceasta trebuie să : 

 - Stabilim reguli de conduită cu ajutorul elevilor;  

- Discutăm cu elevii importanţa fiecărei reguli; 

 - Decidem împreună cu elevii consecinţele pentru încălcarea regulilor;  

- Nu facem nici un rabat de la respectarea regulilor – trebuie să existe şi sancţiuni mai puţin grave pentru a putea fi aplicate 

când există circumstanţe atenuante. 

 Orice rezolvare a conflictelor implică o mai bună comunicare cu elevii. Cu cât comunicarea este mai bună şi mai completă, 

cu atât crearea unui climat de siguranţă fizică şi psihică va fi mai probabilă, iar conflictele vor fi mai uşor de rezolvat. 

 Ca și studiu de caz în rezolvarea unui conflict într-o unitate școlară voi povesti o situație petrecută în ultimul an școlar. 

Pe la mijlocul semestrului I, s-a înscris în clasa a 6 a (unde eu sunt dirigintă) un elev venit din Germania. Fiind în 

pandemie, cu școala online, nu s-a întâlnit face to face cu colegii de clasă( decât virtual) . De la început am simțit că nu e 

încîntat de situație..nu participa la ore, nu deschidea camera..susținea în permanență că el nu înțelege nimic, că el nu a făcut 

asa ceva la școala din Germania etc. Vorbește foarte bine româna, înțelege absolut tot ceea ce  aude, numai ca nu acceptă 

realitatea.  

 M-am rugat la propriu de el și de mamă să nu renunțe, să încerce să intre la orele online, să asculte și să transcrie 

pe caiet notițele de la ore..... 

 A reînceput școala fizic..așa am reușit să ne cunoaștem, să comunicăm mai ușor..dar totul a fost bine și frumos 

doar în prima săptămână de școală. S-au format 2 tabere, una din elevii clasei, iar el –singur! Au început să-și vorbească 

urât, iar până la violență fizică nu a mai fost mult- adevărat bulling!! 

 Am avut discuții cu ei zilnice, ascultam ambele tabere, iar apoi încercam să găsim soluții împreună. Își cereau 

reciproc scuze, promiteau că se liniștesc..1-2 zile, apoi o luam de la capăt.... 

 În acest caz am apelat și la consilierul școlar..numai că în acea zi elevul nou a lipsit..așa că dna psiholog a ascultat 

doar una din variante...A rămas că va ajunge și el la dna într-una din zile... 

 Am aflat între timp că poate una din cauzele acestui comportament de neadaptare, neintegrare în noul colectiv 

este acasă...mama s-a întors cu el în țară fără ca el să fie de acord, în Germania  rămânând tatăl cu sora lui( părinții au 

divorțat). Părinții au fost înștiințați despre aceste conflicte în cadrul unei sedințe, reclamând limbajul verbal total neadecvat 

unui copil de clasa a 6 a . 

 La recomandarea dnei psiholog vom începe următorul an școlar cu stabilirea unor reguli clare enunțate de ei, puse 

la loc vizibil, pe care toți să le respecte- dar și sancțiuni, stabilite tot de ei! 
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2. Iosifescu, S. (2000 b) (coord), Manual de management educaţional pentru directorii de unităţi şcolare, Ed. ProGnosis, 
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 3. Management educaţional pentru instituţiile de învătămînt, 2001, ISE-MEC. 4. Management şcolar. Ghid practic pentru 

directorii de şcoală şi liceu, 2006, Ed. RAABE, Bucureş 
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PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ  
Probleme fundamentale ale lumii contemporane 

 
 

Profesor Enășescu Radu-Ștefan                                                                                                                               
Liceul de Arte “Sabin Păuța” + Colegiul Național „Traian Lalescu” 

Anul şcolar:  2021 - 2022                                                                                        
Reșița                                                                                          
Aria curriculară:  Om şi societate                                                                                                                                                             
Disciplina:  Geografie   
Clasa: a XI-a                                                                                                                                                                                                                                                                           
Nr. ore alocate:  1 oră/săpt. (TC) – 34 ore/an      

                                                                                                                          
 

Unitatea de 
învăţare 

Competenţe specifice  Conţinuturi 
Nr. de 

ore 
Săptămâna 

Observaţii/ 
Evaluare 

SEMESTRUL I – 14 săptămâni (13.09.2021 – 22.12.2021) 

I. Mediul 
înconjurător – 
problemă 
fundamentală a 
lumii 
contemporane 

A. Mediul 
înconjurător, 
factorii 
geoecologici, tipuri 
de medii și peisaje 
geografice 
 

1.1. Prezentarea în scris şi orală a aspectelor definitorii ale mediului 
înconjurător, utilizând corect şi coerent terminologia specifică domeniului 
1.2. Prezentarea rezultatelor investigaţiilor realizate asupra mediului 
înconjurător, cu ajutorul terminologiei specifice geografiei 
1.3. Explicarea unei realităţi investigate (direct sau indirect), prin utilizarea 
limbajului ştiinţific specific domeniului 
1.4. Documentarea asupra problematicii domeniului, valorificând adecvat 
semnificaţiile termenilor cheie de specialitate 
2.1. Explicarea proceselor naturale din mediul înconjurător (geografic) ca 
reflectare a fenomenelor şi a proceselor studiate în cadrul ştiinţelor naturii (Fizică, 
Biologie, Geologie, Chimie) 
2.2. Aplicarea elementelor semnificative, conceptuale şi metodologice, 
specifice ştiinţelor naturii şi ştiinţelor sociale, pentru studierea mediului 
înconjurător 
2.3. Explicarea relaţiilor observabile dintre ştiinţe, tehnologie şi mediul 
înconjurător, prin analiza unor sisteme şi structuri (teritoriale şi funcţionale)  
2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane ale 
mediului  
3.1. Utilizarea unor reprezentări grafice şi cartografice, pentru interpretarea 
şi prezentarea realităţii observate 

 Elemente de geografie fizică şi 
umană. Recapitulare 

 Mediul înconjurător – aspecte 
generale 

 Factorii geoecologici – aspecte 
generale 

 Geosistemul, ecosistemul şi 
peisajul geografic  

 Tipurile de medii geografice  

 Tipurile de peisaje geografice  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 – 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Test iniţial 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Evaluare scrisă 
(T1) 
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I. Mediul 
înconjurător – 
problemă 
fundamentală a 
lumii 
contemporane 

B. Degradarea și 
protecția mediului 

 

1.1. Prezentarea în scris şi orală a aspectelor definitorii ale mediului 
înconjurător, utilizând corect şi coerent terminologia specifică domeniului 
1.2. Prezentarea rezultatelor investigaţiilor realizate asupra mediului 
înconjurător, cu ajutorul terminologiei specifice geografiei 
1.3. Explicarea unei realităţi investigate (direct sau indirect), prin utilizarea 
limbajului ştiinţific specific domeniului 
1.4. Documentarea asupra problematicii domeniului, valorificând adecvat 
semnificaţiile termenilor cheie de specialitate 
2.1. Explicarea proceselor naturale din mediul înconjurător (geografic) ca 
reflectare a fenomenelor şi a proceselor studiate în cadrul ştiinţelor naturii (Fizică, 
Biologie, Geologie, Chimie) 
2.2. Aplicarea elementelor semnificative, conceptuale şi metodologice, 
specifice ştiinţelor naturii şi ştiinţelor sociale, pentru studierea mediului 
înconjurător 
2.3. Explicarea relaţiilor observabile dintre ştiinţe, tehnologie şi mediul 
înconjurător, prin analiza unor sisteme şi structuri (teritoriale şi funcţionale)  
2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane ale 
mediului  
3.1. Utilizarea unor reprezentări grafice şi cartografice, pentru interpretarea 
şi prezentarea realităţii observate 

 Hazarde naturale şi antropice 

 Despăduririle, deşertificarea şi 
poluarea – efecte ale 
activităţilor umane asupra 
mediului  

 Protecţia, conservarea şi 
ocrotirea mediului 

 Managementul mediului 
înconjurător 

 Recapitulare și evaluare 

 

 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
8 – 14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare scrisă 
(T2) 

Vacanţa de iarnă/intersemestrială (23.12.2021 – 9.01.2022) 

 
 
 
 

SEMESTRUL al II-lea – 20 săptămâni (10.01.2022 – 10.06.2022) 

II. Regionalizarea 
şi globalizarea 
lumii 
contemporane 
 

1.5. Formularea de probleme referitoare la regionalizare şi globalizare, 
utilizând corect şi coerent terminologia specifică domeniului 
2.7. Aplicarea de elemente explicative semnificative, specifice ştiinţelor 
sociale, în interpretarea proceselor referitoare la globalizare  
3.2. Utilizarea informaţiei cartografice, pentru explicarea problemelor 
legate de regionalizare şi globalizare 

 Dimensiunile şi domeniile 
regionalizării şi globalizării 

 Identitatea, uniformizarea şi 
diversitatea lumii 
contemporane 

 

 
 
 

3 
 

 
 
 

15 – 17 
 
 

 
 
 
Evaluare orală 
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III. Populaţia, 
resursele naturale 
şi dezvoltarea 
lumii 
contemporane 
 

1.1. Prezentarea în scris şi orală a aspectelor definitorii referitoare la 
populaţie, la resurse şi la dezvoltarea lumii contemporane, utilizând corect 
şi coerent terminologia specifică domeniului 
1.4. Documentarea asupra problematicii domeniului, valorificând adecvat 
semnificaţiile termenilor cheie de specialitate 
2.3. Explicarea relaţiilor observabile dintre ştiinţe, tehnologie, populaţie, 
resurse şi dezvoltare, prin analiza unor sisteme şi structuri (teritoriale şi 
funcţionale)  
2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane 
(integrate)  
3.3. Utilizarea unor reprezentări grafice şi cartografice minime, pentru 
interpretarea şi exprimarea realităţii analizate mediat 

 Evoluţii geodemografice 
contemporane. Diferenţieri 
regionale 

 Resursele umane şi dezvoltarea 

 Raportul dintre aşezări şi 
dezvoltare. Tendinţe ale 
evoluţiei aşezărilor umane 

 Resursele naturale şi agricole. 
Impactul exploatării şi 
valorificării resurselor asupra 
mediului. 

 Gestionarea resurselor, 
dezvoltarea economică şi 
dezvoltarea durabilă 

 
 
 
 
 
 
 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 

18 – 24 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Evaluare scrisă 
(T3) 

IV. Sistemul 
economic şi 
sistemul geopolitic 
 
 

1.1. Prezentarea în scris şi orală a aspectelor definitorii referitoare la 
sistemul economic şi geopolitic mondial, utilizând corect şi coerent 
terminologia specifică domeniului 
2.4. Explicarea relaţiilor observabile între sistemele lumii contemporane  
3.4. Utilizarea informaţiei cartografice, pentru explicarea sistemului economic 
şi geopolitic mondial 

 Evoluţia economiei mondiale 
şi sistemul economic mondial  

 Sistemul geopolitic mondial 
actual 

 Ansambluri economice şi 
geopolitice mondiale actuale– 
aspecte generale 

 
 
 

3 
 

 
 

 
25 – 27 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Programul naţional "Şcoala altfel" (8.04.2022 – 14.04.2022) 

Vacanţa de primăvară/intrasemestrială (15.04.2022 – 1.05.2022) 

  Rolul unor state în sistemul 
mondial actual: Statele Unite 
ale Americii, Federaţia Rusă, 
Japonia, China, India, Brazilia 

 Organizarea spaţiului mondial 
(ţări în dezvoltare, ţări 
dezvoltate, alte categorii de 
ţări). Raportul Nord – Sud 

 
 
 

5 

 
 
 

29 – 33  
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 De la lumea unipolară la lumea 
multipolară 

Evaluare scrisă 
(T4) 

Sinteză şi evaluare 1.1. …. 3.4.      Probleme fundamentale ale 
lumii contemporane  

1 
 

34 
 

Evaluare finală 
(Tf) 

 
 
 
Notă: 

 Planificarea calendaristică este întocmită în conformitate cu programa școlară pentru disciplina Geografie, clasa a XI-a aprobată prin OMEC    nr. 3252/13.02.2006, structura 
anului școlar 2021-2022 aprobată prin OME nr. 3243/5.02.2021 şi metodologia de proiectare şi de organizare a instruirii promovată de ghidurile metodologice de curriculum 
şi didactică. 

 În conformitate cu prevederile Art. 4 din OME nr. 3243/5.02.2021 privind structura anului şcolar 2021-2022, în perioada 8.04.2022 – 14.04.2022 (care cuprinde S28) se va 
desfășura programul național ,,Școala altfel”. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

Prof. înv. preșcolar  Banu Ana 
Grădinița cu Program Prelungit  Nr. 7 Focșani 

 

DATA: 20.11.2019 

GRUPA:Mare (Fluturașii) 

PROFESOR COORDONATOR:Lect.Univ.Dr.  Mălureanu Flavia 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este,a fost şi va fi aici,pe Pământ?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Călătorie  prin  Galaxie” 

TEMA  ZILEI: „A câta rachetă a zburat?”-Numeralul ordinal 

DOMENIUL DE ACTIVITATE: DȘ (Domeniul științe), 

                                                         DOS (Domeniul om și societate) 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate integrată:Activitate matematică, 

                                                                                             Activitate practică. 

TIPUL DE ECTIVITATE:Consolidare și sistematizare, 

                                               Formare de priceperi  și deprinderi. 

FORMA DE REALIZARE :Joc  didactic; 

                                                Lipire. 

 

        COMPORTAMENTE  VIZATE: 

                D.S:    2.1 Demonstrează  familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia ; 

                           3.2. Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului . 

                DOS:  3.3. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative. 

       1. DOMENIUL ȘTIINȚE: 

           OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
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                 O1 -Să identifice corect numeralul ordinal dintr-un șir de numere date, 

                 O2 -Să ordoneze numerele în șir crescător și descrescător; 

                 O3 - Să utilizeze corect numeralele cardinale şi ordinale; 

                 O4 - Să identifice vecinii numerelor; 

                 O5 -Să numere elemente din mulțime recunoscând și cifra corespunzătoare; 

                  

  2. DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE  

           OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

                 O6 - să recunoască materialele și intrumentele de lucru necesare realizării lucrării;  

                 O7 - să lipească elementele date pe planșa-suport pentru realizarea propriului univers;  

                 O8 - să lucreze îngrijit și ordonat, conform etapelor de lucru prezentate la începutul activității. 

       STRATEGII DIDACTICE: 

             Metode și procedee: -demonstratia, conversatia, explicatia,  observația, exercitiul, jocul didactic,turul galeriei . 

             Mijloace de învățământ: machetă(sistemul solar) , machetă – un astronaut, rachetă, cască de astronaut, jetoane  cu planete, steluțe ,rachete , jetoane cu cifre(1-10), planșe cu 

imagini specifice sarcinilor cerute(anexe). 

 

             Sarcina didactică : Să stabilească  locul unui obiect in șirul de obiecte, folosind numeralul ordinal.; 

                      

             Regulile jocului:  -Grupa se împarte în două echipe: echipa „steluțelor galbene ” și echipa „steluțelor roșii”; 

                                           -Educatoarea  numește câte un copil, pe rând de la fiecare echipă, care va extrage câte un bilet, rezolvă sarcina/exercițiul (găsește numeralul 

ordinal/recunoaște/denumește/raportează la cantitate). 

                                            - Copiii vor  rezolva sarcinile jocului ajutându-l astfel pe micul astronaut să-și repare racheta stricată.  

                                            -Echipa care va aduna cele mai multe puncte va fi declarată câștigătoare. 

              Elemente de joc :Macheta rachetă,casca de astronaut,panoul cu imagini ,jetoane cu imagini,jetoane cu numere, închiderea și deschiderea ochilor,fețe zâmbitoare. 

 

             Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.  
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             Resurse temporale: 30 – 35 minute/ activitate  

             Resurse umane: preșcolarii de la grupa mare „Fluturașii”  

 

 

          BIBLIOGRAFIA:  

                  ***2019, Curriculum pentru educația timpurie, Ordinul ministrului Educaţiei Naționale nr. 4.694/2.08.2019; 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Nr. 
Crt. 

Etapele 
activității 

Ob 
op. 

Activitatea propunătoarei Activitatea copiilor Strategii didactice Evaluare 

Metode și 
procedee 

Mijloace de 
învățământ 

Forma 
de 

organiza
re 

1. Moment 
organizatoric 

 

  Creez condițiile optime pentru 
buna desfășurarea a activității; 
Aerisesc sala de grupă; 
Aranjez mobilierul și materialul 
didactic în ordinea folosirii lui; 

Copiii se pregătesc 
pentru activitate și se 
așază pe scăunele,  
 

    

2. Reactualizarea 
cunoștințelor 

 

 Reamintesc copiilor prin 
întrebări și răspunsuri: 
 
„-Ştie cineva cum se numeşte 
planeta pe care noi trăim?” 
 
„-Cine stă pe cer în timpul 
zilei?” 
 
„-Dar pe timpul nopţii?” 
 
„-Cum se numește spațiul unde 
stau planetele?” 
 
 

 
 
-planeta pe care noi 
trăim se 
numeştePământ; 
 
-în timpul zilei,pe cer 
stă soarele; 
 
-în timpul noptii pe cer 
stă luna; 
 
-spațiul unde stau 
planetele se numește 
Univers 

conversația  frontal Observarea 
interesului 
manifestat de  
copii  
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„-Cu ce putem zbura în 
Univers? 

-în Univers putem 
zbura cu racheta. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

Captarea 
atenției 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anunțarea 
temei și a 
obiectivelor 

 

     O voi realiza prin prezentarea 
unei machete ce reprezintă  
„Sistemul solar”. 
   Apoi îi voi anunța pe copii că 
în timp ce veneam la grădiniță 
m-am întâlnit cu un astronaut 
(micul John)care era 
trist,deoarece racheta lui s-a 
stricat și nu mai poate pleca în 
călătoria sa în univers.Eu  i-am 
propus să vină cu mine la grupa 
Fluturașilor ,pentru că aici  sigur 
copiii îl vor ajuta. 
     Le prezint copiilor  
personajul (astronautul si 
racheta sa)  apoi îi anunț că în 
cadrul activitații matematice de 
astăzi ne vom juca un joc numit 
„Să zburăm în Univers”și că  
trebuie  să fie foarte  atenți 
pentru că vor avea de rezolvat 
anumite sarcini de lucru care îl 
vor ajuta pe micul astronaut să-
și repare racheta ; 
 

Copiii sunt atenți; 
 
 
 
 
 
Copiii sunt atenți; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cei mici sunt curioși 

conversația 
explicația 
observația 
 
 
 
 
conversația 
explicația 

Machetă 
„Universul” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Machetă 
racheta, 
Astronautul. 

frontal 
 
 
 
 
frontal 

 
Capacitatea 
de 
concentrare a 
atenției 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Desfășurarea 
jocului 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DȘ-Activitate matematică 
a). Explicarea regulilor 
jocului: 
  Le explic copiilor  regulile 
jocului: 
      Voi împărți copiii în două 
echipe (echipa „Steluțelor 
galbene” și a „Steluțelor 
roșii”).În funcție de echipa din 

 
 
 
 
 
 
 
Copiii sunt atenți; 
 
 

 
conversația 
explicația 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
frontal 
 
 
pe grupe 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Capacitatea 
de înțelegere 
a regulilor 
jocului 
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O1. 
O2. 
O3. 
O4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

care fac parte ,fiecare copil va 
primi un ecuson corespunzător. 
       Voi numi un copil din 
fiecare echipă  care va veni pe 
rând în față purtând casca 
astronautului , imaginând-și că 
face o călătorie în Univers,va  
extrage  din rachetă un bilet pe 
care se află o  sarcină(găsirea 
numărului ordinal lipsă din șirul 
crescător ,recunoașterea 
numerelor,identificarea 
vecinilor etc.) ;  
Exemplu de sarcini: 
-„Arată-mi  a câta rachetă a 
zburat?”etc. 
-„Arată-mi  racheta a 
cincea,”etc. 
-„identifică vecinii numerelor 2 
,6, 8,.”.etc 
 
-fiecare răspuns corect  va fi 
recompensat  cu câte o față 
zâmbitoare. 
b). Executarea jocului de probă 
Voi realiza jocul de probă cu 
câte un copil din fiecare echipă; 
Îl vom executa o dată sau de 
două ori pentru a observa dacă 
explicațiile au fost înțelese, 
folosind materialele prezentate; 
c).Executarea propriu-zisă a 
jocului 
După ce am realizat jocul de 
probă, asigurându-ne faptul că 
toți copiii au înțeles vom trece 
la executarea jocului propriu-
zis; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copiii ies pe rând în 
față și execută jocul 
conform regulilor sub 
supravegherea 
educatoarei; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copiii vor ieși pe rând 
pentru a executa jocul 
de probă; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
demonstrația 
 
jocul didactic 
 
 
 
 
 
 
 
explicația 
conversația 
 
 
 
 
 
 
 
 
conversația 
explicația 
exercițiul 
 
 
 
 
 
conversația 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tabla 
magnetică 
 
cifre 
magnetice 
macheta 
planete 
steluţe 
rachete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tabla 
magnetică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontală 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observarea 
sistematică  a 
modului de 
lucru al 
copiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitatea 
de a rezolva 
corect 
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O5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Voi solicita câți mai mulți copii 
în timpul jocului pentru a 
extrage suficiente sarcini pentru 
a-l putea ajuta pe astronaut să își 
repare racheta;  
 
 
d). Complicarea jocului 
   Pentru această etapă voi avea 
în vedere realizarea transferului 
și a retenției; 
Copiii inchid ochii, iar eu pitesc 
o rachetă din șirul dat ; Unul 
dintre copii va trebui să spună în  
propoziție a câta rachetă 
lipseste, iar altul să-i identifice 
vecinii;.  
- Zece copii (cinci dintr-o 
echipă și cinci din cea de-a 
doua) primesc câte un jeton, cu 
un nr. de la 1 la 10. Se vor 
stimula atentia si spiritul de 
observatie, prin sarcini cum ar 
fi: 
“Copilul cu numărul 7 să îi duca 
a 4-a rachetă copilului cu nr. 4”,  
etc. ,putându-se da sarcini 
diferite ca dificultate. 
-copiii vor primi aprecieri 
individuale și colective asupra 
modului în care au rezolvat 
sarcinile de lucru și pentru 
faptul că au fost cuminți; 
-în final ei vor primi stimulente. 
TRANZIȚIE 
Copiii vor cânta cântecelul „8 
planete”. 
 

 
 
 
Copiii ies pentru a 
rezolva sarcinile sub 
supravegherea 
educatoarei; 
 
 
 
 
 
Copiii sunt atenți și 
execută sarcinile date 
 

cifrele 
magnetice 
 
imagini cu 
steluțe ,rachete 
,planete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stimulente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontal  
individua
l 
 
 
 
 
pe grupe 
 
 
 
 

sarcinile 
jocului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observarea 
sistematică   
 
 
 
 
aprecieri 
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6. Obținerea 
performanței și 

asigurarea 
retenției și a 
transferului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOS-Activitate practică 
-în cadrul acestei activitaţi, 
copiii vor realiza,,Sistemul 
solar’’; 
- voi  prezenta copiilor Sistemul 
solar-machetă şi va avea loc o 
scurtă discuţie pe baza sa; 
-voi  adresa copiilor o seri de 
întrebări : 
‘’Cum se numeşte planeta 
noastră?’’ 
‘’Cu ce zburăm în spaţiu ?’’ 
‘’Cine lumineză pământul?’’ 
-copiii sunt anunţaţi că la 
activitate practică vor realiza 
Sistemul solar; 
-cu aceste lucrări vor participa 
la concursul ‘’Micul astronaut’’ 
-vor lucra pe grupe; 
-fiecare grupă va avea planşa 
suport, materiale; 
INTUIREA MATERIALULUI 
-fişe suport duplex,un soare, 
planetele, steluţe, beţişoare; 
PREZENTAREA  LUCRĂRII 
MODEL 
-se va prezenta copiilor lucrarea 
model’’Sistemul solar’’; 
EXPLICAREA ŞI 
DEMONSTRAREA 
MODULUI DE LUCRU 
-voi explicaşi demonstra 
copiilor modul de lucru, 
insistându-se pe respecterea 
paşilor de lucru; 
PRECIZAREA CRITERIILOR 
DE EVALUARE 
Copiii vor trebui să: 

 
 
 
 
-copiii sunt atenţi la 
explicaţii; 
 
 
  
-copiii raspund la 
intrebări 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-intuiesc materialele 
primite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copiii sunt atenţi 
 

 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conversația 
explicația 
demonstrația 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sistemul solar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fișe-suport din 
carton 
albastru, 8 
planete de 
diferite 
dimensiuni, 
bețișoare, 
lipici,steluţe 
colorate,soare 
din carton 
galben; 
 
 
 
 

 
 
 
 
frontal 
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C8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C8 
 
 
 
 
 

-să utilizeze materialele primite 
; 
-să lucreze cu atenţie şi îngrijit 
fară să murdărească planşa de 
duplex suport; 
Imaginaţia copiilor nu cunoaşte 
limite, de aceea fiecare grupă va 
realiza Sistemul solar aşa cum 
doreşte; 
-voi ura copiilor ‘’Spor la 
lucru’’ 
EXERCIŢII DE ÎNCĂLZIRE A 
MÂINILOR 
-boboc-floare, boboc-floare 
-cântăm la pian 
-ploaia cade ne-ncetat: 
pic,pic,pic ! 
În timp ce copiii lucrează vor 
audia cântecele specifice 
anotimpului în care ne aflăm; 
EXECUTAREA PROPRIU-
ZISĂ A TEMEI 
-în timpul lucrului voi atenţiona 
copiii să nu folosească mult 
lipici, să persevereze în 
realizarea sarcinilor; 
-copiii care intâmpină greutăţi 
vor primi ajutor; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-preşcoşcolarii execută 
exerciţiile de încălzire 
a musculaturii fine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conversația 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fișe-suport din 
carton colorat, 
planetede 
diferite 
dimensiuni, 
bețișoare, 
soare, lipici, 
steluţe; 

 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observaeea 
sistematică 
 
 
 
 
 
frontală și 
continuă prin 
observarea 
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Copiii lucrează 
 
 
 
 
 
 

modului de 
lucru si prin 
observarea 
rezultatelor 
finale 

7.  Evaluarea 
lucrărilor 

 -pentru această etapă voi folosi 
metoda Turul galeriei; 
-copiii vor alege lucrările care 
le-au plăcut cel mai mult și vor 
motiva alegerea făcută; 

 
 
-copiii aleg lucrările 
preferate; 

metoda Turul 
galeriei 
explicația 

 frontal  

8. Încheierea 
activității 

 -se vor face aprecieri individuale 
și colective cu privire la modul în 
care au reușit să realizeze 
lucrările; 
-vor primi stimulente. 

 conversația stimulente frontal aprecieri 
verbale 
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Anexa 1 

1)Arată-mi  a câta rachetă a zburat?Pe panou vor avea imagini cu rachetele care zboară,iar pe jetoane se vor regasi imaginile rachetelor cu cifrele 
corespunzătoare cifrelor lipsă .Copiii trebuie să arate la panou a câta rachetă a zburat? 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     1     2  3          4       5          6           7           8           9   10 

                         

     1        2    3  4         5     6    7          8    9        10 
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Anexa 2 

                 
    1            2         3       4     5         6     7         8      9        10 
Sarcini de lucru:Copiii vor extrage din rachetă un jeton pe care sunt imagini cu o rachetă si o cifră(de la 1 la 10) iar propunătoarea îi roagă să  identifice 
la panou racheta respectivă (cât îi arată imaginea) folosind limbajul matematic specific numeralului ordinal: 

1)Jetonul cu o rachetă și cifra 1:Arată-mi, te rog, prima rachetă; 

2)Jetonulcu o rachetă și cifra 3:Arată-mi , te rog , a treia rachetă; 

3)Jetonul cu o rachetă și cifra 6:Arată-mi , te rog,a șasea rachetă; 

4)Jetonul cu o rachetă și cifra 9:IArată-mi, te rog,  a noua  rachetă; 

5)Jetonul cu o rachetă și cifra 10:Arată-mi ,te rog, ultima  rachetă, etc. 
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Anexa 3 

Pe panou vor avea imagini cu steluțe,la fel și pe jetoane.Educatoarea îi va ruga pe copii să identifice vecinii unui numar ce corespunde unei steluțe: 

Arată-mi,te rog,vecinii:- celei de-a doua steluță; 

                                       -celei de-a patra steluță_; 

                                        -celei de-a  șasea steluța,etc. 

 

             1              2                  3                  4                   5                        

 

                  6                7               8              9          10 
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Anexa 4 

Pe panou vor avea următoarele imagini,la fel si jetoanele.Copiii trebuie să identifice poziția unei imagini din șirul dat,folosind numeralul ordinal: 

-prima este steluța;  

-al treilea este pământul; 

-soarele este al cincilea,etc. 

                                     

 1         2                    3                              4             5 

 
Copiii trebuie să ordoneze crescător numerele de la 1 la 5; 

 2 ,  5  , 4 ,  1 ,  3. 

 (1,  2,  3,  4,   5) 
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Proiect de lecție  
 

                                                                                         prof. Ungureanu Lidia-Lăcrimioara, 
                                                                                                     Colegiul Economic al Banatului Montan,  

                                                                                                     Liceul de Arte ”Sabin Păuța”,  
  Colegiul Național ”Traian Lalescu”, Reșița 

 

Titlul lecției: Costurile de producție 

Unitatea de învățare: Producătorul/întreprinzătorul și comportamentul său rațional 

Clasa: a XI-a  

Obiectul: Economie 

Timpul acordat: 2 ore 

Tipul lecției: însușire de noi cunoștințe 

Locul de desfășurare: on-line 

Obiectivele lecției:  

La finalul orei, elevii vor fi capabili: 

O1 să încadreze corect costurile fixe și variabile conform clasificării prezentate la lecție;  

O2 să calculeze costul total utilizând cele două formule din lecție;  

O3 să calculeze costul fix mediu, costul variabil mediu, costul total mediu utilizând formulele prezentate în cadrul 

lecției; 

O4 să definească costul marginal; 

O5 să calculeze costul marginal utilizând formula prezentată în cadrul lecției; 

Metode și procedee: conversația, explicația, rezolvarea de exerciții 

Mijloace de învățământ: Meet, Nearpod, Wordwall, laptop, telefoane, tablete, caiete 

Bibliografie: Dudian Monica, Dobre Mihaela Hrisanta, Pană Floriana, Ţâţu Delia, Economie, editura Niculescu, 

Bucureşti, 2007 

 

Desfășurarea lecției 

1. Moment organizatoric 

Cadrul didactic salută la conectarea pe Meet și pregătește clasa pentru lecție. Așteaptă pentru ca elevii să se 

conecteze, notează elevii absenți și se verifică tema. 

Profesorul prezintă titlul și obiectivele lecției. 

2. Desfășurarea lecției 

Cadrul  didactic proiectează materialul pregătit pentru lecție. 

Se va utiliza aplicația Nearpod atât ca suport de lecție, cât și ca instrument de evaluare și oferire de feedback. 

Elevii folosesc propriile laptopuri, tablete, telefoane, pe care pot vedea, fiecare filă a lecției digitale. 

Se propun noțiuni teoretice intercalate de aplicații interactive. Se urmărește implicarea tuturor elevilor și 

încurajarea acestora de a da un răspuns. 

Link preview: https://share.nearpod.com/SLnk3aJ3Kgb 
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3. Aprecieri 

Profesorul oferă feedback elevilor cu privire la activitatea lor și apreciază munca acestora prin aprecieri verbale. 

În continuare sunt prezentate câteva capturi de ecran din cadrul lecției. 
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Schéma didactique 

 

Prof. Kusztos Alexandra Viorica 
Școala Gimnazială „Ion Bianu” Valea Lungă 

Classe / Niveau: VIIIe / A1 

Sujet de la leçon : L´amitié 

Compétence générale : réception des messages oraux et expression orale 

Compétences spécifiques : 1.1. Identification de la signification des échanges verbaux à des thèmes familiaires 

2.2 Participation à des courtes interactions verbales 

2.4 Participation à l´échange verbal sans la crainte de l´échec 

Situation de communication : l´expression des opinions en ce qui concerne les relations entre les jeunes 

Objectifs 

 linguistiques: l´amélioration de la prononciation 

 communicatifs: l´expression de ses propres opinions  

 socio-culturels: le développement de l´attitude amicale, empathique envers ses interlocuteurs 

Stratégies didactiques 

 méthodes : conversation, explication, la méthode de la grappe, la méthode de l´explosion stellaire 

 formes d´organisation : frontal, individuel, par groupe 

o Matériels : carton, markers, crayons de couleur, dictionnaires, portables 

Séquences de la leçon 

– contact social : le professeur salue les élèves, il fait l´appel, conversation situationnelle ; les élèves saluent et nomment 

les absents ; 

– captation de l´attention : le professeur demande aux eleves d´associer le mot amitié  avec des différents sentiments que 

cette connexion humaine peut produire ; quelques élèves annoncent leurs réponses : „sympathie”, „soin”, „affection”, 

„amour”, „joie”, „tristesse”, „loyauté”. Le professeur apprécie les réponses données. 

-développement de la leçon 

 Il propose ensuite une activité basée sur la méthode de la grappe: elevii se grupează în 4 grupeles eleves sont 

groupés en 4 groupes, chaque groupe reçoit un carton, au milieu on note le thème: L´AMITIÉ. Après, les membres 

de chaque groupe vont noter les mots qui peuvent être associés au terme amitié, soit-il désignant des sentiments 

positifs ou négatifs, des situations. Les élèves sont encouragés à utiliser le plus de mots possible, qu´ils vont noter 

à des couleurs différentes. Pour la traduction des mots qu´ils ne connaissent pas, ils utiliseront des dictionnaires 

ou les portables, en accessant l´internet.  Le professeur leur explique qu´il est nécessaire de tracer des lignes/des 

flèches entre les termes associés. Les élèves ont à leur disposition 10 minutes. Chaque groupe va afficher la grappe 

obtenue. 

 On discute sur les 4 grappes pour observer les éléments communs. Les élèves observent que les mots pourraient 

être regroupés en séries de synonymes ou d´antonymes. 

 Le professeur annonce une autre activité sur l´amitié : l´explosion stellaire. Au milieu du tableau on dessine une 

étoile à 5 coins, on attribue un élément interrogatif à chaque coin : que/quoi?,   qui?,  pourquoi?, où?,  quand?. Le 

professeur demande aux élèves de formuler des questions pour tous les coins de l’étoile, ensuite un représentant 

du groupe va noter au tableau les questions. Les élèves doivent penser à des réponses, ayant l´occasion d´exprimer 
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leurs propres points de vue, leurs propres opinions. On ajoute le fait que les commentaires malins gardant les 

collègues sont interdits. Voici quelques exemples de questions formulées: Qu´est-ce que c´est l´amitié ?, quoi de 

bon ?, qui sont les vrais amis?, qui peut être notre amie?,  pourquoi a-t-on besoin d´amis ?,  pourquoi sentons-

nous la nécessité de communiquer?, où on trouve les amis ?,  quand on se fait des amis ?, quand on sent la 

présence d´un ami ?. Le professeur conseille les élèves de parler librement, sans  avoir peur de faire des erreurs, 

il mentionne que c´est important que chaque élève exprime son idée, sans être sanctionné. 

 les élèves ont été surpris par la diversité des questions, ils ont essayé de parler correctement en français, 

l´intervention du professeur a été minimale 

– feed-back : les élèves ont eu des opinions similaires, ils se sont complétés les uns les autres, le professeur a fait des 

appréciations positives et il les a félicités pour la manière de l´expression et du raisonnement. 
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TULBURĂRILE DE  COMPORTAMENT 

 

Autor: Petrică Erika Maria 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr 1 Popești 

 

      Cadrele didactice se confruntă din ce în ce mai des cu probleme de comportament ale elevilor.  Atmosfera în clasă 

este tensionată și o mare parte din timpul alocat transmiterii informației sau  a activității de învățare, o petrecem pentru 

îndreptarea comportamentelor nedorite ale elevilor.  La clasele primare ne confruntăm cu probleme ale copiilor care nu  se 

adaptează cerințelor școlare, au tulburări de  învățare, întârzieri la ore, dezorganizați, dezordonați,  iar pe măsură ce elevii 

cresc ne confruntăm și cu probleme grave de comportament ce duc până la delicvență juvenilă. Și ne întrebăm ce metode 

să aplicăm pentru a evita astfel de situații. 

     Comportamentul se referă la ansamblul reacțiilor și acțiunilor pe care un individ uman le efectuează ca răspuns fie 

la anumite imbolduri interne, fie la solicitări externe. S-a constatat că multe probleme de indisciplină din clasă sau situații 

conflictuale sunt probleme generate de lipsa de caracter. Putem să ne dăm seama că aceste acțiuni exterioare au ca sursă o 

lipsă de caracter interior. Aproape orice problemă și orice reușită își are originea în caracter. 

      O metodă de înlăturare a comportamentelor nedorite , este prin formarea caracterului la elevii cu tulburări de 

comportament. Formând echipă cu toate cadrele didactice din învăţământul gimnazial , am avut același scop: formarea 

caracterului la elevi, folosirea disciplinei pozitive, a aprecierii și încurajării elevilor. 

    Rezultatele nu sunt evidente într-o perioadă scurtă de timp, dar în perioada cât am putut urmări comportamentul 

elevilor, am constatat existența motivației intrinseci pentru reabilitare. 

       Obiectivele care stau în faţa şcolii contemporane, numeroase şi complexe, pot fi  îndeplinite numai cu un personal 

devotat, temeinic pregătit şi înzestrat cu valoroase  calităţi personale şi profesionale. Este subliniată cu deosebire sarcina 

formativă ce revine personalului didactic în educarea tinerei generaţii şi nu numai aceea de instruire a elevilor. Inversarea 

de accent de pe informativ pe formativ, nu poate fi realizată doar prin   simpla formulare a unor deziderate elevate, întrucât 

reclamă o reconsiderare a întregului  sistem de învăţământ şi mai  ales o subliniere specială a locului şi rolului profesorului 

în  acest sistem, el fiind specialistul care participă la formarea caracterelor  tinerei  generaţii prin  exemplul  personal.  

Importanţa  modelului  educatorului  este  covârşitoare. Pilda, oricât  ar fi  ea  de mută,  este  unul  din  cei  mai  puternici  

dascăli  din  lume.  Afirmaţia  aceasta  îi  vizează  în  primul  rând pe  părinţi, apoi  în  mod  deosebit  pe  învăţători  şi  

profesori.  Nu  poate  stimula  aspiraţia spre  autoeducaţie  decât  un  educator  care se autoeducă.   Nimeni  nu  poate da  

altuia ceea ce  nu  are.  Nimeni  nu poate  educa  pe  altul  dacă nu  se  educă  pe  sine.    Fiecare educator, învăţător şi 

profesor din întregul sistem de învăţământ, trebuie  să fie atât un bun specialist în domeniu, cât şi un bun educator. Numai  

îmbinând aceste  două calităţi, cadrele didactice îşi vor îndeplini în bune condiţii sarcina de înaltă  responsabilitate şi onoare 

în formarea tinerei generaţii.   

Rolul educatorului   rămâne mereu în prim plan în opera de formare a caracterului  elevilor. Cu toate că a sporit şi 

influenţa altor factori în procesul educaţiei, educatorul îşi păstrează numeroase prerogative în acest domeniu, el fiind 

principalul modelator al personalităţii elevilor, începând de la imprimarea unei conduite externe,  până la  formularea 

aspiraţiilor şi idealurilor de viaţă . Sporirea funcţiei profesorului de confident, consilier, transmiţător al valorilor culturale, 

a lărgit câmpul de  activitate şi a accentuat interdependenţele. 

       Caracterul  trebuie  format,  dezvoltat.  Tim  La  Haye  a  scris: “ Caracterul  nu  se  naşte  odată  cu  persoana”.  

El  se  formează  prin  dragoste,  răbdare,  perseverenţă  și  grija  părinţilor,  educatorilor  și  a  profesorilor  cu  care  copilul  

va  veni  în  contact  de-alungul  copilăriei  sale.  Voind  să  arate  importanţa  mare  a  celui care  se  ocupă de  dezvoltarea  
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caracterului,  renumitul  Ioan  Gură-de-  Aur  a  scris: “Mai  presus de  orice  pictor, mai  presus  de  orice  sculptor  sau  

oricare  alt  artist,  eu  îl  preţuiesc  pe  cel  ce  este  dibaci  în  arta  formării  sufletului  copilului”  iar  distinsul  predicator 

S. D.  Gordon  a  scris: “Instruirea  unui  copil  este  cea  mai  înaltă, cea  mai  sfântă  şi  cea  mai  fascinantă  ocupaţie”. 

     Caracterul  ne  arată  mereu  tuturor  cine  suntem.  De  aceea  trebuie  să  acordăm  o  mare  atenţie  formării  lui.  

Noi  întrebăm  ce  ar trebui  să  facem,  nu  ce  ar  trebui  să  fim.  Noi  întrebăm  cum  am  putea  schimba  comportamentul 

elevilor noștri, lumea,  mediul  înconjurător,  si  nu  cum  ar  trebui  să  ne  schimbăm  caracterul  nostru.  Ceea  ce  suntem  

are  valoare,  de aceea  trebuie  să  ne  formăm  un  caracter  bun  şi  să  formăm  caractere  prin  exemplul  pe  care  îl dăm.  

Nu  putem  cere  copiilor  să  aibă  un  caracter  bun  atâta  timp  cât  noi  suntem  deficitari.  Johann  Amos  Comenius a 

scris:  “Omul  trebuie  format  ca  să devină  om.”   Copilul  se  naşte  cu  un  mare  potenţial  de  aptitudini,  dar  trebuie  

format  până  este  mic,  altfel creşte  deformat  şi la  maturitate  nu  se  mai  poate  interveni.   

      Cu  mult  înainte  de  Hristos,  oamenii  înţelepţi  au  acordat  o  mare  importanţă  cunoaşterii  de sine.  Astfel  

Pittacus  din  Mitilene (652-569 î.Hr.),  considerat  unul  din  cei  şapte  înţelepţi ai  lumii  antice, avea  dictonul:  “Cunoaşte-

te  pe  tine  însuţi”,  care  a  fost  săpat  cu  litere  de aur  în  Templul  lui  Apolo  din  Delphi.  Mai  târziu  a  fost   preluat  

de  înţeleptul  Socrate  ca principiu  fundamental  al  filozofiei  sale.  Această cunoaştere  nu  se  referă  la  omul  de  afară  

la  fizicul  lui,  ci  la  omul  dinăuntru.  Odată  Socrate  a  zis:  “Caracterul  omului  este  ca umbra  care  îl  însoţeşte  pe  

om  pretutindeni;  câteodată  merge  înapoia  lui,  altădată  merge  înaintea  lui;  uneori este  mai  lungă, alteori  este  mai  

scurtă.” 

      Caracterul  este  o  carte  de  vizită  nescrisă  pe  hârtie,  dar  săpată  în  adâncul  fiinţei  noastre,  care arată  oricui, 

oriunde  şi  oricând cine  suntem.  Este  o  prezentare  chiar  fără cuvinte  din  partea  noastră  dar  se  exprimă  prin  felul  

cum   ne  comportăm  în  societate,  toate  vorbele,  toate  faptele  ne  trădează;  chiar  fără  să vrem,  spun  în  gura mare  

ce  caracter  avem.  Cum  ar  trebui să  ne  străduim  pentru  noi  si  pentru  copii  pe  care îi  educăm,  să  avem  un  caracter  

bun!!! 

       Caracterul  este  o  forţă  care  ne dă  superioritate  şi  ne   garantează  succesul  în  acţiunile  intreprinse, este  o  

forţă  lăuntrică  ce  nu  poate   fi  învinsă, caracterul  dă  statornicie  în  crez,  indiferent  de  situaţiile  de  criza  prin  care  

trecem.  Într-o  vreme  de  mare  criză  educaţională, când   obrăznicia,  neascultarea  de  părinţi  si  profesori,  rebeliunea,  

fuga  de  acasă,  drogurile, desfrâul,  violurile,  crimele  sunt  dovezi  ale  lipsei  de  caracter  din  partea tinerilor,  este  

nevoie  de  OAMENI  cu  caracter  de  oţel. 

 

  BIBLIOGRAFIE: 

 

 Character First - Îndrumător pentru profesori, Caiet de seminar,  Oklahoma City, 2005 
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 Dumitru Ozunu – Psihopedagogia comportamentului normal și deviant, Ed. Genesis, Cluj Napoca, 1995 

 Ioan  Comănescu – Autoeducaţia  azi  şi  mâine , Ed.Imprimeriei  de Vest, Oradea 1996 

 Ioan  Dolean, Dacian Dorin Dolean- Meseria de părinte, Ed. Aramis, București, 2002 

 John și Susan Yates - Caracterul contează! crește-ți copiii, sădind în ei valori eterne!; Editura Societatea Biblică 

din România; Oradea, 2013 

 Sylvia Rockwell - Cum să-i înțelegem, cum să-i învățăm. Elevii cu probleme de comportament, Editura Presa 

Universitară Clujană, Lucrare tradusă și publicată de către Fundația de Abilitare ”Speranța” Timișoara, 2011 
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Poveştile ne învaţă cum să ne purtăm în viaţă  
(CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?) 

(proiect de o săptămână) 
 

Prof. Dulgheru Alina Simona, Gr. cu P.P. nr.5 – Bârlad 
Prof. Cercel Gabriela, Gr. cu P.P. nr.5 – Bârlad 

 

SCRISOARE CĂTRE PĂRINŢI: 

 

Stimaţi părinţi, 

 Sărbătorirea unor copii cu ocazia prăznuirii Sfinţilor Constantin şi Elena, pe 21 mai, a oferit ocazia purtării unei 

discuţii, la Întâlnirea de dimineaţă, despre cadourile primite de aceştia. Maya Elena a spus că nănuţa ei i-a adus o carte 

cu poveşti, iar preşcolarii i-au sugerat s-o aducă la grădiniţă pentru ca doamnele educatoare să le citească şi lor, pentru 

că le plac poveştile şi părinţii le spun mereu câte una la culcare.  

Din acest motiv, am hotărât, împreună, ca în această săptămână să aflăm mai multe despre năstruşnicele 

personaje şi despre peripeţiile lor, în proiectul Poveştile ne învaţă cum să ne purtăm în viaţă. Aceste teme sunt binevenite 

cu atât mai mult cu cât vom face şi o trecere în revistă a propriului nostru comportament pe baza faptelor eroilor din 

basme şi a consecinţelor lor. 

Vom face o incursiune în lumea fermecată, plină de învăţăminte a poveştilor copilăriei, ne vom alege personajul 

preferat sau pe cel cu care ne asemănăm, vom desprinde alte aspecte pozitive ale vieţii şi vom învăţa să le excludem pe 

cele negative. De asemenea, ne-am propus să repetăm informaţii ce ţin de cărţi şi despre condiţiile de păstrare a lor. 

De aceea, vă rugăm să aduceţi la grădiniţă cărţi deosebite de poveşti, cărţi de colorat, pliante cu scene din 

poveşti, mape cu cărţi, casete cu poveşti, CD-uri cu poveşti, diafilme, poveşti dramatizate şi tot ce consideraţi că ne-ar 

putea satisface curiozitatea. 

 

 

Vă mulţumim! 

Grupa Ciupercuţelor 
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CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALELE puse la dispoziţia copiilor: 

Bibliotecă Artă  Ştiinţă Construcţii Joc de rol Joc de masă 

Imagini din 

poveşti, 

jetoane, 

siluete de 

personaje, 

cărţi, planşe, 

tăbliţe 

magnetice 

Carioci, 

creioane 

colorate, fişe de 

lucru, acuarele, 

pensoane, vase 

pentru apă, 

planşete,  

plastilină, cărţi 

de colorat, lipici, 

carton colorat 

Fişe de lucru, 

caiete speciale, 

fişe labirint, 

cărţi, 

calculator, 

DVD-uri 

Cuburi din 

plastic sau 

lemn, jocuri de 

construcţie cu 

piese mari sau 

mici, joc 

Mozaic 

 

 

 

 

 

Jucării, 

şorţuleţe, măşti, 

veselă, 

şerveţele, 

aragaz, păpuşi, 

jocuri de rol 

 

Jetoane, joc 

Creionaşul 

fermecat, joc 

Cine ştie, 

câştigă, 

puzzeluri cu 

poveşti 

 

 

INVENTAR DE PROBLEME: 

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm? 

 Care sunt formulele de început şi de sfârşit 

ale unei poveşti; 

 Că în poveşti există personaje pozitive, 

dar şi negative;  

 Că există poveşti cu animale, cu prinţi şi 

prinţese, cu copii;  

 Mama, bunica şi doamna educatoare ne 

citesc poveşti; 

 Cunoaştem personajele din poveştile: 

,,Scufiţa Roşie”, ,,Capra cu trei iezi”, ,,Ursul păcălit 

de vulpe”, ,,Albă ca zăpada şi cei şapte pitici”, 

,,Maricica”, ,,Coliba iepuraşului”, ,,Cuvântul 

fermecat”, ,,Cenuşăreasa” etc. 

 

 Alte poveşti: La cireşe, La scăldat, de Ion 

Creangă şi alte personaje; 

 Cum îţi alegi cu cine să te asemeni din poveşti? 

 Cum se scriu poveştile? 

 Ce ne învaţă poveştile? 

 Cine le scrie şi de ce? 

 De ce ne plac personajele pozitive din poveşti ? 

 De ce nu ne plac personajele negative? 

 Orice poveste are o morală ce trebuie 

descoperită. 

 

 

 

CENTRUL TEMATIC: Harta proiectului, cărţi, planşe cu imagini din poveşti, materiale PPT, siluete de personaje, 

diagrama Venn, decupaje aduse de copii pentru completarea centrului tematic. 
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Sursă imagini: www. clipartguide.com  
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Proiect didactic: „Mass-media – o provocare” 

 

Prof. Căpriță Paraschiva 
 Colegiul Economic Buzău 

 

Clasa: a X-a B 

Tema: Mass-media - o provocare 

Modulul: Orientare și consiliere 

Obiective de referinţă: 

 3.2  să  acceseze diferite surse de informaţii cu rol în adaptarea şcolară. 

Obiective operaționale: 

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: 

O1: să definească termenul mass-media ; 

O2: să clasifice mijloacele de informare în masă ; 

O3: să identifice sursele mass-media; 

O4: să precizeze funcţiile mass-mediei; 

O5: să recunoască avantajele sau dezavantajele utilizării televizorului/ calculatorului/tabletei etc; 

Metode: conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, observarea, organizatorul grafic. 

Resurse: De timp: 50 de minute; 

                 Umane: 14 elevi. 

                Materiale: caietele elevilor, tabla, fişe de lucru, flipchart.  

Secvenţe 
didactice 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 
 
Resurse 

Evaluare 

Moment 
organizatoric 

1 min 

-Verifică prezenţa elevilor la oră; 
-Pregăteşte materialele didactice; 
-Organizează clasa; 
-Creează un climat cooperant; 

-Răspund cerinţelor; 
-Pregătesc materialele solicitate; 

conversaţia 
catalog 
caiete 

 

Exerciţiul de 
energizare 

5 min 

Anunţă elevii că vor face un exerciţiu 
de energizare printr-un joc numit ŞI 
MIE! şi le prezintă acestora regulile 
jocului.Rolul jocului este acela de a 
observa că avem cu toţii gusturi 
comune ,dar şi gusturi diferite.  

Elevii stau în cerc şi, pe rând, 
fiecare, aşezat în centrul cercului 
pe un scaun, îşi exprimă câte o 
preferinţă. Toţi cei care 
împărtăşesc această preferinţă 
strigă ŞI MIE! şi fug să se aşeze în 
braţele acestuia, unul peste 
celălalt. Revin apoi la locurile lor 
aşteptând următoarea preferinţă. 

conversaţia Observare 
sistematică a 
activităţii şi 
comportamen 
tului elevilor 
 

Captarea 
atenției 
2 min 

La inceputul activităţii didactice li se 
va cere elevilor să numească cele mai 
utile 5 obiecte din casa lor. Se face 
observaţia  ca pe primele locuri în 
listele acestora se situează televizorul 
si calculatorul. 

-Sunt atenţi; 
Completează fişa primită cu cele  
mai utile obiecte din casa lor; 

conversaţia 
fişă de lucru 

Observare 
sistematică a 
activităţii şi 
comportamen 
tului elevilor 
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Anunţarea 
temei şi a 

obiectivelor 
2 min 

-anunță tema; 
- Prezintă  elevilor obiectivele 
operaționale ale lecției; 

-notează titlul lecţiei; 
- enunţă obiectivele lecţiei; 

caietele de 
dirigenţie 

tabla 

 

Dirijarea 
învățării 

 
30 min 

-solicită elevilor să definească noțiunea 
de mass-media; 
De unde provine acest cuvânt  ? 
„Mass-media“  este un cuvânt compus, 
preluat din engleză, care se traduce 
literal prin  „ mijloace de masă “ şi liber 
prin  „ mijloace de comunicare în masă 
“ . Noţiunea desemnează ansamblul 
modalităţilor prin care se realizează 
difuzarea informaţiei către publicul 
larg. 
Cum pot fi clasificate mijloacele de 
comunicare în masă ? 
Mijloacele de comunicare în masă pot 
fi clasificate pornind de la criterii 
diferite, dintre care menţionăm: 
Modul de vehiculare a informaţiei, în 
funcţie de care există: 
-mijloace scrise (ziarele, revistele); 
-mijloace audio-vizuale  (radioul, 
televiziunea ). 
Gradul de noutate şi de 
complexitate, în funcţie de care există: 
-mijloace tradiţionale (ziarele, 
radioul); 
-mijloace moderne (televiziunea, 
internetul). 
Periodicitatea apariţiei (în cazul 
presei scrise): zilnică (ziare ); 
săptămânală; lunară (reviste). 
 - organizează activitatea pe grupe de 
lucru, solicitând elevilor să identifice 
funcţiile mass-mediei; 
- solicită elevilor rezolvarea exerciţilui 
doi de pe fişa de lucru; 

-elevii definesc noțiunea de mass-
media şi o notează în caietul de 
dirigenţie; 
 
 
 
 
 
 
 
-răspund la întrebările adresate de 
profesorul-diriginte; 
-clasifică mass-media; 
-identifică sursele de comunicare 
în masă; 
-notează în caiete schema lecţiei de 
pe tablă; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-rezolvă sarcinile de lucru de pe 
fişele primite, iar liderul grupului 
va prezenta rezultatul; 
 
-prezintă avantajele şi 
dezavantajele utilizării 
televizorului/calculatorului/ta 
bletei etc; 

 
caietele de 
dirigenţie 

tabla 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda 
bulgărelui de 

zăpadă 
conversaţia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistematiza 
rea și fixarea 
cunoștințelor 

5min 

Solicit elevilor completarea unui 
organizator grafic; 

Completează organizatorul grafic 
la flipchart 

 Observarea 
sistematică a 
elevilor 

Asigurarea 
retenției și a 
transferului 

5min 

-împarte elevilor fișa de feed-back 
-profesorul apreciază activitatea 
elevilor și implicarea lor pentru buna 
desfășurare a lecției. 
-anunță tema pentru ora viitoare: 
Televizorul-prieten sau duşman? 
- oferă elevilor un chestionar privind 
timpul petrecut la tv, pe care îl vor 
completa pentru ora următoare. 

-elevii răspund la întrebări   
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Prezentați tabloul clinic al unui caz ADHD indicând instrumentele folosite pentru 
identificare 

    

     Pro.înv.primar Zinveliu Maria  
                                                                       Școala Gimnazială Bichigiu 

 

Un copil pentru a fi diagnosticat cu ADHD trebuie să manifeste cel puțin 6 simptome din categoria lipsă de atenție 

și/sau hiperactivitate, simptome care persistă cel puțin 6 luni la un nivel care relevă inadaptarea sau inconsistența cu nivelul 

de dezvoltare corespunzător vârstei. 

1Date biografice şi date despre familia elevului R.F 

Vârsta : 7 ani  

Data nașterii : 12.04.2013 

Clasa : Pregătitoare  

2. Istoricul evoluţiei problemei – factori de apariţie (medicali, ereditari, sociali, familiali)  

Antecedente medicale: fără probleme medicale deosebite 

  Diagnostic psihologic: intelect normal mediu , dificultăţi atenţionale, hiperkinetism, tulburări de comportament 

– agresivitate verbală. 

3. Etape demersului practic-aplicativ 

3.1. Simptomatologie/ manifestare  

Lipsa atenției: 

- deseori nu reușește să fie atent 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 atent când i se vorbește; 

deseori nu urmează instrucțiunile și nu reușește să termine sarcinile școlare; are deseori dificultăți în organizarea sarcinilor 

și activităților; 

Hiperactivitatea  

- se joacă desori cu mâinile sau se mișcă permanent în bancă ; deseori părăsește banca în sala de clasă (sau în alte situații 

– la spectacole, în autocar în excursie) chiar atunci când regulile impun să rămână așezat  la locul lui; deseori se sustrage 

de la activități și se refugiază într-un colț al clasei , unde desenează sau decupează. ; după ce se întoarce de la școală stă în 

fața blocului cu copiii ; nu îl supraveghează nimeni și de multe ori se certă cu ceilalți copii ; este dezordonat , nu are grijă 

de lucrurile personale ;are tendința de a-și însuși lucruri care nu îi aparțin. 

Impulsivitatea  

- are deseori dificultăți în a-și aștepta rândul; nu își așteaptă rândul iar când sunt adulți în preajmă își găsește întotdeauna 

ceva de întrebat pentru a atrage atenția. 

Statusul între colegi și abilitățile sociale 

Intră repede în conflict cu colegii atunci când aceștia nu vor să îl accepte în grup. Când este respins se ceartă , 

vorbește vulgar și caută ajutor. Nu recunoaște când greșește, minte frecvent, atât copiii cât și adulții.  

Achizițiile teoretice 

Recunoaște literele și cifrele dar, datorită dilaliei și dislexo-disgrafiei îi este greu să se facă înțeles.  

Părerea și percepția despre sine 

Are o stimă de sine de ridicată. Intervine în jocurile celorlalți fără să ceară voie iar când este exclus , reacționează 

violent. Are momente , însă , când se retage și stă linistit într-un colț , parcă dorind să își refacă forțele . Limbajul  
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Folosește un limbaj sărac , presărat cu injurii și cuvinte jignitoare la adresa colegilor.  

3.2. Istoricul evoluţiei problemei – factori de apariţie (medicali, ereditari, sociali, familiali) ,  

       Manifestările subiectului sunt remarcate de cei din jur de la vârsta de 3 ani. La R.F. se manifestă un ADHD de tip 

combinat. Este cel mai mic copil dintr-o familie cu 8 copii . Subiectul este cel mai mic dintre frați . Cel mai mare dintre 

frați are 28 de ani , este căsătorit și are un copil de vârsta subiectului . În urmă cu 4 ani părinții au avut un accident de 

mașină la nivel de trecere cu calea ferată , în urma căruia mama își pierde viața. Principalul vinovat de roducerea 

accidentului este tatăl. Din acel moment viața familiei se schimbă . Copiii sunt crescuți de tatăl care își pierde locul de 

muncă – în urma accidentului și a depresiei suferite. Un mare ajutor au din partea soției copilului cel mare care , ajută la 

educația celorlați frați. În casă este calm și înțelegere în momentul de față. Subiectul își manifestă agitația în mediul școlar 

iar acasă este mai puțin supravegheat. Timpul liber și-l petrece în fața blocului împreună cu copilul fratelui .  

 Subiectul prezintă o dislexo-disgrafie în evoluție. De asemenea are dilalie severă. Participă săptămânal la ședințe 

de logopedie , dar acasă nu o ajută nimeni să contiue terapia. Acest fapt îi dă o nesiguranță permanentă ceea ce o face 

irascibilă și introvertită. În timpul orelor de curs nu răspunde decât dacă este provocată la răspuns. Cunoaște literele și 

cifrele , leagă cuvinte și scrie după dictare cu litere de tipar, dar greșește frecvent datorită dilaliei accentuate. Dacă  , din 

întâmplare , vreun coleg face o glumă cu ea , se supără și începe să îl agreseze verbal. În prezența adulților ( profesori sau 

personal de îngrijire) nu se manifestă violent fizic față de ceilalți copii. Nu are mulți prieteni în clasă. Este mereu în umbra 

celuilalt copil din familie ( al fratelui) , cu care împarte totul. Manifestările de violență verbală se manifestă și în timpul 

orelor , dacă nu îi convine ceva la vreunul dintre colegi. Se calmează atunci când un adult intervine în discuție. Trece 

repede de la o stare la alta, nu termină sarcinile date decât dacă ele sunt foarte scurte. Își pierde repede interesul pentru 

muncă.  

Evaluare și Rezultate: 

Probe aplicate: observația și interviul clinic, Conners Teachers Rating Scale, fabule Duss, testul familiei, testul 

copacului, Raven Color. 

         În urma observației psihologice, copilul este distras și puțin cooperant. Are un comportament neliniștit . Răspunde 

greu solicitărilor , se supune parțial consemnelor și se plictisește repede.  Se observă că este un copil sensibil, afectiv, timid 

și emotiv. Prezintă  semne de ADHD 

Din punct de vedere cognitiv copilul are o dezvoltare normală vârstei sale. 

Din punct de vedere social este reticent, se adaptează cu relativ greu mediului nou. 

Din punct de vedere afectiv anamneza și evaluarea arată semne și comportamente concludente de regresie 

emoțională și ADHD. 

Pentru a înțelege trăirile copilului precizăm că din punct de vedere teoretic în momentul pierderii mamei acesta 

trăiește o traumă permanentă , cu toate că cei din jur încercă să îl protejeze și să îi ofere siguranță. Tatăl și matușa nu pot 

suplini pierderea mamei. După tragedie , nici unul dintre copii nu a beneficiat de consiliere psihologică. 

            Conners Teacher Rating Scale îmi anticipează rezultatele finale ale studiului.Pentru a trata cu succes problemele 

comportamentale ale subiectului, am aplicat testul , în mod obiectiv . Rezultă că subiectul dovedește în majoritatea timpului 

petrecut în clasă o lipsă acută de atenție , hiperactivitate excesivă dar și alte comportamente asociate cu ADHD , cum ar fi 

comportamente de opoziție , atitudini sfidătoare și comportamente disruptive , ceea ce îi împiedică achiziția de cunoștințe 

și fac învățarea dificilă. La scala de evaluare cu ancore comportamentale  

         Desenul familiei și fabulele Duss 
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         Personajele pe care copilul le alege în povestea dirijată sunt păsările. Copilul proiectează imaginea familiei sale 

sub forma unei curți unde sunt adunați toți membrii. Tatăl este în mijloc , mare , autoritar iar ceilalți așezați în jurul lui . 

Subiectul este poziționat destul de departe de capul familiei . Mama pasăre nu apare deloc . Lipsesc si unii dintre frați , 

semn ca relația este destul de rece între ei ( doi dintre cei opt frați sunt plecați în străinatate și comunicarea este deficitară 

) . La întrebarea ” Ce va face puiul de pasăre ? ” , subiectul răspunde că ” Puiul nu zboară , se ascunde  ” .  

În testul familiei, familia este desenată în acelasi mod ca și în fabula Duss, în schimb aici 

apare mama , undeva în spatele tatălui . Subiectul este poziționat lânga mama , semn că îi duce dorul. Aici apare toată 

familia . Desenul apare spre stânga –lipsa mamei . Personajele sunt alungite în parea superioară a corpului  ceea ce indica 

anxietatea subiectului , angoasa , un prag scăzut de toleranță la frustrare .  

Mama este desenată aproape de subiect ,spre stânga ,  semn ca îi duce dorul . Și mătușa care are grijă de subiect este 

îmbracată , la fel de simplu , cu haine groase , semn că o iubește și își dorește afecțiune din partea ei . Tatăl este sobru , cu 

umeri lați – denotă prestanță , forță și tendințe ostile . Distanțele dintre personaje sunt neregulate . 

Pe baza acestor rezultate și a celorlate teste aplicate se poate formula un diagnostic ipotetic de Tulburare hiperkinetica cu 

deficit de atenție ( ADHD) . Informațiile diagnostice furnizate de MP (c) desi sunt confirmate de nereușita școlară, diagnosticul 

rămâne ipotetic până la confirmarea  (sau infirmarea) lui de alte probe de inteligență.  

Concluzii și recomandari: 

      Având în vedere reacțiile copilului precum și teoriile psihologice privind atașamentul la copil avem următoarele 

recomandări: 

1.Copilul trebuie să urmeze împreună cu familia un program de consiliere și psihoterapie, în care el să reușească să 

înțeleagă că pierderea unei ființe dragi poate fi compensată de dragostea ceor din jur . 

2.Recomandăm consiliere de familie cu toți membrii pentru depășirea de către copil a traumei emoționale existente și 

stabilirea unui stil educațional unitar. 

3. Menținerea copilului în clasa existentă pentru că în caz contrar se vor accentua și mai mult sentimentele de pierdere 

de afecțiune și se va accentua și mai intens comportamentul. 

4. Este util ca R.F. să primescă o responsabilitate în clasă de a asigura disciplina( exact unde are el probleme) și să 

organizeze acțiuni în care să aibă rolul de lider . 

5. Se recomandă continuarea ședințelor de logopedie atât la școală , cât și acasă.  
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Proiect didactic 
Consiliere de grup 

 
 Profesor  învățământ   primar  MOȘNEGUȚU EMILIA 

                                                     Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești, județul Suceava, România 
 

Tema:  Conștiința emoțională    

Titlul activității: ”Detectivii emoțiilor” 

Scopul activității: Dezvoltarea abilității de recunoaștere și exprimare a emoțiilor; 

Obiective operaționale: 

O1- să recunoască emoțiile și să exprime emoții în contexte diferite; 

O2- să recunoască emoțiile pe baza componentei nonverbale : expresia facială(mimică), gesturi; 

Compoziția grupului: efectivul clasei  a II-a , 20 de elevi: 8 fete și 12 băieți, vârsta cuprinsă între 8-9 ani, provin din familii biparentală și monoparentală 

 ( deces , divorț). 

Resurse materiale: o portocală, cartonașe cu 8 emoții, fișă – temă - ”Fereastra emoțiilor”, recompense (chipuri fericite), instrumente de scris; 

Desfășurare 

1.Introducere  1. Consilierul prezintă scopul, obiectivele și activitățile  

întâlnirii. Câțiva voluntari vor reaminti regulile grupului, condițiile de obținere a 

recompenselor. Fiecare participant primește un stimulant( chip vesel). 

2. Spargerea gheții: Exercițiul “Portocala”. O portocală va fi plasată de către 

la un elev la altul. Fiecare va spune cum se simte în acel moment și ce evenimente deosebite 

au avut loc în familia sa în săptămâna care a trecut. Fiecare va primi felicitări și aplauze. 

Consilierul se asigură că toți participanții și-au reamintit 

regulile grupului, împarte câte un stimulant fiecărui 

participant pentru a încuraja participarea activă și 

respectarea tuturor regulilor grupului. 

2.Munca în grup  

Experienţa Reflecţia Conceptualizarea Acţiunea 

“Să 

recunoaștem 

Participanții interpretează gândurile, reacțiile, emoțiile pe care le-

au trăit în timpul experienței. 

Dialog pentru a trage concluzii ce vor fi integrate în 

experiențe de viață noi, autentice. 

 

Temă. Follow-up 
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emoțiile”- 

exercițiu de 

recunoaștere  a 

emoțiilor  

studiind   

cartonașe ce 

exprimă emoții 

 

Exercițiu de 

grup 

Întrebările consilierului: 

*Cum v-ați simțit în timpul activității? 

*Ce a fost ușor, ce a fost dificil să faceți în timpul exercițiului? 

* Ce ați simțit când ați descris emoțiile personale similar cu cele 

exprimate de personajele de pe cartonașe? 

* Cum v-ați simțit când ați descoperit că și alți colegi pot trăi sau 

au trăit emoții similare cu ale voastre? 

* Cum v-ați simțit când ați  împărtășit cu colegii voștri emoții 

opuse celor pe care le exprimă cartonașele primite. 

* Cum v-ați simțit când ați fost nominalizați de către colegi să 

numiți emoția potrivită în “Lista de exprimări ale emoțiilor”? 

Întrebările consilierului:  

* Ce ați aflat nou despre voi în urma acestei experiențe? 

*Ce ați învățat despre emoțiile voastre și ale celorlalți? 

* Ce ați învățat despre modul de exprimare al emoțiilor? 

* Ce  a fost esențial pentru voi ca urmare a participării la 

această activitate? 

Concluzia: Noi trăim foarte multe emoții în funcție de 

situația pe care o trăim.  

Fereastra  emoțiilor 

Timp de o săptămână, fiecare 

participant va completa  o 

fereastră în care va nota 

emoția pe care o are la 

sfârșitul zilei și motivația 

acestei emoții( vezi anexa)  

“Ghicește 

emoția” 

 Joc de rol- în 

diadă ( în 

perechi) 

Se discută în plen despre gândurile, emoțiile, reacțiile pe care le-

au trăit în timpul jocului de rol. 

Întrebările consilierului: 

*Cum v-ați simțit în timp ce ați participat la jocul de rol? 

* Cum v-ați simțit când i-ați urmărit pe colegii voștri când s-au 

gândit la întâmplări fericite/triste? 

*Ce a fost mai ușor/mai greu să faceți: să descoperiți emoțiile 

pozitive , sau cele negative, interpretate de colegii voștri?  

*Cum v-ați simțit când colegii voștri au recunoscut întâmplările 

mimate de voi? 

*Cum a fost să împărtășiți cu colegii voștri emoții pozitive și 

negative trăite de voi? 

Discuții pentru a extrage concluziile: 

Întrebările consilierului: 

*Ce ați aflat nou despre dvs. în urma exercițiului? 

*Ce ați descoperit la colegii dvs.? 

*Ce ați învățat din această experiență? 

Concluzia:  

Oameni diferiți trăiesc aceeași emoție în situații diferite. 

 

Temă-Follow-up 

 

Să realizeze un poster  care 

să cuprindă desene ce 

reprezintă emoții pozitive și 

negative trăite în timpul 

săptămânii următoare 
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3.Încheiere Evaluare: 

Se cere elevilor să reflecteze asupra a ceea ce au făcut/învățat pe parcursul ședinței. 

Fiecare participant va exprima într-o propoziție starea în care se află la finalul activității. 

Azi mă simt……………………..deoarece……………………….. 

Copiii vor primi simboluri(chip vesel) pentru participarea activă la activitate, drept recompensă.  

Răspunsurile se dau oral 

Descrierea conținuturilor: 

1. “Să recunoaștem emoțiile”- activitate de grup 

Introducere în  activitate: 

                 Consilierul îi întreabă pe copii dacă s-au simțit vreodată: fericiți, nervoși, speriați, furioși, triști, mulțumiți, relaxați, în siguranță, cerându-le să ridice mâna . Apoi, le 

explică că acestea sunt emoții normale pe care le trăiesc toți oamenii și că ele se pot exprima în diferite moduri: prin vorbe sau cu ajutorul corpului( expresia feței-mimică, 

gesturi, poziția corpului). 

Desfășurare: 

     Participanții primesc câte un cartonaș ce reprezintă sentimente, astfel încât fiecare să primească câte două cartonașe(vezi anexa). 

Cerințe: 1.Observați cele două cartonașe și  descrieți ce face fiecare dintre personajele reprezentate pe cartonașe.( Ex: se strâmbă, zâmbește, plânge etc.) Fiecare participant 

descrie ce emoție trăiește fiecare din personajele reprezentate pe cartonașe în fața celorlalți colegi. 

    2. Dați exemplu de câte o situație  în care  v-ați putea simți la fel ca fiecare din personajele reprezentate în cele două cartonașe primite.  

Fiecare participant descrie o situație în care s-ar simți similar cu starea personajelor de pe cartonașele primite. Cei care întâmpină dificultăți primesc sprijin din      

partea consilierului( li se dau exemple de situații) 

                3. Identificați la colegii din grup cartonașe care exprimă opusul emoțiilor de pe cartonașele voastre, spunând astfel:   

              Opusul de    la__________este______________. 

 La finalul  exercițiului, consilierul va rosti cu voce tare lista dinainte creată cu exprimări ale  emoțiilor, dar va face pauză lăsându-i pe copii să rostească  emoția 

potrivită. Consilierul poate numi individual câte un participant care să răspundă sau va oferi libertatea membrilor grupului să numească. 

           Exemplu: Listă de exprimări ale emoțiilor 

Sunt fericit când mă joc cu prietenul/prietena mea cel/cea mai bun/bună, și nu sunt trist. 

Cornel este nervos când tata strigă la el, și nu  relaxat. 

Fetița s-a simțit speriată când s-a rătăcit prin oraș, și nu în siguranță. 

             Mihai este furios când nu are voie să stea la calculator cât vrea el, și nu mulțumit. 
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          2.“Ghicește emoția” :  Joc de rol- în diadă (în pereche) 

Copiii se așază câte doi, față în față, pe două rânduri. Cei din stânga se gândesc la o întâmplare fericită, iar partenerii din dreapta,le urmăresc mimica feței. Apoi, se 

gândesc la o întâmplare tristă, iar partenerii din dreapta  îi urmăresc cu atenție. A treia oară, cei din stânga mimează și gesticulează atât întâmplarea veselă, dar și pe cea 

tristă, iar partenerii din dreapta încearcă să recunoască cele două emoții. Apoi, rolurile se schimbă. 

 

FEREASTRA EMOȚIILOR  (TEMĂ    FOLOW- UP) 
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A VENIT TOAMNA! 
(planificare calendaristică) 

 
Prof. înv.preșc. Cramba Cristina 
G.P.P Scufița Roșie, Alba Iulia 

 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:Când, cum și de ce se întâmplă? 

TEMA PROIECTULUI : Toamna pe cărare     TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:A venit toamna! 

DATA/ 
ZIUA 

INTERVALE 
ORARE 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA 

 7,30 – 8,00 
8,00 – 9,00 
 
 
9,00-9,30 
9,30-10,30 
10,30-11,30 
 
11,30-12,30 

ALA: Jocuri libere pe centre 
ADP: micul dejun, deprinderi specifice 
I.D:  Uite, și eu am sosit la grădiniță!   T:Pășim peste grămezile de 
frunze                  Gimnastica de înviorare 
ALA: Artă: Colorăm frunze  Construcții: Coșuri pentru frunze 
ADE:DS: Copacul cu frunze galbene  
ALA: Joc de mișcare: Frunze sus, frunze jos!     Momentul 
povestirii     Joc liber 
APD: Prânzul , deprinderi igienice specifice 

 

 7,30 – 8,00 
8,00 – 9,00 
 
 
9,00-9,30 
 
9,30-10,30 
 
10,30-11,30 
 
11,30-12,30 

ALA: Jocuri libere pe centre 
ADP: micul dejun, deprinderi specifice 
I.D:  Ce mi-a povestit o frunza?   T:   Bate vântul frunzele!   
Gimnastica de înviorare 
ALA: Știință: Plutesc frunzele? - Experiment   
 Joc de masă: Frunze (din bucăți întregul) 
ADE: DEC+DEC: Toamna (memorizare+pictură) 
DOS: Cum ne îmbrăcăm toamna?(observare) 
ALA: Joc de mișcare: Prinde frunza!    Momentul povestirii     Joc 
liber 
APD: Prânzul , deprinderi igienice specifice 

 

 7,30 – 8,00 
8,00 – 9,00 
 
 
9,00-9,30 
 
9,30-10,30 
 
 
10,30-11,30 
 
11,30-12,30 

ALA: Jocuri libere pe centre 
ADP: micul dejun, deprinderi specifice 
I.D:Azi sunt vesel     T: Bate vântul frunzele!          Gimnastica de 
înviorare 
ALA: Știință: De ce plouă?    Construcții: Greble pentru frunze 
ADE: DS: Frunze mari, frunze mici 
DPM+ DEC: Pășim peste frunze (mers în colană + cântec cu text) 
ALA: Joc de mișcare: Suflăm frunze!    Momentul povestirii     
Joc liber 
APD: Prânzul , deprinderi igienice specifice 

 

 7,30 – 8,00 
8,00 – 9,00 
 
 
9,00-9,30 
 
9,30-10,30 
 
 
10,30-11,30 
 
11,30-12,30 

ALA: Jocuri libere pe centre 
ADP: micul dejun, deprinderi specifice 
I.D: Cine are o frunză galbenă?    T: Bate vântul frunzele!   
Gimnastica de înviorare 
ALA:Biblioteca: Ghici, ghicitoarea mea!  
 Nisip și apă: Urme de frunze în făină 
ADE: DEC: Cântec de toamnă 
DS+DOS: Tablou de toamnă (sortare după marime, lucrare 
colectivă) 
ALA: Joc de mișcare:  Culegem frunze!   Momentul povestirii     
Joc liber 
APD: Prânzul , deprinderi igienice specifice 

 

 7,30 – 8,00 
8,00 – 9,00 
 
 

ALA: Jocuri libere pe centre 
ADP: micul dejun, deprinderi specifice 
I.D: Culorile toamnei     T:  Bate vântul frunzele!   Gimnastica de 
înviorare 
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9,00-9,30 
9,30-10,30 
10,30-11,30 
 
11,30-12,30 

ALA: Artă: Frunze, modelaj     Joc de rol: De-a Zâna Toamna 
ADE: DLC:Povești cu îmbrățișări (Otilia Paraschiv) 
ALA: Joc de mișcare: 1,2,3, stop!    Momentul povestirii     Joc 
liber 
APD: Prânzul , deprinderi igienice specifice 

  ACTIVITATE METODICA  
 12,30-15,30 Studiu individual-curriculum  
 12,30-15,30 Întocmirea planificării  
 12,30-15,30 Pregătire materiale didactice  
 12,30-15,30 Completare fișe observații  
 12,30-15,30 Studierea noutăților din domeniu  

 

Bibliografie:  

1. Curriculum pentru educație timpurie, 2019 
2. Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani 
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La démarche « résolution de problème » 

Profesor  Marcela Barbu 
Colegiul Național Mircea cel Bătrân 

Râmnicu-Vâlcea 
 

     Parmi les situations d’apprentissage les plus appréciées dans une approche communic’actionnelle, nous pouvons 

mentionner  la démarche « résolution de problème » ; il s’agit, en fait, d’une mise en questionnement de l’apprenant, ayant 

pour but de le placer au cœur d’un conflit cognitif, voire socio-cognitif, lorsque la résolution repose sur un travail de groupe. 

La situation problème représente une tâche globale, complexe et signifiante et demande un véritable effort de pensée et de 

réflexion.  

     Dans ce qui suit, nous allons proposer un exemple d’activité pour des élèves de lycée, en insistant sur les phases 

successives de l’apprentissage.  

Cette séquence est précédée par le visionnement d’une partie du film de Cédric Klapisch : L’Auberge espagnole : la scène 

de l’interview.  Le but  est celui de faciliter l’atteinte des objectifs de la séquence et de préparer les élèves pour une activité 

de production orale : une interview avec un possible colocataire.  

Public : adolescents, niveau B1 

Compétences : réception orale, production orale en interaction 

Classe : XIe, L2  

Méthode : Taxi 3, p.25-26 

Thème : 

                                                                   

Support : http://www.youtube.com/watch?v=dt48ci0Et1o 

 

Objectifs : 

 linguistiques – le lexique lié aux loisirs, aux goûts, à la nationalité, à la profession, au logement 

 communicatifs –  obtenir et donner des informations sur soi et sur les autres 

–donner son opinion 

  socio-culturels – les stéréotypes, les clichés  

 méthodologiques – développer les stratégies pour repérer les éléments importants dans un document sonore  

                              -développer un savoir-être : choisir ou se faire choisir un /par une colocataire 

Durée : une séance de 50 minutes  

 



      CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    
    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
381 

Déroulement : 

Phase 1. On demande aux élèves de se rappeler les questions qu’on avait posées dans le film à  Xavier. 

Phase 2. On fait un remue-méninge sur les avantages et les désavantages de la colocation. On note au tableau, 

dans deux colonnes, les réponses des élèves. 

Phase 3. Lecture du document du livre –p .26 

Phase 4. Remue-méninge sur les possibilités de trouver un colocataire/une colocation.  

Phase 5. Le professeur divise les élèves en sous-groupes de 4 élèves et distribue les rôles : des colocataires à la 

recherche d’un colocataire et un « candidat » 

Les colocataires ont la tâche de créer un questionnaire pour le candidat (ils devront négocier, se mettre d’accord 

sur les exigences).  

Phase 6. Jeu de rôle : chaque sous-groupe va présenter sa production devant la classe.  

Evaluation de l’activité : directe, en cours, en vérifiant le travail de chaque groupe au fur et à mesure, et après la présentation 

de chaque sous-groupe.   

 

Bibliographie : 

Projet POSDRU/87/1.3./S/62771- Manuel de formation « La formation continue des enseignants à l’utilisation des 

instruments informatiques modernes dans l’enseignement efficace du français et l’évaluation au niveau européen des 

compétences linguistiques »- coordonateur de l’équipe Mathé Maurice, p. 79-87 

Sitographie :  

https://www.lepointdufle.net/penseigner/activitesdeclasse.htm 
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STUDIU DE CAZ 

ELEV CU ADHD 

   

 Autor: Prof. BURCI EUGENIA ELISABETA  
 Școala Gimnazială Sălcuța 

   

 Subiectul: A.C., 9 ani, clasa a III-a  

 Prezentarea cazului: Diagnostic ADHD  

   

  Voioșia este o caracteristică a unui copil sănătos, dar atunci când își însușește obiecte ale colegilor săi, manifestă 

un comportament violent și impulsiv ,  încearcă să-i domine brutal pe ceilalți, este neatent și deranjează orele, el devine un 

copil-problemă.  

    Acesta este cazul copilului A.C., care provine dintr-o familie dezorganizată, cu resurse financiare reduse și un 

grad mediu de culturalizare. Încă din clasa I, elevul a prezentat dificultăți la învățare și ușoare tulburări de comportament, 

caracterizate printr-o accentuată hiperactivitate și lipsă de concentrare. Concentrarea în timpul unei activități este de scurtă 

durată și condiționată de interesul față de tema activității. Motivația pentru activitățile școlare este aproape în totalitate 

externă, condiționată de recompense. Reușește să calculeze cu suport material și să citească pe litere, înțelegând 

semnificația cuvântului și a propoziției citite. Deseori evită, nu îi place sau e refractar la angajarea în sarcini care necesită 

efort mental susținut , nu urmează instrucțiunile și esuează în a-și termina temele la scoală, fiind ușor distras de stimuli 

externi.  

    Hiperactivitatea se manifestă și în relațiile cu ceilalți copii din clasă, A.C. preferând să alerge, să se târască, să se 

,,lupte’’ cu colegii. În timpul orelor, el este mereu nerăbdător , agită mâinile sau picioarele sau se răsucește pe scaun, 

parăseste locul în clasă sau în alte situații în care ar trebui să stea așezat, răspunde grăbit, înainte de a se încheia întrebarea 

, întrerupe sau deranjează pe ceilalți.   

 

Istoricul evolutiei: 

 

Manifestările comportamentale au apărut încă din clasa I și frecventa tulburărilor de hiperactivitate a început să 

crească progresiv de-a lungul anilor. Nefăcând față școlii și reproșurilor, simptomele au început să determine o afectare 

semnificativă a functionalitătii la nivel social.   

  Abia la începutul clasei a III-a copilul a fost diagnosticat cu ADHD și a fost inclus într-un program special de 

intervenție psihologică. Ca urmare, hiperactivitatea a scăzut, mărindu-se capacitatea de concentrare și gradul de 

disponibilitate pentru colaborarea cu învățătoarea și cu ceilalți colegi, ameliorându-se astfel și funcționalitatea socială.  

   

  Analiza datelor și stabilirea ipotezelor:  

    Copilul are întârzieri de învățare, dar cu foarte multă răbdare din partea părinților și a învățătoarei, cu un program 

clar de activități cu jocuri didactice, se va reuși un progres care să îi dea încredere în sine.  
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 Precizarea obiectivelor:  

a. Pe termen scurt:  

-să socializeze și să se integreze în grupul școlar; 

- să realizeze activități de minim 15 minute, timp în care să participle efectiv;  

 b.   Pe termen lung: 

- să-și controleze pornirile violente; 

- să-și amelioreze capacitatea de concentrare și să fie atent la ore; 

- să facă față cerințelor educaționale și să evite eșecul școlar.  

   

 Strategia de intervenție:   

    -Copilul va continua ședințele de lucru cu psihologul;  

    -Învățătoarea planifică activități de recuperare bazate pe materiale atractive;  

    -Copilul este încurajat să pună întrebări, să ceară ajutor suplimentar;  

   - Copilul va fi integrat într-un subgrup al clasei cu nevoi asemănătoare, ce se vor sprijini reciproc; 

 

Evaluarea rezultatelor programului de intervenție:  

    În urma programului de intervenție, A.C. are progrese vizibile, reușește să fie atent la ore în proporție mai mare, 

este mulțumit cu micile sale realizări și se bucură când reușește să ducă la bun sfârșit sarcinile primite. Deși persistă 

tulburările de hiperactivitate și violența, A.C. încearcă să îmbunătățească relațiile sale cu ceilalți colegi. Se face util în 

clasă, ștergând tabla și făcând mici servicii colegilor. Este bucuros când reușește, ca și ceilalți colegi, să îndeplinească 

cerințele școlare, dar își pierde concentrarea către sfârșitul orei.   

    Părinții colaborează cu învățătoarea, fiind mai liniștiți și încrezători în progresul fiului lor.  
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ASPECTE  FORMATIVE  ALE 
COMBINĂRII  METODELOR  TRADIŢIONALE 

ŞI  MODERNE  ÎN  EDUCAREA  PREŞCOLARILOR 
 

Prof.înv.primar BLAGA MARINELA   
Școala Gimnazială Muncelu de Sus  

Loc.Mogoșești-Siret ,jud.Iași  
 
 

Datorită imbinării armonioase a metodelor tradiţionale cu cele moderne in activităţile de comunicare, s-a constatat faptul 

că rolul limbajului şi al comunicării este hotarâtor în formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului, în îmbogăţirea 

capacităţii acestuia de a intra în relaţie cu ceilalti copii şi cu adulţii, de a interacţiona cu mediul, de a-l cunoaşte şi de a-l 

stapâni prin explorări, încercări, exerciţii, experimente, în descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi în 

dobândirea deprinderilor de a învăţa, a fost necesară tratarea interdisciplinară a problemelor. Acest lucru favorizează 

identificarea unicităţii copilului, cultivarea aptitudinilor lui creative. Corelarea dintre discipline a contribuit şi la stimularea 

interesului copilului pentru cunoaştere. 

               De acest mediu educaţional au beneficiat copiii din eşantionul al doilea (grupa experimentală) care, sub 

îndrumarea competentă a educatoarei a completat sau înlocuit în multe cazuri mediul familial care nu întotdeauna oferă un 

mediu propice unei dezvoltări normale a personalităţii copilului şi se reflectă îndeosebi în dezvoltarea comunicării şi 

limbajului. 

                În grupa A (grup de control)se întâlnesc copii cu o dezvoltare a limbajului precară, copii care întâmpină mari 

dificultăţi în comunicarea cu persoanele adulte tocmai din cauza mediului familial în care comunicarea este lăsată pe 

ultimul plan. Unii părinţi consideră că dacă îi oferă copilului mijloace materiale în exces pot substitui lipsa de comunicare 

şi de afecţiune de care este înconjurat acesta. Copiii petrec foarte mult timp în faţa calculatorului şi a televizorului ceea ce 

îi fac pe parinţi să fie „multumiţi” de interesul pe care îl manifestă copilul şi de faptul că acesta este „cuminte”. Este preferat 

acest gen de activităţi pentru că este comod pentru adulţi ştiindu-i pe copii în siguranţă în locul activităţilor active în care 

copilul să se dezvolte din punct de vedere psihomotor. 

                Rezultatele superioare ale copiilor din grupa B (grupa experimentală) sunt justificate şi din analiza mediilor 

socio-culturale din care provin copiii. Aşa cum s-a  mai amintit, din cei 10 copii, toţi provin din familii organizate în care 

relaţiile sunt armonioase. Rezultatele mai slabe ale copiilor din grupa A au o justificare şi în faptul că din cei 10 copii 

numai 5 provin din familii organizate, 3 provin din familii aparent organizate în care relatiile sunt tensionate si 2 provin 

dintr-un  mediu familial monoparental. Aceste relaţii din interiorul familiilor copiilor  influentează într-o masură foarte 

mare comportamentul, manifestările preşcolarilor atât în relaţiile cu adulţii cât şi în relaţiile cu copiii de vârsta lor. 

               S-a  constatat că în ultimii ani vin în grădiniţă copii care prezintă deficienţe mari în comunicare, în relaţionare şi 

în dezvoltarea psihomotorie. Deficientele constatate în exprimarea şi în pronunţia copiilor nu se datorează unor 

disfuncţionalităţi somatice, ci sunt datorate, în mare măsură, lipsei de preocupare a parinţilor de a relaţiona cu copilul, de 

a comunica eficient cu el. Este cu atât mai alarmantă situaţia cu cât s-a constatat ca această delasare şi atitudine de 

indiferentă faţă de nevoile copilul nu vine din partea unor părinţi cu un nivel intelectual scăzut, ci din partea unor părinţi 

care au studii superioare. 

               În goana lor după câştiguri materiale uită sau neglijează faptul că acest pui de om are nevoie de caldură, de 

înţelegere şi de atenţie din partea celor mari. 
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  Acest lucru are un efect aproape distructiv asupra dezvoltării psihice şi intelectuale a copilului,  deoarece, fiind privat de 

atenţia, de afecţiunea şi de interesul adulţilor din preajma sa copilul îşi creează o lume imaginară în care se retrage şi din 

care va ieşi din ce în ce mai greu. 

 Aspectele prezentate mai sus au reieşit din rezultatele slabe obţinute de copiii din primul eşantion, cel care este în primul 

an de gradinită şi la care efectul negativ al mediului familial este mai pregnant. De asemenea, copilului căruia i se acordă 

atenţie şi sprijin de către adulţii şi fraţii lui are rezultate foarte bune iar cel care îşi petrece cea mai mare parte a timpului 

singur în faţa televizorului şi a calculatorului prezintă mari lacune în dezvoltarea limbajului şi al comunicarii. 

O altă constatare  care s-a facut pe baza experienţei acumulate în activitatea desfăşurată cu copilul preşcolar a fost aceea 

că acei copii care provin din familii cu mai mulţi copii şi ai căror fraţi au vârste mai mari decât ei au deprinderi şi cunoştinţe 

mai bogate. Acest fapt se datorează tocmai relaţiilor care există între aceşti copii şi fraţii lor cu un efect benefic atât pe plan 

cognitiv cât şi pe plan psihomotor şi afectiv, diminuând în mare masură dezinteresul manifestat de parinţi. 
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Metode  didactice moderne   

 Prof.BRUMĂ SORINELA MANUELA   
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MUNCELU DE SUS  

JUD.IAȘI  
 

      Ca metode moderne se aplică în practică algoritmizarea, modelarea,  problematizarea, învăţarea prin descoperire şi 

tratarea diferenţiată. 

        Modelarea în ştiinţă şi tehnică. Prin model se inţelege un sistem mai simplu, elaborat ca un înlocuitor a unui sistem 

mai complex ( originalul) şi care, pe baza analogiei lui cu sistemul original, serveşte ca mijloc de a studia indirect 

proprietăţile şi transformările posibile ale sistemului original. 

         Deci, prin modelare se înţelege metoda de a cerceta obiecte şi fenomene din  natură şi societate cu ajutorul modelelor. 

Modelarea presupune, ca metodă de predare, folosirea modelelor în cadrul activităţilor de predare-învăţare, principala 

functie având-o cea demonstrativă şi cognitivă. Modelul, de fapt, ilustrează obiectul original prin felul cum este conceput, 

confecţionat, prezentat copiilor spre observaţie, pentru a-i descoperi caracteristicile sub aspectele esenţiale, conduse de 

educatoare spre intuiţia copilului. Modelarea îşi are efectul în cadrul activităţilor de exercitii grafice, desen, pentru a aprecia 

în special proporţia dintre obiecte, având un punct de reper stabilit de educatoare (modelaj, confecţii etc.). 

        Problematizarea- această metodă presupune crearea unor situaţii problematice, care antrenează şi oferă copiilor 

posibilitatea de a surprinde diferenţe, relaţii dintre obiectele si fenomenele realităţii, între cunoştiinţele anterioare şi noile 

cunoştinţe, prin soluţii pe care ei înşişi le elaborează sub indrumarea educatoarei. Ceea ce caracterizează problematizarea 

este crearea unor situaţii conflictuale, problematice în gândirea copilului. Aceste situaţii apar atunci când copilul observă 

un dezacord între anumite cunoştinţe şi problema care se cere a fî rezolvată, indiferent de categoria de activitate (activităti 

matematice, cunoaşterea mediului), când este pus în situaţia de a alege din cunoştinţele sale numai pe cele care-1 ajută să 

rezolve o problemă dată sau când există contradicaţii între modul de rezolvare teoretică şi cel de  rezolvare  practică  a  unei  

probleme. 

        În cadrul activităţilor de dezvoltare a vorbirii, problematizarea se poate aplica în cadrul jocurilor didactice orale, 

exemplu: "Ghiceşte ce-am găsit". Educatoarea formulează intenţionat propoziţii cu nonsens, iar copiilor le revine sarcina 

de a repeta si corecta exprimarea şi sensul adecvat al cuvintelor în propoziţie. 

        Algoritmizarea este metoda care se bazează pe cuceririle psihologice privitoare la operativitatea gândirii. Un algoritm 

este un procedeu, o regulă bine determinată de a rezolva o problemă tipică. Dacă algoritmul este urmat corect, după un 

anumit număr de operaţii, se va găsi în mod cert soluţia problemei. Se pune întrebarea dacă putem transpune şi în 

învăţământul preşcolar această metodă. Exerciţiile de formare de grupe de obiecte după un anumit criteriu, de formare de 

perechi, de aranjare în şir crescător si descrescător a grupelor de obiecte sunt de fapt niste algoritmi pe care copiii i-au 

însuşit în mod conştient. Este important ca în formarea algoritmilor să se respecte două momente esenţiale: fixarea lor şi 

aplicarea repetată. Educatoarea trebuie să aprecieze just folosirea algoritmilor, să elimine problemele stereotipe, mecanice, 

care nu conduc la dezvoltarea gândirii, a creativităţii. 

      Învaţarea prin descoperire. Pentru ca în procesul de învăţământ copilul să devină cât mai activ şi munca să-şi imprime 

un caracter creator, educatoarea caută permanent noi metode si procedee care să vină în sprijinul său prin descoperirea 

noului. Una din aceste metode eficiente si creative este " învăţarea prin descoperire ". Această metodă oferă cunoştinţe 

durabile, solide având în prim plan dezvoltarea gândirii, creativitatea şi nu memorizarea, obligă copilul să nu se 

mulţumească cu ce i se spune, ci să aibă gândire critică, obiectivă, disciplinată şi cere un volum de observaţii, analize, 

aprecieri, trecerea de la analiză la sinteză, de la concret la abstract, dezvoltă perseverenta, vointa, modelează aptitudinile 
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de investigaţie. Această metodă se aplică ţinând cont de nivelul dezvoltării psihofizice şi intelectuale ale copiilor, altfel 

duce la eşec sau neaccesibilitate, sau la confuzii. 

      În cadrul activităţilor de cunoaştere a mediului, copiii pot descoperi prin experienţe efectuate împreună cu educatoarea: 

însămânţarea grâului, creşterea lui cu toate etapele dezvoltării, pâna la coacerea bobului de grâu şi apoi analiza acestuia pe 

baza observaţiei şi demonstraţiei. În cadrul activităţiilor de dezvoltare a vorbirii, copiii descoperă alte modalităti sau 

caracteristici ce i se pot atribui unui personaj sau obiect în discuţie, descoperiri realizate de ei şi conduse cu mult tact de 

educatoare prin efectul scontat. 

             Printre metodele moderne  aplicate copiilor amintesc: 

- Metoda acvariului- este o tehnică ce evaluează comportamentul preşcolarului în timpul unei activităţi de învăţare 

organizată in grup precum şi evaluarea comportamentului întregului grup. 

        Obiectivul acestei metode este rezolvarea creativă a unei sarcini de învăţare şi evaluarea comportamentelor individuale 

şi de grup. 

- Tehnica blazonului propune completarea compartimentelor unei scheme cu desene, jetoane, cuvinte sau propoziţii 

care prezintă sinteza unui aspect real. 

Obiective: -identificarea caracteristicilor unei teme sub formă simbolică sau scrisă; 

- realizarea unei sarcini comune într-un timp dat, într-o atmosferă relaxantă şi cooperantă. 

- Cvintetul este o metodă de reflecţie ce constă în crearea a cinci versuri respectând cinci reguli în scopul de a 

sintetiza conţinutul unei teme abordate.   Este tehnica prin care se rezumă şi sintetizează cunoştinţe , informaţii, sentimente 

si convingeri.Cvintetul este o poezie cu 5 versuri. 

Obiective urmărite: 

-să sintetizeze cunoştinţele şi informaţiile despre un subiect; 

- sa exprime gânduri , idei, sentimente personale asupra subiectului prin intermediul cuvântului. 

- Lotus- este o modalitate interactivă de lucru în grup care oferă posibilitatea stabilirii de relaţii între noţiuni pe baza unei 

teme principale din care derivă alte opt teme. 

Obiective: stimularea inteligenţelor multiple şi a potenţialului creativ în activităţi individuale şi de grup pe teme din domenii 

diferite. 

Piramida şi diamantul au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii de a “sintetiza” principalele probleme, informaţii, idei ale unei 

teme date sau unui text literar. 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Disciplina Matematică 

Clasa a X-a M2 

Huzum Corneliu 

 Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu”, Focșani 

 

 

● 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.  

● Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 50 minute.  

 

PARTEA I   Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect.                                  (30 de puncte) 

5p 1. Se consideră o progresie aritmetică care are primul termen egal cu 1 şi  raţia 2. Al cincilea termen al progresiei este egal 

cu: 

A)  3;                         B) 5 ;                          C) 9;                       D) 10; 

5p 2. Fie funcţia f : R R, f (x) 2x 2   . Produsul f (1) f ( 1)   este egal cu: 

A) -4;                         B) 0;                           C) 2;                       D) 4.  

5p 
3.  Dacă 1 2x , x sunt soluţiile ecuaţiei 2x 3x 1 0   , atunci expresia 

1 2

1 1
S

x x
  este egală cu: 

            A)  -3;                          B) 0;                           C) 2;                        D) 3. 

5p 4. Numărul elementelor mulţimii A  x Z x 1 2    este:  

           A) 0;                           B) 1;                             C) 2;                        D) 3. 

5p 
5. Dacă AB=4 şi C

6


 , atunci lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC este: 

            A)  2;                          B) 4;                            C) 6;                       D) 8. 

5p 6. Valoarea expresiei E= 2 o 2 osin 30 cos 45   este: 

             A)  0;                        B)
3

4
 ;                           C) 1;                        D) 

3

2
. 

 

PARTEA a II-a  La următoarele probleme se cer rezolvări complete.                      (60 de puncte) 
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10p 

 

10p 

10p 

1. Se consideră funcţia 2f : R R, f (x) 2x 3mx m, m R.       

a) Determinaţi numărul real m astfel încât  punctul A(1,4) să fie situat pe graficul funcţiei f. 

b) Pentru m=1, rezolvaţi  inecuaţia f (x) 0 . 

c) Determinaţi numărul real m astfel încât reprezentarea grafică a funcţiei  f  să fie tangentă la axa Ox.  

 

 

 

10p 

 

10p 

10p 

2. Fie  x 0,
2

  
 

 astfel încât 
3

cos x
5

 . 

a) Arătaţi că 
4

sin x
5

 . 

b) Calculaţi cos x
4

  
 

. 

c) Calculaţi 25sin 2x 18tgx.   

 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Clasa a X-a  

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

 

Partea  I_____________________________________________________ _   (30 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 5 6 

Răspuns C B A D B B 

Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p 

 

Partea  a II-a______________________________________________________    (60 

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 limita 

punctajului indicat în barem. 

● Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat 

pentru lucrare.  
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1.a) A(1,4) fG f (1) 4 2 3m m 4          

m 1.    

6p 

4p 

b) Pentru  m=1 avem 2 2f (x) 2x 3x 1; f (x) 0 2x 3x 1 0;          

 2
1 2

1
2x 3x 1 0 x , x 1

2
      ;  

1
f (x) 0 x ,1 .

2
      

 

6p 

 

4p 

c) 20 9m 8m 0       

8
m 0, .

9
   
 

 

6p 

 

4p 

2.a) 2x 0, sin x 1 cos x
2

      
 

 

4
sin x .

5
   

5p 

 

 

5p 

b) 
cos x cos x cos sin x sin

4 4 4

         
 

 

3 2 4 2 7 2
.

5 2 5 2 10
     

 

4p 

 

6p 

c) 24
sin 2x 2sin x cos x

25
   ; 

sin x 4
tgx .

cos x 3
   

25sin 2x 18tgx 0.   

6p 

 

4p 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE ONLINE 
                                                                                                

EDUCATOARE, DÎRLE DIANA MARIA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 14 MAI, SATU MARE                                                                             

LUNI,  23.03.2021 
Numele și prenumele cadrului didactic:DÎRLE DIANA MARIA 
Grupa:MICĂ/ÎNGERAŞILOR 
Tema anuală de studiu: CȂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTȂMPLĂ? 
Tema săptămânii/proiectului tematic: NATURA SE TREZEŞTE LA VIAṬĂ 
 
 
Activități didactice de învățare pentru copii 
TOTAL 5 ore/zi 

Denumirea activității 
Modalitatea de desfășurare 
a activităților educaționale 

on-line 
Tema activității Resurse educaționale utilizate/propuse 

Nr. copii 
antrenați/ 
activitate 

Resursa 
temporală 

alocată 
 

Activități cu grupuri mici de 
copii 

Grup FBK Salutul, calendarul naturii, moment 
de mișcare 
DS+DEC: Livada cu pomi-observare 
de la fereastra blocului/casei 
+pictura/desen livada inflorita 
 
Joc distractiv: In poiana 

Link 
https://www.youtube.com/watch?v=ZxfpVkuIw-E 
Materiale din natură 

 
 

14 

 
3 grupuri x 

30min= 
11/2h 

 

Activități individuale Grup FBK Salutul, calendarul naturii, moment 
de mișcare 
DS+DEC: Livada cu pomi-observare 
de la fereastra blocului/casei 
+pictura/desen livada inflorita 
Joc distractiv: In poiana 

Link 
https://www.youtube.com/watch?v=ZxfpVkuIw-E 
Materiale din natură 

 
 

1 

 
1 copii x 
30min=1/2h 

Moment organizatoric 
(pregătirea dispozitivelor 
/echipamentului tehnic 
utilizat;  selectarea 
materialelor, resurselor 
educaționale etc.) 

Laptop si telefon 
 

 
 

1 h 
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Sugestii pentru părinți în 
sprijinirea activității 
copilului 

 -să observe împreună cu copiii de la fereastra blocului/casei pomii infloriti; 
-încurajați copiii să denumească materialele utilizate; 
-sa se joace de-a curatenia de Primavara 
-utilizarea kitului de curățenie; 
-să modeleze, să picteze  utilizând diferite tehnici, să decupeze copaci infloriti din pliante Kaufland etc 
-desen liber pe coală de hârtie/pământ/nisip/pe asfalt; 
--plan de întrebări (Ce observi afara?, Ce culori au copacii infloriti?, Care  flori iti plac mai mult? De ce?) 

1 h 

Colectare, verificare 
feedback părinți 

- Telefonic, Messenger  personal, grupul fbk ,, GRUPA  ÎNGERAȘILOR’’ Poze de la parinti. 
-Postarea programului/intervalului orar al întâlnirilor 

1 h 

TOTAL 5h 
                                                                                                                                                                             SEMNĂTURA, DÎRLE DIANA MARIA 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE ONLINE 
 
MARȚI,  24.03.2021 
Activități didactice de învățare pentru copii 
TOTAL 5 ore/zi 

 

Denumirea activității 
Modalitatea de desfășurare a 
activităților educaționale on-

line 
Tema activității Resurse educaționale utilizate/propuse 

Nr. copii 
antrenați/ 
activitate 

Resursa 
temporală 

alocată 
 

Activități cu grupuri 
mici de copii 

FBK -  Grupul  ,,GRUPA 
ÎNGERAȘILOR” 

DLC+DȘ: ,,Mos Viscol si 
Primavara’’(lectura educatoarei, 
convorbire) 
Jocuri distractive (dramatizarea 
poveștii cu ajutorul si prin antrenarea 
membrilor familiei) 
 
Joc distractiv: Zboara, zboara! 

Link: 
http://zambetulinimii.blogspot.com/2011/09/mos-viscol-
si-primavara-de-mihail.html 
 
Coli de hârtie, creioane. carioci, cretă,  etc. 

 
13 

3 grupuri x 
30min= 

11/2h 

Activități individuale WhatsApp, 
 

DLC+DȘ: ,,Mos Viscol si 
Primavara’’(lectura educatoarei, 
convorbire) 
Jocuri distractive (dramatizarea 
poveștii cu ajutorul si prin antrenarea 
membrilor familiei) 
 
Joc distractiv: Zboara, zboara! 

Link: 
http://zambetulinimii.blogspot.com/2011/09/mos-viscol-
si-primavara-de-mihail.html 
 
Coli de hârtie, creioane. carioci, cretă,  etc. 

 
         2 
 

2 copii x 
30min=1h 
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Moment organizatoric 
(pregătirea dispozitivelor 
/echipamentului tehnic 
utilizat;  selectarea 
materialelor, resurselor 
educaționale etc.) 

 
Laptop  și telefon 

 
 
 

 
1h 

Sugestii pentru părinți în 
sprijinirea activității 
copilului 

-încurajați copiii să denumească materialele utilizate; 
-plan de întrebări (pe baza povestii auzite) 
-desen liber pe coală de hârtie/pământ/nisip/pe asfalt; 
-fișă de lucru; 
-jocuri de mișcare (descrierea jocului) 

 
1/2 h 

Colectare, verificare 
feedback părinți 

Telefonic,  grupul FBK ,, GRUPA  ÎNGERAŞILOR’’- POZE TRIMISE 
-Postarea programului/intervalului orar al întâlnirilor 
 

 
1h 

TOTAL 5h 
                                                                                                                                                                                           SEMNĂTURA, DÎRLE DIANA MARIA 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

Educatoare: Sîrbu Maria Raluca 
Grădinița Nr. 242 

Grupa: Mică 2 

TEMA DE STUDIU:“ Când,cum şi de ce se întâmplă?” 

TEMA PROIECTULUI:“ Coşul cu legume” 

SUBTEMA:“Morcovul cu vitamine” 

DOMENIUL DE ACTIVITATE:Domeniul Ştiinţă  

DISCIPLINA: Cunoaşterea mediului) 

TEMA ACTIVITĂŢII: “ Morcovul” 

MIJLOC DE REALIZARE:“ Observare” 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Predarea de noi cunoştinţe 

SCOPUL Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere  a mediului înconjurător  precum şi stimularea curiozităţii 

pentru investigarea acestuia; 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

E3- Caracteristici structurale şi funcţionale ale lumii înconjurătoare. 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

E2.2- Demonstrează familiarizarea cu informaţii despre mărime, formă, lungime. 

OBIECTIVE: 

O1- Să recunoască leguma pe care o au pe masă; 

O2-Să enumere caracteristicile legumei observate ( formă, mărime, culoare, gust) 

O3-Să spună unde creşte morcovul. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee didactice: 

Observaţia,demonstraţia, explicaţia. 

Materiale didactice folosite: Morcovi, imagini reprezentative, şerveţete, cuţit. 

Forma de realizare: Frontală,individuală. 

DURATA:10-15 min 

 

BIBLIOGRAFIE: 

∙ “Repere metodologice-Educaţie timpurie, nivel preşcolar”  , 2019 

 Curriculum pentru educaţie timpurie 2019; 

 Metodica cunoaşterii mediului înconjurător şi a dezvoltării vorbirii” 

 



      CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    
    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
395 

Desfăşurarea activităţii 

Etapele activităţii Conţinutul ştiinţific Metodele şi 

procedeele didactice 

folosite 

Evaluarea 

1.Moment organizatoric Se asigură condiţiile psiho-individuale necesare 

desfăşurării activităţii în condiţii optime,se pregăteşte 

materialul didactic. 

  

2.Captarea atenţiei Se realizează prin prezentarea invitatului special ”Rilă 

Iepurilă”. Acesta este un iepuraş mai special, pentru că, 

mănâncă numai varză, lui nu ii plac morcovii. Prietenii 

săi iepuri râd de el din această cauza, aşa că, are nevoie 

de ajutor ca să afle mai multe lurcuri despre morcovi. 

După ce va afla aceste lucruri, poate că îi vor placea  şi 

morcovii. 

Conversaţia Frontală 

 

3.Anunţarea temei şi a 

obiectivelor 

Educatoarea le spune copiilor că, astăzi vor observa 

împreună morcovul. 

În urma desfăşurării activităţii veţi ştii mai multe lucruri 

despre morocv. 

Explicaţia Frontală 

4.Desfăşurarea activităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educatoarea le prezintă copiilor o planşă, pe care este 

reprezentat un morcov. Copiii primesc câte un morcov, 

pentru a-i putea observa caracteristicile împreună cu 

educatoarea.  

Educatoarea le cere copiilor să denumească leguma 

primită, precizându-le copiilor că mai tarziu vor putea 

mânca morcovul, după ce se vor uita bine la el şi îl vor 

spăla.  

Le sunt adresate copiilor următoarele întrebări: 

-Ce ati primit? 

-Ce morvovi frumoşi aveţi! 

-Ce culoare are morcovul din mâna mea? 

Educatoarea le spune copiilor că morcovul este lung, 

dacă îl împingem, nu se rostogoleşte precum o minge. 

Educatoarea prezintă o bilă de plastilină. O apasă cu 

degetele şi îndeamnă copiii să facă acelaşi lucru cu 

bucăţile lor de plastilină, observând că degetele lasă 

urmă. Apoi apasă morcovul, cere copiilor să facă acelaşi 

lucru. Se precizează copiilor că nu au putut presa 

morcovul precum plastilina, pentru că morcovul este 

tare. Se fixează denumirea acestei însuşiri. 

Copiii sunt îndrumaţi să caute şi alte obiecte tari, să 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

Observaţia 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 
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apese pe masă, pe scaun. Sunt şi ele tari? Educatoarea le 

cere copiilor să apropie morcovul de nas şi să tragă aer 

în piept. Copiii sunt întrebaţi ce simt, daca morcovul are 

un miros plăcut.  

Educatoare, va merge cu copiii la baie să se spele pe 

mîini, iar apoi va trece pe la copii cu o farfurie cu felii 

de morcov şi-i va servi, îndemnându-i să guste. Copiii 

sunt întrebaţi ce gust are morcovul, dacă este zemos 

dacă le place.  

Educatoarea realizează sinteza parţială împreună cu 1-2. 

Aceasta începe o propoziţie, iar copiii continuă în cor 

spunând cuvântul potrivit: Morcovul are 

culoarea.....(portocaliu) 

Când apăsăm morcovul cu degetele simţim că 

este.......(tare) 

educatoarea realizează sinteza finală, aceasta începe să 

cureţe morcovul, întrebând copiii cu ce este acoperit. 

Cum este coaja morcovului? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Asigurarea retenţiei şi a 

transferuluui 

 

Sinteza finală: 

Educatoarea întreabă copiii ce legumă au observat? 

Aceasta le prezintă copiilor o imagine cu un morcov în 

pământ. Aceasta întreabă copiii unde cresc morcovii?La 

ce folosim morcovii? Educatoare le menţionează 

copiilor că morcovii sun folosiţi la ciorbă, la mîmcare, 

dar cei mai buni sunt consumaţi în stare crudă, nu înainte 

să fie curăţaţi şi spălaţi. 

Conversaţia Frontală 

6.Obţinerea performanţei Se realizează prin jocul imitativ ”De-a curăţatul 

morcovilor”. Toţi copiii iau morcovii, merg la bucătărie 

să îi spele, iar la întoarcerea în grupă, vor fi îndemnaţi 

să îi mănânce. 

 

  

7.Evaluarea activităţii 

 

Educatoarea va face aprecieri asupra modului în care au 

răspuns copiii pe parcursul activităţii. 

 

Conversaţia Frontală 

8.Încheierea activităţii 

 

Copiii primesc recompense ecusoane cu morcovi, 

pentru modul în care au participat la activitate 
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Diseminare Proiect Educațional „Educatie online fara hotare” 

Profesor: Cucu Luminita Dumitra  
Colegiul  Economic Administrativ Iași 

        

Motto:  “Învață din ziua de ieri, trăiește-o pe cea de azi și spera în ziua de mâine.” 

 

Albert Einstein”. 

Proiectul transnațional „Educaţie online fără hotare” s-a desfăsurat în perioada: februarie- mai 2021 împreună cu elevii  și 

profesorii de la Centrul de excelență în transporturi din Chișinău, Republica Moldova.  

Prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului transnațional „Educatie online fără hotare”, s-a dorit ca elevii să-și 

valorifice competențele de comunicare, inclusiv digitală și să -și dezvolte atitudinilor social-cultural-economice.    

 Scopul proiectului „Educaţie online fără hotare”  a fost :colaborarea la nivel național și transnațional, în vederea educării 

atitudinilor social-culturale , dezvoltarea competenţelor TIC și dezvoltarea competenţelor de colaborare și comunicare.  

Grupul țintă căruia s-a adresat proiectul au fost elevii claselor a X-a si a XI-a din cele două școli, profesori din cele două 

unități de învățământ, comunitatea.  

 Parteneri implicați în proiect au fost: Colegiul Economic Administrativ Iași și Centrul de excelență în transporturi din 

Chișinău, Republica Moldova.            

În cadrul proiectului educațional transnational„Educaţie online fără hotare” s‐au realizat următoarele tipuri de activități:  

Activitatea 1:Salut. vreau să te cunosc;  

Activitatea 2: Eu și comunitatea mea ; 

Activitatea 3: Selectarea problemei din comunitate și cercetarea ei;  

Activitatea 4:Acțiune demnă de integrare social-cultural-economică; 

Activitatea 5: Proiect de ameliorare a problemei expuse pe principiul  managementului de proiect;prezentare, ;  

Activitatea 6:Reflecții și feedback 

Rezultatele obținute, ca urmare a implementării proiectului au fost: dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere, stimularea 

iniţiativei personale a elevilor, formarea şi dezvoltarea spiritului de echipă, valorificarea potenţialului creator, creșterea 

încrederii de sine, stimularea competitivității, sensibilizarea elevilor, părinţilor, a cadrelor didactice despre importanţa 

activităților nonformale, ca posibilitate de comunicare şi ca modalitate de cunoaştere şi înţelegere multiculturală, premierea 

elevilor după desfășurarea activităţilor, parteneriate încheiate între instituţiile participante la proiect şi realizarea unui real 

schimb de experienţă între cadrele didactice participante la proiect, mediatizarea activităţilor desfăşurate pe Facebook, pe 

sit-urile celor doua şcoli  și pe grupurile create, stabilirea unor relaţii de prietenie şi colaborare între elevii celor doua licee. 

Impact:  

Participanți:  

- formarea de deprinderi de lucru în echipă 

- constientizare culturală sporită  

- abilități  de comunicare îmbunătățite  

- dorința de a repeta experiența  

- coordonarea relațiilor de muncă 

 - stabilirea de relații personale  

- impact pozitiv asupra oportunităților pentru carieră prin prisma dezvoltării personale 
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 Pentru cadrele didactice,  proiectul a reprezentat :  

- o provocare pentru dezvoltarea  deprinderilor interculturale  

- comunicare și interrelaționare  

- adaptare la situații neprevăzute  

- experiență de formare individuală 

Dorim ca ideea de proiect să fie bine înţeleasă, iar valorile acumulate prin acest gen de activităţi să se constituie într-o bază 

informaţională viabilă, precursoare a unor noi experienţe. 
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PROIECT DIDACTIC 
PROF.ÎNV.PRIMAR BARCAN MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU PIRU”, MĂRGINENI – BACĂU 
 

CLASA: I  
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 
DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului 
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Prietenii mei necuvântători 
SUBIECTUL LECŢIEI: Adunarea și scăderea cu trecere peste ordin în concentrul 0-100  
TIPUL LECŢIEI: recapitulare  
SCOPUL LECȚIEI: Consolidarea deprinderii de a aduna şi de a scădea numerele naturale în concentrul 0-100 cu trecere peste ordin. 
DISCIPLINE INTEGRATE:  

 Matematică şi explorarea mediului - MEM 
 Comunicare în limba română - CLR 
 Dezvoltare personală - DP 

COMPETENŢE SPECIFICE: 
MEM: 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, sumă, total, diferenţă, , =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme 
 3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat  
            3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural 
DP:     3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate 
CLR : 1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare diferite; 

2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;  
 3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte scrise cu litere de tipar sau de mână;  
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
COGNITIVE: 
O1 –  să efectueze adunări și scăderi cu trecere peste ordin cu numerele de la 0 la 100;  
O2 – să compare numere; 
O3 – să rezolve probleme cu o operație; 
O4 – să denumească organele interne ale animalelor; 
O5 – să precizeze  care este rolul și locul fiecărui organ; 
O6 – să rotunjească numere la zeci. 
PSIHO-MOTORII 
O1 – să-şi coordoneze mişcările pentru exersarea actului grafic; 
O2 – să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes vizat de învăţător; 
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O3 – să păstreze poziţia corectă a corpului în timpul scrierii. 
AFECTIVE 
O1 – vor manifesta iniţiativă, plăcere şi o atitudine degajată în comunicarea orală; 
O2 – vor manifesta interes şi plăcere pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate. 
 
RESURSE: 
 

I. Metodologice  
Strategii didactice: inductivă, algoritmică. 
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic. 
b) Mijloace de învăţământ: manual, caiete,  fişe, planşă didactică, coli flipchart, fata moșneagului – păpușă, axa probelor spre comoară. 
c) Forme de organizare: frontală, individuală. 

II. Temporale:  
              - 45 minute activitatea propriu-zisă 

- 5 minute activităţi recreative.  
III. Umane: Clasa are un număr de 25 elevi, care se caracterizează printr-o dezvoltare psihică și fizică normală, corespunzătoare vârstei. 
IV. Bibliografice: 

- T.Pițilă, C.Mihăilescu, „Matematică: manual clasa I”, Bucureşti, Editura Didactică și Pedagogică, 2017. 
- Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S. , 2012. 
- Programa  școlară pentru clasa pregătitoare, aprobată prin OMECTS nr. 3418/19.03.2013 
- Costică Lupu, Didactica matematicii-Pentru învățământ primar, Editura Pim, Iași, 2012. 

Nr. 
crt. 

Momente 
Durata 

OB. 
OP. 

Conţinut – activităţi de învăţare 

Strategii didactice 

Evaluare Metode şi 
procedee 

Mijloace de 
învăţământ 

Forme de 
organizare 

Activitatea propunătoarei 
Activitatea 

elevilor 

1.  
Captarea atenţiei  
3 min. 

O1 
O2 

Urechilă se gândește 
Și de-o oră socotește 
Morcovii ce i-a primit 
Când spre școală a pornit. 
-Din treizeci mai am doar doi.. 
Câți lipsesc? Îmi spuneți voi?” 
-…………………………………………….. 
-Eu frumos vă mulțumesc, 
Mai departe socotesc: 

 
 
Elevii sunt atenți 
și  răspund 
solicitărilor. 
 
 
 

 
 
Conversaţia 
 
 
 

 
 
Ghicitori 

 
 
 
 
 

Frontală 
 
 

 

 
 
 
Observarea 
sistematică a 
elevilor 
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Opt morcovi i-am dat în dar, 
Trei i-am pus în buzunar, 
Încă nouă în sertar 
Și doi în abecedar. 
Să îmi fie cu iertare, 
Îmi puteți spune voi, oare, 
În timp ce am socotit 
Câți morcovi am ronțăit? 

2. 
Enunţarea temei 
şi a obiectivelor 
1 min. 

 

În lecția de astăzi vom rezolva exerciții de adunare 
și scădere a numerelor de la 0 la100, dar și a 
problemelor matematice.  

Ascultă cu 
atenţie 
explicaţiile date. 

Conversaţia  Frontală  

3. 

Actualizarea 
conţinutului 
învăţat anterior 
 3 min. 

O4 

      Se reactualizează cunoştinţele elevilor  despre 
terminologia specifică operaţiilor de adunare şi 
scădere cu ajutorul întrebărilor. 
CALCUL  ORAL 
1. Calculaţi: 
     5 + 1=            6 – 2 = 
    - Suma numerelor 10 şi 5; 
    - Diferenţa numerelor 17 şi 7; 
     - Află numărul cu 10 mai mic decât 19 

Răspund 
solicitărilor. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Frontală 
 

 
Individuală 

 
 

 
Observarea 
sistematică a 
elevilor 

 
4. 

 
Prezentarea 
optimă a 
conţinutului 5’ 

DP 
 
 
CLR 
 
O1 
O2 
O3 
 

Fata moșneagului din poveste intervine și le cere 
ajutorul copiilor: 
 
” Dragi copii, 
Tatăl meu m-a gonit de acasă din cauza babei. Eu, 
totuși nu aș vrea să îl las singur cu ea, dar nici nu 
ma pot întoarce acasă cu mâna goală. 
Ca să ajung la comoara Sfintei Duminici trebuie să 
parcurg aceste probe matematice și drept să vă 
spun… nu mă prea pricep. Eu am învățat să fac 
curat, să spăl, să fac mâncare, dar să socotesc nu a 
avut cine mă-nvăța. Doar voi mă puteți ajuta! Ce 
spuneți? Mă ajutați?” 

 
Copiii răspund 
solicitării  

 
conversaţia 
 
Explicaţia 
 
Joc 
didactic 

 
Păpușă – fata 
moșneagu-lui 
 
Axa drumului 
spre comoară 
 
 

 
Frontală 

Individuală 
 
 

 
Observarea 
sistematica a 
comporta-
mentului 
elevilor  
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5. 
 

Dirijarea învăţării 
10’ 
 
 
 

 
 
 
O4 
 
 
 
OM1 
 
OM2 
 
O5 

Vom scrie titlul la tablă și în caiete: 
Exerciţii şi probleme 
 
Voi solicita elevii la tablă pentru a efectua câteva 
exerciții de adunare/ scădere. Acestea vor fi scrise 
unele sub altele, fiind urmate de unele scrise pe 
orizontală, ținându-se seama de așezarea corectă a 
unităților și a zecilor. 
Exercițiile vor fi scrise de către elevi și pe caietele 
de clasă. 
Proba 1 
1) Calculează: 
32+17=         48+  9=           54+26= 
93-   7=         55-36=            41-28= 
Proba 2 
2) Calculează, apoi compară rezultatele: 
          23 + 19 … 52 -  7 = 

Răspund 
cerinţelor. 
 
 
 
 
Răspund 
cerinţei 

 
 
Conversaţia 
 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
Exerciţiul 
 
 

 
 
 

 
 
Caiete 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Frontală 
 
 
 

Individuală 
 

 
 
Observarea 
sistematică a 
elevilor. 

 

6. 
 
 

Obţinerea 
performanţei 8’ 

O7 

Proba 3 
Voi propune elevilor următoarea problemă: 
 Fifi are 33 flori,  iar sora ei, Fea, are cu 8 mai 
puține.  
a) Câte flori are Fea? 

Rezolvă 
problema  

exerciţiul 
conversaţia 
explicaţia  
problematizarea 
 

 
Tablă 
 
 

Frontală 
Individual 

 

Aprecieri 
globale si 
individuale  
 

7, 
Conexiunea 
inversă (feed-
back-ul) 6’ 

O6 

Proba 4 
Se prezintă o planșă cu un animal. 
Elevii trebuie să localizeze corespondența dintre 
fiecare organ și locul lui.  
Indiciu: numărul scris pe organ se poate rotunji la 
cel de pe locul potrivit. 
 
Pentru că elevii au fost atenți și au rezolvat toate 
sarcinile de lucru, fata moșneagului a ajuns la 
comoară. 
”Vă mulțumesc din suflet dragi copii! Acum mă 
pot întoarce liniștită la tata. Fără voi nu aș fi 
reușit!” 

Rezolvă 
sarcinile  

Problematizarea 
Exerciţiul 

Tablă 
 
Planşă 
 
Păpușă – fata 
moșneagului 

Frontală 
Individuală 
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8. 
Evaluarea  
activităţii 6’ 

O1 
O2 
O7 
 

Împarte o fişă spre a fi completată de către elevi. 
Anexa 1 
Cere acestora să identifice sarcinile de lucru. 
Se fac aprecieri verbale asupra modului de lucru a 
fiecărui şi se evidenţiază şi premiază cele mai 
frumoase şi ordonate caiete. 

 
 
 

Conversaţia 
 
 
Explicaţia 

Fişă de lucru 
 
 
 

 
 

Frontală şi 
individuală 

 

 
 
Aprecieri 
verbale 

9. 
 
 
10. 

Retenţia 2’ 
 
 
Transferul 1’ 

 

 Le propune elevilor să realizeze un desen în care 
să redea problema din fișa de lucru pe care au 
rezolvat-o individual. 
Face aprecieri în legătură cu participarea și 
implicarea lor în cadrul orei de matematică. 
Le comunică tema pentru acasă. 

Acceptă 
propunerile 
învăţătorului. 

Conversaţia 
Explicaţia 

 Frontală Aprecieri 
verbale. 
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PLANIFICARE ANUALĂ GRUPA MARE 
 

Profesor învățământ preșcolar  MOROIANU GEORGIANA 
Grădinița 273, București 

 
Nr crt  
                
            DATA                   

TEMA ANUALA DE 
STUDIU 

PROIECT TEMATIC SUBTEMA TEMA SAPTAMANA INDEPENDENTA 

1 13 .09-17.09. 
2021 
 

   „BUN VENIT LA GRADINITA!”-EVALUARE 
INITIALA 1 
 

2 20.09-
24.09.2021 

   „HAI COPIII, VENITI LA GRADINITA!”- 
EVALUARE INITIALA 2 

3 27.09-
01.10.2021 

   „TOT CE E IN JURUL NOSTRU!”- EVALUARE 
INITIALA 3 

4 04.10-
08.10.2021 

„CINE SUNT/ 
SUNTEM?” 

 „EU,TU, NOI”  „COPILUL SI CASA LUI!”  

5 11.10-
15.10.2021 

   „VECINI, COLEGI, PRIETENI!”  

6 18.10.-
22.10.2021 

  „ SI EU TRAIESC SANATOS!”  

7 25.10-
29.10.2021 

VACANTA INVATAMANT PRIMAR SI PRESCOLAR 

8 01.11-
05.11.2021 

”CAND , CUM SI DE 
CE SE INTAMPLA?” 
 

 „A VENIT 
TOAMNA!” 
 

„TOAMNA IN LIVADA,”  

9 08.11-
12.11.2021 

  „VITAMINE – DE LA CINE?”(legume 
de toamna) 

 

10 15.11-
19.11.2021 

  ,,MIRESMELE TOAMNEI” 
 

PROIECT TEMATIC O ZI- PAINEA RUMENA 
GUSTOASA 

11 22.11-
26.11.2021 

  „BOGATIILE TOAMNEI”-EVALUARE 
PROIECT 

 

12 29.11-
03.12.2021 

„CU CE SI CUM 
EXPRIMAM CEEA CE 
SIMTIM?” 

„MAGIA 
SARBATORILOR” 

„POVESTE DE IARNA CU MOS 
NICOLAE” 

PROIECT TEMATIC O ZI- „CE-TI DORESC EU 
TIE DULCE ROMANIE!” 
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13 06.12-
10.12.2021 
 

  ”BRADUTUL IMPODOBIT”  

14 13.12-
17.12.2021 

  „AM PLECAT SA COLINDAM!”  

15 20-22.12.2021   „NE-AM JUCAT SI AM INVATAT”- 
EVALUARE INTERSEMESTRIALA 
 

 

16 23.12-
09.01.2022 

                                                                                         VACANTA DE IARNA 

17 10.01-
14.01.2022 

”CAND , CUM SI DE 
CE SE INTAMPLA?” 

  „FULGII DE ZAPADA SE ASTERN PE  
STRADA”(aspecte de iarna) 
PROIECT O ZI - EMINESCU 

18 17.01-
21.01.2022 

„CUM ESTE, A FOST 
SI VA FI AICI PE 
PAMANT?” 

„VIETUITOARELE –AU 
FOST SI SUNT IN JURUL 
NOSTRU” 

„ANIMALE DIN TARA 
NOASTRA” 

 

19 24.01-
28.01.2022 

  „IN JUNGLA”  

20 31.01-
04.02.2022 

  „DIN TAINELE APELOR”                                                                                 

21 07.02-
11.02.2022 

  „O LUME DISPARUTA 
DINOZAURII” 

 

22 14.02-
18.02.2022 

  „VIETUITOARELE 
PAMANTULUI” 
EVALUARE PROIECT 

 

23 21.02-
25.02.2022 

”CAND , CUM SI DE 
CE SE INTAMPLA?” 

  „IARNA SA TE DUCI CU BINE” 

24 28.02-
04.03.2022 

„CU CE SI CUM 
EXPRIMAM CEEA CE 
SIMTIM?” 

„PRIMAVARA- CU 
SOARE SI CULOARE’” 

„GHIOCEI SI MARTIOSARE , 
PRIMELE RAZE DE SOARE” 

 

25 07.03-
11.03.2022 

  „PENTRU TINE MAMA DRAGA”  
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26 14.03-
18.03.2022 

  „NATURA SE TREZESTE LA 
VIATA” 

 

27 21.03-
25.03.2022 

  „GAZE CALATOARE AU IESIT 
LA SOARE”  

 

28 28.03-
01.04.2022 

  „CE MULT IMI PLACE 
PRIMAVARA”- flori 

 

29 04.04-
08.04.2022 

„CINE SI CUM 
PLANIFICA / 
ORGANIZEAZA O 
ACTIVITATE?” 

                                                                                                                             „CU CE MERGEM LA PLIMBARE?” 

30 11.04-
14.04.2022 

   „SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN!”-
SCOALA ALTFEL 

31 19.04-
01.05.2022 

                                                                                        VACANTA PASTE 

32 02.05-
06.05.2022 

„CE  SI CUM VREAU 
SA FIU?” 

MESERIA BRATARA DE 
AUR 

„O MESERIE PENTRU FIECARE”  

33 09.05-
13.05.2022 

    „CAND VOI FI MARE, CE VOI 
FI OARE?”                                                             

 

34 16.05-
20.05.2022 

                                                                                                                               „CALATORIE IN UNIVERS/TIMPUL/CEASUL” 

35 13.05-
27.05.2022 

   „CARTEA, CEA CARE NE INVATA” 

36 30.05-
03.06.2022 

   „INVATAM CUM SA NE PURTAM” 

37 06.06-
10.06.2022 

„CU CE SI CUM 
EXPRIMAM CEEA CE 
SIMTIM?” 

  „1 IUNIE- ZIUA COPIILOR!” 

38   EVALUARE  „ACUM STIU MAI MULTE!”-EVALUARE 
FINALA 1 

39   EVALUARE  „VINE VACANTA!”-EVALUARE FINALA 2 
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STELLUNGNAHME 
Artikel: 

Lernstrategien fördern- 
Modelle und Praxisszenarien 

von Pierre-Yves Martin und Trosten Nicolaisen 
 

POP ANCA  
LICEUL TEORETIC ”GEORGE POP DE BĂSEȘTI” ULMENI 

 

1. Kurze Vorstellung des Artikels 

Die Autoren Pierre-Yves Martin und Trosten Nicolaisen haben einen Artikel mit dem Titel: „Lernstrategien fördern- 

Modelle und Praxisszenarien” erzielt.  Der wissenschaftliche Artikel thematisiert die klassische Lernstrategie-Forschung 

die auf folgende Kernfragen basiert: „ (1) Was sind Lernstrategien? (2) Wieso lernen nicht alle Menschen gleich?       

(3)Wie können die Lernprozesse eines Individuums effizienter gestaltet werden?”.                                                                                                       

Kurz erklärt, der vorliegende Artikel richtet den Blick auf die Förderung von Lernstrategien in unterschiedlichen Praxis-

Kontexten, es ghet um den Stil, in dem jeder Mensch lernt, wie jeder Wissen aufnimmt.                                                                                                              

Zu Beginn des Artikels gibt es eine kurze Einführung in das Hauptthema des Textes und dann werden einige Grundlagen 

des Textes vorgestellt. Der Hauptteil beginnt mit einer Frage, die durch unterschiedliche Psychologen und Forscher 

erklärt wird und am Ende des Artikels wird die Wichtigkeit der Emotionen und Motivation im Lernprozess beschreiben.  

2. Meine Stellungnahme zum Artikel 

Im Allgemeinen, finde ich, dass der Artikel die Struktur eines wissenschaftlichen Fachartikels erfüllt, da alle Teile der 

Struktur eines wissenschaftlichen Textes vorhanden sind, wie zum beispiel das Erscheinungsjahr (2015) und der Name 

der Zeitschrift (Beltz Verlag, Weinheim Basel), in der dieser Artikel veröffentlicht wurde.                                                                 

Ansonsten finde ich die Filfachheit des Hautthemas wichtig.  Außerdem war für mich die Sprache schwer zu verstehen, 

wegen den vielen Fachbegriffen aus dem wissenschaftlichen Bereich jedoch habe ich meinen Wotschatz erweitert 

können.  

Der Titel deutet ziemlich klar den Inhalt des Artikels an, man kann aber nur nach mehrfachen Lesen, die Idee und das 

Ziel des Themas besser verstehen.                                                                                                                                                        

Der Untertitel des Artikels lautet "Modelle und Praxisszenarien" aber werden jedoch nicht im Text dargestellt. Es wird 

nur präzisiert, dass „...verschiedene Aspekte der Lernstrategieförderung in Schule, Hochschule und betrieblicher 

Ausbildung beleuchtet“20 werden, obwohl von verschiedenen Modelle und Instrumenten so wie praktischen umsetzungen 

geredet wird bekommen wir erst in 4 Kapitel einige Informationen dazu.  Wenn diese Modelle und Praxisszenarien 

vorgestellt wären, würde ich den Begriff  "der Lerstrategieförderung" und die Umsetzung dieser in Praxis-Kontexten 

sicherlich viel besser verstehen. 

 
20 Leseprobe aus: Martin, Lernstrategien fördern, ISBN 978-3-7799-3253-6 © 2015 Beltz Verlag, Weinheim Basel, Zitat 
Seite 10 
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Aus Sicht eines wissenschaftlichen Textes ist der Titel der Schlüssel zum Inhalt, daher glaube ich, dass diese Begriffe 

"Modelle und Praxisszenarien", die auf der ersten Seite des Artikels erscheinen, durch Forscher definiert, erklärt und 

konkretisiert werden sollen. 

Bezüglich der Struktur und des Inhalts, finde ich den Artikel anfangs sehr kompliziert zu verstehen was die Autoren genau 

mit diesem Artikel erreichen möchten. Später, nach einer detailierte Auseinandersetzung mit dem Text, finde ich das Ziel 

des Themas sehr bedeutsam und regt,  für mich als zukunftige Lehrerin, zum nachdenken an. Als nächstes konnte ich nicht 

übersehen, dass der Hauptteil des Textes von Punkt 1.2 bis 1.3 sehr gut strukturiert ist. Dieser Teil beginnt mit der Frage 

„Was sind Lernstrategien?“. Für mich war es wichtig zuerst eine Antwort zu diese Frage zu fiden befor ich den Text weiter 

gelesen habe. Diese hat Neugierde in mir geweckt für den weiteren Textverlauf.                                                                                                     

Der Artikel enthält nur einen theoretischen Teil in dem die Enleitung und die Problemstellung anhand von verschiedenen 

Aussagen der Psychologen vorgestellt wird. Was ich sehr interessant und konstruktiv finde, ist die Tatsache, dass ich 

unterschiedliche Definitionen (Meinungen) von mehreren Psychologen, Forschern, oder Professoren entdecken konnte. 

Die Art und Weise, wie dieser Teil strukturiert ist, hat mich sehr beeindruckt, weil die Definitionen mehrerer Psychologen 

ausführlich erläutet wurden.                                                                                                                                                                       

Was ich weiterhin interessant finde, ist die Tatsache, dass ein paar Definitionen aus dem deutschen Sprachraum stärker 

betont wurden. Eines davon ist: „ Lernstrategien steigern die Lerneffizienz, indem sie zielgerichtet, flexibel und 

situationsgerecht eingesetzt werden.“21 Also, diese Aussage hat mich dazu gebracht, mich selbst zu fragen, wie können 

Lernstrategien zielgerichtet und zugleich flexibel sein? Nachdem weiter lesen erhielt ich auch die Antwort, dass wir zum 

Beispiel ein Ziel haben, das wir erreichen möchten, aber wir können es auf verschiedene Methoden erreichen, abhängig 

von der Natur oder Komplexität des Ziels. 

Fast am Ende von Punkt 1.3 wird im letzten Fragment gesagt dass: „ ... durch die Einteilung von Lernenden in sensorische 

Lerntypen nach dem heutigen Stand der Wissenschaft klar abgelehnt und sogar als lernhinderlich betrachtet werden. 

Einerseits werden durch die oft teuren Typen-Tests finanzielle Mittel gebunden, die anderweitig eingesetzt werden könnten. 

Schwerer wiegt aber, dass den Lernenden durch eine einseitige, angeblich typengerechte Informationsdarbietung wichtige 

Lernhilfen und -instrumente vorenthalten werden könnten, die in Tat und Wahrheit ihren Lern- und Verständnisprozess 

unterstützt hätten“22. Mit dieser Aussage verstehe ich , dass die gut bekannte 4 Typen des Lernens nicht so existieren und 

die Kinder wüssten nicht mehr wie Sie lernen sollen. Ich denke, dass in diesem Fragment viel dramatisiert wurde und mich 

damit in den Nebel versetzte, weil zuvor alle 4 Typen des Lernens beispielhaft dargestellt wurden. Obwohl es theoretische 

und biologische Erklärungen zu dem bekannten Lerntypen gab, die die  Prozesse der Wahrnehmung und des sensorischen 

Verstehens wissenschalftlichen erklärten, wurde mit den Aussage im letzten Zitat alle zunichte gemacht. Meiner Meinung 

nach, ist Lernen intuitiv und jeder hat einen eigenen Lernstil jedoch um den Lernprozess und so mit bessere Leistungen zu 

erzielen, sollten wir offen sein für vielfache Lernmethoden.  

 
21 Leseprobe aus: Martin, Lernstrategien fördern, ISBN 978-3-7799-3253-6 © 2015 Beltz Verlag, Weinheim Basel, Zitat 
Seite 12 
22 Leseprobe aus: Martin, Lernstrategien fördern, ISBN 978-3-7799-3253-6 © 2015 Beltz Verlag, Weinheim Basel, Zitat 
Seite 15 
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In vorletzten Abschnit wird der vergleich der biologoschen eigenschaften des Menschen mit dem der Tiere hergestellt. 

Dieser Astepkt ist zwar Interesant wenn wir aber zum Titel des Textes zurück gehen merken wir dass dieser Aspekt der 

Natur und Funktion von Emotionen zu weit vom Thema wegführt.  

 

3.Schlussfolgerung   

Als Schlusfolgerung möchte ich sagen dass ich der Kombination von historischen Hintergrund und den  neuartigen Ideen 

gelungen finde. Die Autoren des Textes wollten bestimmt  das Themas der Lerntypen-Modelle von allen Seiten beleuchten, 

aber Teilweise sind sie zu weit weg von Thema  geraten. Was ich am meisten von dieses Text mitgenommen habe ist dass 

der Emotionale Teil viel zum Lernprozess beiträgt.             

Obwohl ich Kritikpunkte hatte, war das Thema logisch aufgebaut und hatte auch eine zeitnahe Referenz zu einem wichtigen 

Thema.                                       
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PARCS ET JARDINS DE PARIS 

                                                         prof. Dăncău Monica-Adriana, 
 ,,Şc.Gim.Anton Pann,,Rm.Vâlcea, Jud.Vâlcea 

 
JARDIN DES TUILERIES ET DU CARROUSEL (28 ha ) 

Situé entre la place de la Concorde et le Louvre, les jardins des Tuileries et du Carrousel sont contemporains de l'édification 

du palais des Tuileries par Catherine de Médicis en 1564. Un siècle plus tard, Le Nôtre en reprit le tracé pour composer un 

exemple parfait du jardin à la française. Lieu de la promenade publique mondaine au XVIIIe siècle, le jardin des Tuileries 

resta ouvert à tous au XIXème, tandis que la partie la plus proche du palais, bientôt nommée jardin du Carrousel, était liée 

à la demeure du souverain. Sous le Second Empire, ce jardin fut aménagé à l'anglaise pour l' usage privé de Napoléon III 

et de la famille impériale. La destruction du palais des Tuileries lors de la Commune rendit cet espace au public. Dans le 

jardin des Tuileries ouvert à tous, Napoléon III respecta la structure classique déjà existante. Il fit cependant édifier le Jeu 

de Paume pour les distractions du prince impérial. Après avoir accueilli les collections impressionnistes, c'est un espace 

aujourd'hui dévolu à l'art contemporain. 

SQUARE LOUVOI (1925 m2) 

Ce square situé en face de la Bibliothèque nationale fut inauguré en même temps que le pont de Solférino, le 15 août 1859, 

à l'occasion de la fête de Napoléon III. Il s'ordonne simplement autour de la belle fontaine des Fleuves français due en 1839 

à l'architecte Visconti et au sculpteur Klagmann. 

SQUARE EMILE-CHAUTEMPS (3960 m2) 

Ex-square des Arts et Métiers, sa construction fut décidée par un arrêté du 23 août 1858 à l'occasion des travaux faisant 

suite au percement quatre ans plus tôt du boulevard de Sébastopol. Après son inauguration, L'Illustration le définit comme 

tel : "Il appartient à ce que l'on pourrait appeler le genre noble". Et de fait, sa structure est caractéristique du jardin à la 

française : divisé en parcelles égales, il joue sur la symétrie avec ses allées régulières de marronniers et ses deux bassins 

ovales ornés de groupes en bronze. Ces bronzes furent conçus par Davioud et exécutés en 1860 : à gauche, en regardant le 

Conservatoire des Arts et Métiers, les allégories de l'Agriculture et de l'Industrie sont une oeuvre du sculpteur Gumery 

(1827-1871), à droite, Mercure et la Musique sont signés Ottin (1811-1867) ; les motifs d'ornements sont de Liénard. Le 

square Emile-Chautemps est particulièrement remarquable pour sa composition mais aussi pour les monuments qui lui sont 

associés. Au centre, une colonne commémorative en granit du Jura a été érigée à la gloire des armées du Second Empire. 

Sur le socle figurent quatre grandes victoires de la guerre de Crimée : Alma (20 septembre 1854), Inkermann (5 novembre 

1854), Tchernaïa (16 août 1855) et Sébastopol (8 septembre 1855). Face au square s'élève un beau témoignage du style 

Second Empire : le théâtre de la Gaîté Lyrique. Construit en 1862 par Hittorff et Cuzin pour remplacer le théâtre de la 

Gaîté de la rue du Temple, il fut dirigé par Offenbach de 1873 à 1875. Sa façade est décorée de pilastres composites 

encadrant les cinq arcades du premier étage ornées de colonnes de marbre rouge. 

PARC DU RANELAGH (6 hectares ) 

Tracé par Haussmann, le parc fut ouvert en 1860 sur l'emplacement dit de la Pelouse, un élégant point de rencontre où 

s'élevait le bal du Ranelagh qui vit danser Lucien Bonaparte, Barras, Tallien ou la belle Juliette Récamier. Le parcs fait 

face au musée Marmottan qui abrite les collections d'un passionné du Premier Empire. 

BOIS DE BOULOGNE ( 845  hectares) 

Le Bois de Boulogne est une survivance de l'antique forêt de Rouvray où Isabelle de France, soeur de Saint-Louis, s'était 

retirée pour fonder l'abbaye de Longchamp. Le moulin du même nom est aujourd'hui le seul vestige de l'abbaye. Au XIVe 
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siècle, des pèlerins revenant de Boulogne-sur-Mer obtinrent d'y élever une église d'où le nom du lieu qui s'imposa sous 

Louis XI. Au XVIe siècle, François Ier y fit bâtir le château de Madrid aujourd'hui disparu. Alors qu'au XVIIe siècle, 

Lonchamp fut une promenade prisée, de magnifiques demeures s'y développèrent au cours du XVIIIe siècle : les châteaux 

de la Muette et de Neuilly, la Folie Saint-James et Bagatelle. Sous la Révolution, le bois connut une destruction presque 

totale.  

Grâce à Bonaparte, le Bois de Boulogne reprit vie : il fut nettoyé, reboisé et des allées furent ouvertes. Cependant, les 

troupes alliées qui y campèrent en 1814 et 1815 le laissèrent à l'état de lande désertique. En 1848, le bois devint propriété 

de l'Etat. En 1852, Napoléon III le céda à la ville de Paris avec obligation pour elle de l'aménager en promenade publique 

et de l'entretenir. L'Empereur souhaitait en effet en faire une sorte de Hyde Park parisien. Des allées sinueuses furent 

tracées, les lacs Supérieur et Inférieur furent créés avec deux îles reliées entre elles, la Grande Cascade fut conçue à partir 

de rochers amenés de Fontainebleau et grâce à d'immenses travaux hydrauliques, trois rivières furent dessinées, 400 000 

arbres plantés sans compter les innombrables massifs de fleurs. Il faut ajouter à cela la réalisation de l'hippodrome de 

Longchamp et les diverses concessions accordées à des sociétés comme le jardin d'Acclimatation ou le Pré-Catelan. Tous 

ces travaux furent suivis de près par Napoléon III qui voyait là la réalisation parfaite de ses conceptions en matière d'espace 

vert. En 1857, il fit édifier par Davioud, à la pointe sud du lac Inférieur, un petit pavillon dénommé le "Kiosque de 

l'Empereur" réservé à son usage personnel. Restauré en 1985 à l'identique, ce charmant pavillon témoigne de l'engouement 

de la société impériale pour le Bois de Boulogne. Le succès fut tel que le Bois s'imposa bientôt comme la promenade 

incontournable de l'élite sociale du Second Empire qui se donnait là chaque jour le spectacle de sa propre vanité. 

JARDINS DE L'AVENUE FOCH (66 200 m2) 

Pour relier Paris et le Bois de Boulogne nouvellement aménagé, Napoléon III souhaitait une voie majestueuse en accord 

avec l'élégance de l'ouest de la capitale. Ce fut l'avenue Foch qui s'appelait alors avenue de l'Impératrice. Décidée par une 

loi de 1864, ouverte en 1865, l'avenue de l'Impératrice se voulait dans l'esprit de ses concepteurs la plus belle avenue du 

monde. De fait, tout sera mis en oeuvre à cette fin. Avec une voie carrossable et deux allées latérales, l'une réservée aux 

piétons et l'autre aux cavaliers, avec des contre-allées et des chaussées aménagées devant les immeubles, l'avenue atteindra 

près de 140 mètres de large sur 1,5 kilomètres de long. La décoration de cette voie impériale fut confiée à Alphand qui 

garnit les jardins de toutes les espèces d'arbres et d'arbustes acclimatées à Paris, soit près de 4 000 essences différentes. 

Aujourd'hui, parmi les arbres remarquables de cette promenade, se trouvent quelques spécimens centenaires dont trois 

platanes, un marronnier d'Inde, un Sophora du Japon, un orme de Sibérie et un tulipier de Virginie. Dès 1855, avant même 

que les arbres soient plantés ou juste épanouis, alors que l'avenue était encore en construction et les immeubles en projet, 

l'avenue de l'Impératrice devint un lieu à la mode où se côtoyaient l'aristocratie et le demi-monde, où les cavaliers élégants 

et les attelages rutilants rivalisaient de prestance en se rendant au bois de Boulogne. C'est ici que s'achève cet itinéraire des 

promenades du Second Empire qui nous a conduit des jardins impériaux aux plus modestes squares de quartier et des parcs 

populaires aux plus somptueux espaces verts réservés à la haute société. C'est en tout plus de 1 830 hectares qui furent 

créés et réaménagés sous le Second Empire, soit près de 80% des actuels espaces verts de la capitale. Mais avant de se 

quitter, il convient de rendre un dernier hommage à celui qui contribua pour la plus grande partie à la réalisation de cet 

ensemble magnifique, Adolphe Alphand. C'est entre les numéros 17 et 22 de l'avenue Foch qu'un monument fut élevé à sa 

mémoire en 1899 par Dalou et Formigé. Il figure l'ingénieur debout, sur un piédestal, entouré de quatre de ses 

collaborateurs, devant un petit monument en exèdre supportant deux bas-reliefs symboliques de son oeuvre : l'un montre 

des ouvriers effectuant des travaux de terrassement et de pavement, l'autre des jardiniers occupés à la plantation d'un arbre. 
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SQUARE DU TEMPLE  ( 7965 m2) 

Ouvert au public en 1857, ce square occupe une partie de l'ancien enclos des Templiers qui fut tristement transformé en 

prison d'Etat de 1792 à 1808. C'est là que Louis XVI et sa famille vécurent leur captivité sous la Révolution. En 1809, 

Napoléon ordonna la destruction d'une grande partie de la forteresse et la tour du Temple fut abattue en 1811. Tous les 

bâtiments furent rasés et remplacés par l'actuel square. Petit jardin à l'anglaise qui confine à l'arboretum par ses essences 

rares, le square du Temple est caractéristique du Second Empire par les éléments qui le composent : une pièce d'eau 

artificielle tombant des rochers venant de Fontainebleau, une grille dessinée par Davioud, un kiosque à musique et un 

chalet de nécessité. Il est à noter une statue en pierre du poète et chansonnier Béranger, oeuvre d'un sculpteur contemporain, 

Lagriffoul.  

SQUARE DES INNOCENTS (870 m2) 

Improprement dénommé square, la place des Innocents s'apparente plus à un mail c'est à dire à un lieu réservé à la 

promenade, à la déambulation. Créée en 1860, lors de l'édification des Halles, cette place qui doit son nom au cimetière et 

à l'église des Innocents détruits à la fin du XVIIIème, fut plantée d'une soixantaine de tilleuls répartis autour de la fontaine 

des Innocents, chef-d'oeuvre de la Renaissance du à Pierre Lescot et à Jean Goujon. Située à l'origine rue Saint-Denis, c'est 

Davioud qui la fit démonter puis remonter au milieu de la place en la surélevant par une série de bassins en escaliers. Le 

parti pris est remarquable : au lieu de noyer le monument sous la verdure, on choisit de le mettre en valeur dans un espace 

dénudé, rythmé par l'alignement régulier des arbres.  

SQUARE DE LA TOUR SAINT-JACQUES  (6016 m²) 

Il s'agit du premier square ouvert au public en 1856 et le seul qui, par sa forme, mérite sa dénomination tirée de l'anglais 

"carré". Situé stratégiquement à la croisée de Paris, il résulte des travaux qui bouleversèrent le quartier sous le Second 

Empire : aménagement de la place du Châtelet, prolongement de la rue de Rivoli et percement du boulevard de Sébastopol. 

Lors de sa visite à Paris pour l'Exposition universelle de 1855, la Reine Victoria fut menée sur le chantier par Haussmann, 

très fier de présenter à la souveraine le premier square parisien directement inspiré de ses homologues anglais. Véritable 

écrin de la tour Saint-Jacques, seul vestige de l'église du même nom détruite en 1797, ce square se dresse sur le lieu qui 

servait de point de ralliement aux pèlerins en partance pour Compostelle.  

La tour fut restaurée par l'architecte Ballu de 1854 à 1858, tandis qu'une statue de Pascal par Cavelier était installée sous 

la clef de voûte en hommage au philosophe qui y avait réalisé des expériences barométriques en 1648.  

 

 

Bibliographie : 

 

 Curriculum à la langue étrangère our les classes de gymnase, 2010, à la pag.44 

 Sultana Craia :Francophonie et de la Roumanie ", Ed Démiurge, 1995, à la page 23 
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EDUCAȚIA PENTRU TOLERANȚĂ 

Înv.Sandu Ana-Maria,  
Șc.Gim.,,Anton Pann,,Rm.Vâlcea, jud.Vâlcea 

 
 

    Educaţia pentru toleranţă constituie o dimensiune specifică noilor conţinuturi pedagogice lansate la nivel de 

UNESCO în calitate de răspunsuri la problematica lumii contemporane. Are o funcţie şi o structură de bază desfăşurată 

transversal la nivelul mai multor conţinuturi particulare integrate cu genericul de noile educaţii – vezi educaţia pentru 

schimbare şi dezvoltare; educaţia faţă de mass-media; educaţia demografică; educaţia sanitară modernă; educaţia 

nutriţională; educaţia pentru cooperare. Este angajată, în mod direct, la nivelul educaţiei pentru democraţie şi drepturile 

omului. Mai mult decît atît, apare ca unul dintre obiectivele generale ale educaţiei internaţionale exprimat în termeni de 

competenţe. Educaţia pentru toleranţă reprezintă, astfel, “capacitatea de a accepta diversitatea culturală, lingvistică, 

etnografică, nutriţională etc., precum şi ideea că nu există soluţii imediate pentru toate problemele; în sens socio-politic nu 

presupune acceptarea nonvalorii, a fanatismului, a agresivităţii etc.” (George Văideanu, UNESCO – 50 – EDUCAŢIE, 

Editura Didactică şi Pedagogică RA., Bucureşti, 1996, p. 79). Conceptul de toleranţă este definit la nivelul ştiinţelor 

politice. Desemnează “opţiunea deliberată a cuiva care posedă puterea şi cunoaşterea necesare, de a nu întîrzia, împiedica 

sau stînjeni conduite pe care le dezaprobă”. Are ca sferă de acţiune indivizii, instituţiile şi societatea. Implică norme 

axiologice, îndeosebi de Educaţia pentru toleranţă ordin moral, pentru că altfel “a tolera ar fi echivalent cu a socoti drept 

să fie îngăduit un lucru rău”. De aceea, “toleranţa poate fi totuşi deosebită de simpla consimţire”. În acelaşi timp, trebuie 

clarificată relaţia dintre toleranţă şi ingerinţă, care poate fi soluţionată prin argumentare raţională sau blocată prin 

constrîngere exterioară. Analiza toleranţei poate fi realizată la nivelul unui concept operaţional (descriptiv), util şi în cazul 

educaţiei. Teoria politică vizează mai mult calitatea sa de ideal moral, reflectată şi la nivelul obiectivelor pedagogice. Iar 

în practica socială sînt dezvoltate argumente şi variante multiple, raportate la numeroase interese individuale şi comunitare. 

Conţinutul conceptului poate fi explicat prin delimitarea sa faţă de unele practici sociale negative: intoleranţă (opusul 

toleranţei), indulgenţă (“exces de toleranţă”), indiferenţă (“autoînfrînare activă”). Activarea toleranţei implică 

normativitatea morală exprimată prin mai multe principii, legitimate istoric: a) principiul utilităţii, promovat de J. S. Mill, 

maximizează avantajele; limitele apar acolo “unde foloasele aduse de toleranţă încetează de a prevala asupra daunelor”;  

b) principiul neutralităţii, promovat de liberali, reevaluează rolul statului; limitele apar “sub o formă sau alta de 

scepticism sau de relativism moral”;  

c) principiul respectului pentru persoană, promovat de I. Kant, susţine autonomia şi raţionalitatea “acţiunii liber 

alese”; limitele apar atunci cînd autonomia şi raţionalitatea “admit numeroase interpretări diferite”.  

                Una dintre cele mai grave maniere de discriminare și încălcare a principiului egalității de șanse cu care ne 

întâlnim în societatea contemporană are drept cauză o greșită înțelegere și asumare a apartenenței rasiale, și se numește 

rasism. Principală cauză a comportamentelor discriminatorii prejudecățile negative pe care oamenii le perpetuează în 

legătură cu aceia care sunt, într-o formă sau alta, diferiți în raport cu ei. În cazul rasismului, diferențele care dau naștere 

prejudecăților sunt cele care provin din apartenența la rase diferite, care este vizibilă datorită diferențelor fizice reale dintre 

oameni, dintre care diferențele de culoare a pielii sunt cele mai vizibile și cel mai adesea invocate în acest context. Alături 

de acestea, se vorbește și despre diferențe culturale în legătură cu care există convingerea (care e un stereotip) după care 

ele există și sunt insurmontabile, deoarece întotdeauna „ceilalți”, cei de altă rasă au idei și obiceiuri diferite (și, desigur, 

eronate) prin comparație cu ale noastre. Criteriul fundamental rămâne însă acela al diferențelor fizice și fizionomice. Dar 

dacă diferențele fizice sunt acelea care conduc la apariția discriminărilor de natură rasială, urmează că la baza rasismului 
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se găsește o eroare de gândire: cei care sunt diferiți din cauza trăsăturilor fizice specifice rasei lor nu pot face nimic pentru 

a modifica aceste caracteristici și a reduce astfel diferențele care conduc la discriminare, astfel că este lipsit de sens ca 

altcineva să îi desconsidere din cauza aceasta. Este la fel cu a discrimina pe cineva pentru că este înalt de un metru și 

optzeci de centimetri, susținând că îți plac numai oamenii care au cel mult un metru și șaptezeci și cinci. Dar dacă aceia 

care sunt vizați de atitudini rasiste din cauza anumitor trăsături pe care le au, cum ar fi culoarea pielii, nu pot (și probabil 

că nici nu ar dori) să le schimbe, urmează că singurul mod în care putem scăpa de rasism este schimbarea modului de 

gândire și a atitudinilor celor care consideră că oamenii care sunt altfel decât ei din punct de vedere rasial, fizic, sunt prin 

aceasta inferiori și este normal să fie desconsiderați și să nu beneficieze de aceleași drepturi și oportunități precum ceilalți. 

Apartenența de gen și egalitatea de șanse În literatura de specialitate apărută în ultimii ani s-au încetățenit expresii precum 

„diferențe de gen”, „apartenență de gen” sau „studii de gen” (gender studies), care se referă, în cele din urmă, la faptul că 

diferențele dintre bărbați și femei sunt mai nuanțate decât simpla diferență dintre cele două sexe biologice. Diferențele de 

gen înseamnă mai mult decât diferența anatomică dintre cele două sexe. Ele reprezintă deosebiri la nivelul caracteristicilor 

individuale dintre femei si bărbați, considerate din cel puțin trei puncte de vedere: biologic, psihologic si socio-cultural. 

Apariția diferențelor de gen se datorează complexelor interacțiuni pe care femeile și bărbații, cu caracteristicile lor biologice 

specifice, le au cu mediul lor natural și social și poate fi observată prin intermediul variabilelor biologice, psihologice si 

comportamentale. Analiza istorică a toleranţei permite identificarea a trei etape care marchează deschiderea spre noi 

conţinuturi şi semnificaţii sociale: 

 a) toleranţa religioasă (vezi John Locke, Scrisoare despre toleranţă, 1689);  

b) toleranţa civică şi morală (vezi J.S. Mill, Despre libertate, 1859);  

c) toleranţa politică, sexuală, comunitară etc. în condiţiile secolului XX. Astfel “principalele arii ale dezbaterii în secolul 

XX privesc credinţa religioasă, practicile sexuale, opoziţia politică şi, în vremea din urmă, egalitatea dintre sexe” (vezi 

David Miller, coord., Enciclopedia Blackwell a gîndirii politice, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000, p.746-750). Teoria 

toleranţei are ca obiectiv analiza axiomatică a acestui fenomen social complex şi contradictoriu, care are implicaţii 

importante în plan politic, dar şi pedagogic. Perspectiva axiomatică valorifică analiza istorică, identificînd fundamentele 

teoretice ale doctrinelor moderne despre toleranţă, anticipate de Locke (Scrisoare despre toleranţă, 1689) şi de Voltaire 

(Tratat despre toleranţă, 1763). Dezvoltarea lor este graduală la nivelul următoarelor principii:  

1) separatismul – (Stat – Biserică), care susţine legitimitatea metodelor coercitive, necesare atunci cînd este afectată 

liberatea cetăţenilor şi cînd nu sînt respectate drepturile acestora;  

2) failibilismul – care evidenţiază ilegitimitatea oricărei pretenţii de cunoaştere absolută a adevărului şi de impunere 

arbitrară a acestuia;  

3) personalismul – care susţine dreptul suprem al fiecărui omi “la libera căutare a adevărului sub orice formă, chiar cu 

riscul erorilor”;  

4) liberalismul – afirmat în secolul XIX, o dată cu revoluţia liberală, care încurajează extinderea toleranţei “cu referire la 

diferenţele politice, ideologice, culturale, sociale”. Extinderea semnificaţiilor termenul. 

 

 

Bibliografie: 
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PĂRINTE DE „MESERIE” 
 

Prof. înv. primar Dumitru Mirela-Mihaela,  
doctorand, Universitatea de Stat din Tiraspol 

 
 
„Există doar două moşteniri de durată pe care sperăm să le oferim copiilor noştri. Una dintre acestea este rădăcinile, iar 

cealaltă, aripile.”  

Goethe 

 

 Meseria de părinte este cea mai frumoasă dar şi cea mai grea. Creşterea şi formarea personalității unui copil este 

o provocare, un adevărat examen al maturității, răbdării și înțelepciunii. Aceasta presupune atât responsabilități cât şi 

bucurii, multă iubire dar şi disciplină şi autoritate. În funcție de particularitățile de vărstă și educație, fiecare părinte este 

diferit si manifestă într-o manieră proprie parenalitatea. Astfel, în timp ce unii părinții aleg să ofere majoritatea timpului 

lor liber copilului, la polul opus se află părinții care doresc să lase copilul sa se descopere și să învețe liber, prin descoperire 

și experimentare. Tipologiile de părinți sunt foarte diferite astfel, în timp ce unii au aşteptări prea mari de la ei, îi 

supraveghează și protejeaza excesiv sunt prea rigizi, autoritari, sau din contră, prea permisivi,  alții aleg să fie permisivi și 

relaxați. 

 Majoritatea oamenilor văd parentalitatea ca o împlinire a scopului vieții lor, țelul suprem și amprenta lăsată în 

viitor.  Așadar, pentru un părinte, nimic nu poate lua locul propriului copil şi de aceea de cele mai multe ori ei devin cel 

mai bun prieten al părinților lor, și viceversa. Familiile puternice pot face un copil să se simtă în siguranță și să îi dea un 

scop în viață, și creșterea unui copil este de multe ori cea mai mândra realizare a unui părinte.  

Echilibrul și un set de reguli disciplinare sunt necesare în permanență, scopul acestora fiind în principal acela de 

a-i deprinde pe copii să se supună autorității şi să-si educe autocontrolul. Copiii pot testa limitele stabilite de adulți (şi cei 

mai mulți o fac) pentru a vedea care sunt urmările încălcării regulilor. Studiile de specilaitate demonstrează că aceste 

restricții le sunt realmente necesare pentru a putea să devină adulți asumați, maturi şi responsabili. 

 

Consecințele migrației 

 

Cheia unei educații constructive o reprezintă însă timpul acordat copilului şi nu resursele materiale. Banii nu pot 

substitui iubirea, atenția şi sprijinul familial. Epoca modernă pune accent pe valorile materiale şi mai puțin pe relația 

afectivă. Tot mai mulți părinți aleg migrația pentru a le oferi celor mici o viață mai bună, cu cât mai multe jucării, haine, 

hrană dar și aparatură modernă (telefon, calculator, tabletă).   

Acest fenomen care a căpătat o amploare tot mai mare în ultimii ani afectează într-o mare măsură dezvoltarea 

socială și emoțională a copilului. Sentimentul de abandon, singurătate, teama sau nevoia de afecțiune sunt câteva dintre 

cicatricile cu care tânărul învață să traiscă, să le accepte și să încerce să le învingă cu ajutorul celor dragi, al cadrelor 

didactic dar și al terapiilor și consilierii din partea psihologilor și terapeuților.    

 

Rolul părintelui 

 

Părintele este adultul care educă, formează, şlefuieşte şi încurajează copilul să îşi atingă potențialul maxim. În 

familie se învață comportamentul individului social. Pornind de la învățarea deprinderilor de autoservire, învățarea 
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limbajului, a reperelor culturale şi de tradiție şi până la formarea valorilor morale de bine şi rău, însuşite fie prin 

comunicarea directă cu adultul, fie prin experințele din viața cotidiana, toate aceste norme sociale se învață în familie.  

Un copil crescut într-o familie cu un climat afectiv normal, cu părinți între care există o relație de iubire, sprijin 

şi comunicare, cu raporturi familiale pozitive asigură condițiile necesare pentru o dezvoltare optimă a urmaşilor. Stima de 

sine, încrederea în forțele proprii, nivelul de comunicare şi adaptare socială, inteligența şi aptitudinile cognitive sunt câteva 

dintre valorile care se formează în funcție de experiențele familiale. Părinții care conştientizează nevoile emoționale ale 

copilului şi înțeleg cum trebuie să interacționeze şi să îşi educe copilul îl vor ajuta să aibă o dezvoltare emoțională sănătoasă. 

 

Repere în viața viitorului adult 

 

  Legătura dintre copil şi părinti are efecte pe toate planurile dezvoltării socio-intelectuale şi afective dar şi 

consecințe importante asupra calității vieții de adult. Primul mediu formator din punct de vedere al educației îl reprezintă 

familia. Adulții sunt cei care vor influența şi marca evoluția copilului. Climatul familial va fi reperul dupa care se va ghida 

viitorul adult. În funcție de modul în care vor relaționa între ei, membrii familiei vor determina evoluția şi realizările 

copilului.  

Părinții sunt cei care determină dezvoltarea fizică, socială, emoțională şi intelectuală a copilului. Dacă sunt invitați 

să participe la discuție şi tratați ca nişte oameni maturi, copiii vor fi cu atât mai motivați să nu repete greşeala şi dispuşi să-

şi asume consecințele.  

Relația copil - părinte este extrem de complexă şi nu poate fi considerată drept o relație biologică. Eticheta de 

„părinte bun” poate fi folosită în funcție de abilitățile parentale pe care adultul şi le formează în funcție de contextul familial, 

istoric şi social. Tradițiile, obiceiurile locale, societatea în care se naşte şi creşte vor contribui la personalitatea viitorului 

adult. 
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PROIECT DIDACTIC 

PROF. ÎNV. PREŞC.  IONITA GEORGIANA 
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „ CASTELUL FERMECAT G&B” 

BUCURESTI,SECTOR 3 
DATA: 30.03.2021 

GRUPA MARE -ALBINUTELE 

TEMA DE STUDIU: „Cum este/a fost si va fi aici ?” 

TEMA PROIECTULUI: „Anotimpurile-primavara” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Legume timpurii!” 

CATEGORIA ACTIVITĂŢII: ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)                                                                

TIPUL ACTIVITĂŢII:  Consolidare şi fixare de cunoştinţe                                                                                                   

TEMA ACTIVITĂŢII: „Ridichea uriasa” 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual 

MIJLOC DE REALIZARE: DLC – povestea educatoarei  

SCOP : exprimarea în propoziţii corecte din punct de vedere gramatical în timpul redării poveştii.  

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili: 

 să demonstreze înțelegerea mesajului unui text, ca urmare a audierii acestuia; 

 să redea conţinutul poveştii pe baza imaginilor prezentate; 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE SI PROCEDEE: conversatia, explicatia, povestirea, problematizarea, observarea, exercitiul. 

MIJLOACE DE INVATAMANT/ MATERIALE DIDACTICE: teatru în miniatură, fundaluri, marionete pe băţ, pezentări ppt, laptop, 

LOCUL DE DESFASURARE: sala de grupa  

DURATA: 30 minute 

BIBLIOGRAFIE: 

 C. Petrescu, 2010, “ Educaţie timpurie o prioritate a învăţământului romînesc”, Editura Cartea Didactica, Bucureşti; 

 Curriculum pentru educaţia timpurie, 2019; 
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 Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru educație timpurie, 2019. 

SCENARIUL DIDACTIC 

EVENIMENE 

DIDACTICE 
CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII 

STRATEGII  DIDACTICE 

EVALUARE METODE 

ŞI 

PROCEDEE 

MATERIALE 

DIDACTICE 

FORME 

DE 

ORGANIZARE 

1. Momentul 

organizatoric 

       Organizarea spaţiului şi a climatului educaţional optim desfăşurării 

activităţii propuse:  

- aerisirea salii de clasa; 

- pregătirea materialelor necesare;  

- intrarea copiilor in sala de grupa. 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

  

2. Captarea 

atenţiei 

       Pe măsuţă va fi aşezat un coş cu legume de primăvară. Le spun că eu 

mă simt foarte fericită fiindcă am consumat multe legume de primăvară şi 

că am multe vitamine in corp. Îi întreb ei cum se simt în această, dimineaţă 

şi de ce se simt astfel  apoi îi rog să mimeze felul cum se simt. Le voi cere 

să mimeze emoţia. Vom discuta despre anotimpul primăvara şi despre 

legumele de primăvară,  despre o ridiche mai diferită decat ridichile 

obişnuite. Vreţi să aflaţi  povestea ei?  

Conversaţia 

Observarea 

Cos cu legume 

de primavara 

Frontal Orală 

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

      Se va anunţa tema activităţii, ce urmează a se desfăşura. În termeni 

accesibili vor fi anunţate obiectivele activităţii. Pentru a afla povestea 

ridichei uriase, se cere copiilor să asculte cu atenție povestea.  

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 Frontal  
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5. Dirijarea 

învăţării 

 

       Se va expune copiilor povestea cu ajutorul teatrului în miniatură şi a 

siluetelor, cu intonaţie adecvată, o tonalitate potrivită, modularea vocii 

pentru a imita personajele, marcarea pauzelor determinate de punctuaţie. 

Pe parcursul poveştii, voi explica cuvintele si expresiile necunoscute . 

       Se va expune apoi o prezentare ppt, realizată pe baza poveştii, iar 

copii vor repovesti conţinutul pe baza acesteia. 

 

Povestirea  

 

Explicaţia 

Problematizarea  

Expunerea  

Exercitiul 

 

Teatru in 

miniatura şi 

siluete 

 

 

Prezentare ppt 

Frontal 

 

 

 

Individual 

Orală 

 

6. Obţinerea 

performanţei şi  

 

asigurarea feed-

back-ului 

        Vom formula împreună propoziţii,  folosind cuvintele noi ( a 

rasarit,uriasa,clintea, aciuise,opintit, ospatat). 

Exerciţiul   Orală 

7. Incheierea 

activităţii 

   Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra modului în care 

copiii s-au descurcat şi comportat pe parcursul activităţii. 

Conversaţia  

 

Frontal Aprecieri 

verbale 
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IMPLICAREA FAMILIEI ȘI A ȘCOLII ÎN PREVENIREA MANIFESTĂRILOR VIOLENTE ALE ELEVOR 

 

Prof. înv. primar Low Delia Simona 
Şcoala Gimnazială Crăciunelu de Jos 

 

              Pentru  majoritatea părinţilor, a ajunge să-i înţeleagă pe copii reprezintă o lucrare de o viaţă întreagă 

pentru că fiecare copil este diferit în mod unic. Dacă un copil se simte neînţeles, respins şi manipulat, aceasta poate dezvolta 

cu uşurinţă în el trăsături negative şi, foarte adesea rezultattul va fi: amărăciune, conflict, răzvrătire prin violenţă. 

 Adesea, copilul devine agresiv fizic atunci când nu este înţeles de ceilalţi. Vrea să intre într-un cerc de prieteni 

sau îşi doreşte ce are altcineva, da nu-i poate face pe ceilaţisă înţeleagă acest lucru. Multeagresiuni dintre copii apar între 

cei de vârste diferite, când cel mai mic mai puţin agresiv. Unele dintre aceste agresiuni par a fi cauzate de lipsa de pricepere 

a copilului mai mare de a face pe cel mai mic să-i înţeleagă cuvintele. 

 Comportamentul agresiv se poate modela, dar pentru aceasta trebuie să-i înţelegem mai întâi pe copii, să înţelegem 

de ce au astfel de probleme. Copiii ignoră adesea ceea ce spun profesorii sau părinţii (,,Nu mai lovi!’’) şi continuă să facă 

ceea ce au văzut că fac unii dintre ei (lovesc). De exemplu, C.P.,  elev în clasa a IV-a, atunci când se supără dintr-un motiv 

oarecare, apucă primul lucru îl găseşte la îndemână şi loveşte cu el. Când am adus acest fapt în atenţia mamei, mama mi-a 

explicat că exact aşa se comportă şi tatăl lui atunci când este nervos. Realitatea a demonstrat că, în majoritatea cazurilor, 

copiii învaţă să devină violenţi urmărind scenele de agresivitate prezente în diferite filme şi chiar programe de desene 

animate. Ei chiar îşi depăşesc modelele, inventând gesturi şi acţiuni mai violente decât cele pe care le-au văzut. 

 Este întotdeauna mai bine să-i împiedicăm pe copii noştri să devină agresivi. În acest sens este important să 

înţelegem şi să lucrăm cu emoţiile negative ale unui copil într-un asemenea mod, încât comportamentul acestuia să nu 

devieze. Problemele emoţionale profunde şi de durată sunt complexe şi necesită, de obicei, nu doar răbdare şi înţelegere 

din partea părinţilor, dar şi terapie  şi consiliere specializată, din partea unui psiholog. 

 Trebuie să ne aducem aminte că a aduce pe lume un copil nu este totul, trebuie să-l ajuţi să se formeze, să-i fii 

alături, să-i arăţi că există şi lucruri frumoase în lumea asta agitată. Trebuie să-l ajiţi să supravieţuiască şi altfel, nu numai 

prin forţa pumnului. Ce să înţeleagă un copil care ajunge la şcoală şi e terorizat de un copil, sau e bătut sau jignit de altul?! 

Acesta ar trebui să fie un proiect pentru toată ţara în care ar trebui să fie implicaţi pe aceeaşi linie întâi nu numai profesorii 

şi elevii ci şi părinţii. 

 Suntem fericiţi când copilul nostru este la calculator! Dar câţi dintre noi verifică ce fac ei de fapt în faţa 

calculatorului? Ce conţin jocurile care sunt vândute cu coperte atrăgătoare?Ce personaj îl atrage din acele jocuri şi de ce ? 

Suntem foarte ocupaţi în a asigura o viaţă bună nouă şi copiilor noştri, dar trebuie să învăţăm să avem zilnic timp şi pentru 

ei. Nu e de ajuns să întrebi ,,Ai fost la şcoală?’’, ,,Cum a fost?’’, ţi se răspunde ,,Bine’’ şi când ar vrea să-ţi mai spună ceva, 

tu, ca părinte, să-i întorci spatele şi să-i spui că mai ai de făcut mâncare, de urmărit nu ştiu ce emisiune, etc. 

 Copilul trebuie respectat şi iubit... 

 Violenţa tinerei generaţii este expresia vulnerabilităţii acesteia, a confuziei, a neliniştii, a suferinţei, a lipsei de 

repere în viaţă. Elevii care manifestă comportamente violente provin, de obicei, din familii dezorganizate sau cu situaţie 

materială precară, dar sunt şi copii care fac parte din ,,familii bune’’. 

 Ce-i detremină pe aceştia din urmă să fie violenţi? Părinţii lor cred că au ,,tot ce le trebuie’’(referindu-se la 

calculatoare, maşinuţe, dulciuri, etc) şi nu le înţeleg comportamentul agresiv. Se impune deci consilierea acestor părinţi 

pentru că manifestările violente ale copiilor provin uneori din dorinţa de a fi ,,băgaţi în seamă’’. În zadar le oferă tot ce-şi 
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doresc dacă nu-şi fac timp, cel puţin o jumătate de oră pe zi, să le asculte bucuriile şi necazurile pe care le-au trăit în ziua 

respectivă, să le ofere un sfat, o mângâiere, să-i facă să simtă că părinţilor le pasă de ei. 

 Violenţa în general şi violenţa în şcoală în special, este o realitate a zilelor noastre cu care ne confruntăm uneori 

fără să o percepem suficient. Ne-am obişnuit să sesizăm actele de violenţă sau agresivitate puternice, neacordând suficientă 

atenţie celor minore, un gest, o vorbă, un fapt ce par a fi nevinovate la momentul respectiv, dar care pot duce la cate de 

violenţă majore. 

 Care dintre noi nu am aruncat uneori o vorbă mai dură la întâmplare, într-un moment de furie, de lipsa de auto-

control, sau am făcut un gest, o glumă, ce ni se păreau lipsite de importanţă, fără să conştientizăm impactul pe care acest 

fapt l-a avut asupra copilului respectiv, urmările. Ce este mai grav este faptul că astfel de lucruri se întâlnesc şi, nu rareori, 

chiar la cadrele didactice, lucru care nu ar trebui să se întâmple. 

 Dacă s-ar desfăşura mai multe programe de prevenire şi combatere a violenţei, atât elevii, cât şi cadrele 

didactice ar găsi căi paşnice de rezolvare a unor conflicte şi ar avea un profund sentiment de siguranţă în 

cadrul şcolii  şi în afara acesteia. 

 Dacă părinţii ar petrece mai mult timp cu proprii lor copii, dacă ar verifica, urmări cu discernământ 

anturajul acestora, dacă le-ar acorda mai multă încredere, i-ar implica ca pe nişte mici adulţi în 

problemele familiei, atunci, probabil, comportamentul acestora  se va schimba, vor deveni mai 

încrezători în propriile forţe şi conştienţi de importanţa comportamentului propriu asupra viitorului lor. 

 Dacă s-ar organiza mai multe activităţi extraşcolare, atunci ar exista o cale de a oferi şi alte moduri de 

petrecre a timpului liber, de a-i feri cât mai mult de influenţele negative. 

  Aşa am început şi noi, colectivul de cadre didactice al unei şcoli din jud. Bacău, să atragem copiii în diferite 

activităţi extraşcolare, pentru ca fiecare să se poată regăsi, să-şi poată dezvolta înclinaţiile, cultiva inteligenţa. 

Copiii au fost orientaţi către activităţi extraşcolare cultural-artistice şi sportive, (fotbal, handbal, teatru şcolar, 

informatică, dans modern, etc) spre activităţi practice, au fost implicaţi în acţiunile coordonate de Consiliul elevilor, au 

primit diferite sarcini la nivelul clasei sau şcolii. 

Într-o primă fază aceştia au fost reticenţi, pasivi, dar încetul cu încetul s-au implicat din ce în ce mai mult. Cu 

cât implicarea lor era mai vădită, cu atât schimbările lor comportamentale erau mai puternice. 

Prin urmare, considerăm că activităţile extraşcolare pentru care în ultima vreme nu ne prea găsim timp sunt de 

o importanţă majoră în educaţia elevilor noştri. Avem datoria dacă vrem să-i smulgem influenţelor nefaste, să găsim 

modalităţi de a le umple timpul liber şi în acelaşi timp de a le cultiva şi hrăni spiritul. Un păcat al unora dintre noi care 

încă mai organizăm astfel de activităţi şi ne referim în special la cele cultural artistice, este acela că de obicei aceste 

activităţi le organizăm sub deviza ,,că aşa vor copii’’ şi acceptăm prea multe lucruri de mică valoare, eliminând din 

serbările şcolare ceea ce considerăm că ,,nu prinde’’ la elevii noştri. Ar trebui să le picurăm în suflet adevăratele valori 

din muzică, dans, poezie, dacă dintr-o sută de elevi, zece vor învăţa să iubească şi să simtă muzica cuvântului, armonia 

sunetelor şi a culorilor este un câştig mare pentru noi. Să nu ne transformăm copiii în roboţi, în asimilatori de date şi 

informaţii, uitând să le dezvoltăm imaginaţia, gustul pentru frumos, sensibilitatea.  

Scopul general al activităţilor extraşcolare este creşterea gradului de adaptare a acestor copii la viaţa socială, 

mai exact, dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a comportamentului în grup, creşterea stimei de sine şi a stării de 

bine prin posibilitatea afirmării în grupul social; intensificarea implicării părinţilor în dezvoltarea elevilor. 

,,Dacă un copil trăieşte în critică, va învăţa să condamne pe alţii. 

Dacă un copil trăieşte în ură, va învăţa să lupte împotriva celorlaţi. 
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Dacă un copil trăieşte în ridicol, va învăţa să fie timid. 

Dacă un copil trăieşte în trăieşte în ruşine, va învăţa să se simtă vinovat. 

Dacă un copil trăieşte în toleranţă, va învăţa să fie îngăduitor. 

Dacă un copil este încurajat, va învăţa ce este încrederea. 

Dacă un copil este lăudat, va învăţa să aprecieze. 

Dacă un copil este corect tratat, va învăţa ce este dreptatea. 

Dacă un copil este protejat, va învăţa ce este credinţa. 

Dacă un copil este aprobat, va învăţa să aibă încredere în sine. 

Dacă un copil este tratat ca un prieten, va învăţa să găsească dreptatea în lume.’’ 

 Dacă noi, dascălii, suntem hărăziţi să pregătim aluatul societăţii pe care dacă îl frământăm prost nu creşte, dacă 

e prea fiebinte cuptorul, se arde şi dacă e prea rece, aluatul se încleiază. 

,,Să îi ajutăm să crească sub ochii şi prin grija noastră! 

Să le permitem să exploreze universul din jur, să înfrunteriscul, fără a se pune, în pericol! 

Să le oferim exemplul personal! 

Să începem fiecare zi umplându-ne mintea şi sufletul în ideea deschiderii spre lumină, în relaţiile dintre oameni! 

Să primim surâsul unui copil în care pluteşte un suflet de copil! 

Să ne minunăm de raza sublimă din ochii unui copil! 

Să primim toate aceste comori pe care copilul ni le oferă simplu, minunat, ca acele izbucniri ale primăverii, când 

parcă se deschide cerul ca să vină soarele! 

Transformaţi-vă în ramuri! Transformaţi-vă în flori, şi transformaţi-vă în fructe! Veţi fi cântăriţi la cules!’’ 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

Kuzma, K, 1985, Înţelege-ţi copilul, Editura Viaţă şi sănătate, Bucureşti; 

Piajet, 1968, Psihologia copilului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 
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PLAN CALENDARISTIC SEMESTRIAL I-II 
Clasa a V-a 

 
 

Școala Gimnaziala Produlesti 
Profesor:  Comanescu Alexandra Elena 

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 
INVATARE 

C S CONȚINUTURI 
În cazul lecțiilor on-line sunt selectate doar activitațile potrivite exersării 
individuale (sau cu membrii familiei), în spațiul locuinței 

SEM I SEM II OBS 

NR.ORE 
ALOCATE 

SAPT. NR. ORE 
ALOCATE 

SAPT. 

ORGANIZARE A 
ACTIVITĂȚILOR 
MOTRICE 

2.1 
3.1 
3.2 

 formaţii de adunare în linie pe un rând şi pe două rânduri 
 poziţia fundamentală stând şi derivatele acesteia 
 alinieri în linie şi în coloană 
 întoarceri de pe loc 
 formarea coloanei de gimnastică 
 pornire şi oprire din mers 
 treceri dintr-o formație în alta 

Permanent  

DEZVOLTARE 
FIZICĂ 

ARMONIOASĂ 
 

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 
3.1 
3.2. 

 poziţiile de bază şi derivate 
 exerciţii libere, cu obiecte şi cu partener, de influenţare selectivă a aparatului 

locomotor 
 exerciţii corective pentru atitudinile  deficiente, segmentare şi posturale 
 complexe de exerciţii pentru dezvoltare fizică armonioasă (libere, cu obiecte 

portative, cu partener, cu/fără fond muzical) 
 exerciţii pentru educarea actului respirator şi reglarea respiraţiei în efort 
 instrumente şi tehnici de determinare a indicatorilor morfologici şi funcţionali 

 
 
 
 

 
 

Permanent 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Permanent 

 
 
 
 

 

2.3 1. Deprinderi de locomoție: mers, alergare, săritură, escaladare, cățărare, târâre permanent  permanent   
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CAPACITATE 
MOTRICĂ   

3.1 
3.2 
3.3 

2. Deprinderi de manipulare: de tip propulsie, de tip absorție permanent  permanent  

3. Deprinderi de stabilitate: de tip axial, posturi statice sau dinamice permanent  permanent  

Calități mortice 

Viteza 
 

7 1-4 
  

Îndemânarea (capacități coordinative) 
 

9 11-15 
  

Forța 
 

 
 

 
 8 4-7 

Rezistența 
 

4 9-10 
8    8-11 

Calități motrice combinate     

DISCIPLINE 
SPORTIVE 

Atletism 

Școala alergării Permanent 

Alergarea de rezistență   8 12-16 

Alergarea de viteză cu start din 
picioare 

8 5-8   

Școala săriturii Permanent 

Săritura în lungime de pe loc   7 17-20 

Săritura în înălțime cu pășire     

Școala aruncării Permanent 

Aruncarea mingii de oină de pe loc, 
la distanță 

6 2-4   

Gimnastică Acrobatică 9 11-15   

Sărituri la 
aparate  

 

Săritură în sprijin ghemuit pe lada de 
gimnastică, situată transversal, 
urmată de coborâre prin săritură 
dreaptă 

12 1-5   

Joc sportiv 

Handbal 9 1-10 23 9-20 

Fotbal 9 1-10 23 9-20 
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Igiena si protectie 
individuala 

1.1 
1.2 
3.2 
3.3 

Exerciţii şi reguli pentru pregătirea organismului pentru effort; 
Exerciţii şi reguli pentru refacerea organismului după efort; 
Regulile de igienă individuală și colectivă; 
Semnele deteriorării igienei individuale şi colective; 
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. 

Permanent  

Componente ale 
personalității 

2.3 
3.2 
3.3 

Rolurile care se atribuie elevilor în lecţiile de educaţie fizică și sport; 
Comportamentele specifice întrecerilor sportive; 
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 

Permanent  

Evaluare sumativă: 
 

 Alergare de viteză pe 50m plat, cu start de sus; 
 Săritura în lungime de pe loc; 
 Complex de dezvoltare fizică armonioasă; 

 
1 
 
 

         

 
8 
 
 
 

   

 Gimnastică: exercițiu la sol cu elemente impuse (5 elemente)/ Forță: exerciții pentru dezvoltarea principalelor 
grupe musculare; 

 Probă atletică: aruncarea mingii de oină/Capacități coordonative/Îndemânare/ 
 Joc sportiv / Alergare de rezistență 

1 
 

1 
 
 

15 
 

4 

       1 
       1 
 
 
      1 

 
 
 

    7 
    5 
       
 
    16 
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PLANIFICARE  ANUALĂ 
CLASA A VIII-A 

AN ŞCOLAR 2021-2022 
 

FODOR OANA EUGENIA 
COLEGIUL NAȚIONAL ”DECEBAL” DEVA 

 
Anul școlar: 
Unitatea de învățământ: 
Profesor: FODOR OANA 
Aria curriculară: Limbă și comunicare 
Disciplina de învățământ: Lectura şi abilităţile de viaţă (curs opţional) 
Clasa: a VIII-a 
Număr de ore pe săptămână: 1 oră 
 

Nr.crt. UNITATEA DE ÎNVĂȚARE Nr. ore 
 
Semestrul I 
 
 Prezentarea cursului 1 
I Bucuria povestirii 6 
II Peisaje , portrete 5 
 Ore la dispoziţia profesorului 2 
 
Semestrul al II-lea 
 
III În dialog cu lumea 5 

IV Sentimente, stări, emoţii 5 

V Opinii, argumente 5 

VI Călătoria – cale de cunoaştere 2 

 Ore la dispoziţia profesorului 2 

 
TOTAL ORE/ AN : 33 (clasa a VIII-a termină cursurile în 3 iunie 2022, anul școlar având 33 de săptămâni) 
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Semestrul I 

Unitatea de 
învăţare 

Compe- 
tențe 

specifice 
Conţinuturi 

Număr de 
ore 

Săptămâna Observații 

  Prezentarea cursului 
1 I  

 

I. Bucuria 
povestirii 

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 

 

 Textul narativ literar în proză: M. Cărtărescu, Computer games forever 1 II  
 
 
 
 
 

Se utilizează, 
respectiv, se 

fixează cunoștințele 
învățate, în paralel , 
la orele de română. 

 Textul narativ literar în versuri: G. Alexandrescu, Câinele şi căţelul 
1 III  

 Narativul nonliterar 
1 IV  

 Narativul în texte multimodale 
1 IV  

  Redactare: texte narative la persoana I şi a II-a; relatarea unor experienţe personale 
1 IV 

  Redactare: naraţiuni ficţionale 
1 IV  

II. Peisaje, 
portrete 

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 

 

 Textul descriptiv literar în proză: C. Hogaş, Pe drumuri de munte 1 V  Se utilizează și se 
exersează 

cunoștințele despre 
modurile de 

expunere 
(caracteristici), 
figuri de stil, 

imagini 
artistice,caracteriza

re de personaj 
(portret fizic și 

moral) etc. 

 Textul descriptiv literar în versuri: V. Alecsandri, Iarna 1  VI  

 Textul descriptiv nonliterar 1 VII 

 Textul narativ-descriptiv: G. Călinescu, Enigma Otiliei (fragmente) 1 VIII 

  Redactare: portretul, autoportretul 1 IX 

  Redactare: descrierea unui loc, obiect real/ imaginar 1 X 

  Redactare: descrierea unui fenomen, a unei emoţii 
1 XI  

Ore la 
dispoziţia 
profesorului 

  Scrisoarea, e-mailul 
 Cererea 
 Lecţia finală 

3 
XII-XIV 
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Semestrul al II-lea 

 

Unitatea de 
învăţare 

Compe- 
tențe 

specifice 
Conţinuturi 

Număr de 
ore 

Săptămâna Observații 

III. În dialog 
cu lumea 

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 

 

- Dialogul în textul literar: I.L. Caragiale, Lanţul slăbiciunilor 
 

2 XV - XVI 
 
 

Realizarea unui 
interviu unei 

personalități la 
alegere 

- Dialogul în textul nonliterar: Interviu cu dramaturgul Matei Vişniec 
 

1 XVII 

- Redactare: interviul 
1 XVIII  

  - Textul dramatic: Aurel Baranga, Opinia publică 
2 

XIX 
 

 

IV. 
Sentimente, 
stări, emoţii 

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 

 

- Textul liric: M. Eminescu, Ce te legeni... 3 XX - XXII 
 

 

- Versificaţie, limbaj figurat 3 XXIII - XXIV 
 

V. Opinii, 
argumente 

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 

 

- Textul explicativ: dicţionarul, enciclopedia 1 XXV 
 

Se insistă asupra 
exersării scrierii 
textului de tip 
argumentativ. 

- Textul argumentativ: L. Papadima, De ce (să) citim? 3 XXVI - XXVIII 
 

  - Textul de opinie 1 XXIX 
 

 

VI. Călătoria-
cale de 
cunoaştere 

 - Jurnalul. Jurnalul de călătorie 2 
 

XXX - XXXI 
 

Lectura și scrierea 
unor pagini de 

jurnal 
Ore la 
dispoziţia 
profesorului 

 - Lecţia finală. Recomandări de lectură 2 XXXII - XXXIII 
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ- OPTIONAL 
ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

Clasa a V-a 
Ilona Păduraru 

 Școala Gimnazială Vaduri 
 

Nume şi prenume profesor:  

              Nr. ore/săptămână:  1 

Nr. săptămâni: 15 – Total ore: 15 (1 oră/săptămână ) 

Nr.

crt. 

Unitatea de 

învățare 

Competențe 

specifice 

Nr. 

ore 

Conținuturi Data Obs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Călători prin 

Univers  

  

 

 

 

12 

ore 

1. Prezentarea cursului. Noţiuni introductive. Ce este spaţiul cosmic? S1  

2.Unităţi de măsură pentru spaţiu, timp, masă. Cercul, sfera. S2  

3. Cum s-a născut Pământul?  S3  

4. Sistemul solar: Soarele, Mercur, Venus, Terra, Marte S4  

5. Sistemul solar: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun şi Pluto S5  

6. Aplicaţie practică. Modelarea sistemului solar. Evaluare S6  

7. Sateliţii planetelor. Luna şi fazele ei. Eclipse S7  

8. Stele şi galaxii. Calea Lactee S8  

9. Asteroizi, meteoroizi, dâre de lumină, găuri negre S9  

10. Hărţi stelare. Harta cerească S10  

11. Legenda lui Pegasus S11  

12.Evaluare portofolii S12  

 

2. 

   

3 

13.Cartografie.Călătorie pe hartă. Coordonate geografice.  S13  

14. Aplicaţie practică. Calculul lungimii unui traseu turistic folosind harta. S14  
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Repere 

matematice în 

geografie I 

ore 15. Evaluare S15  

  

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL II 
Nr. săptămâni: 20 – Total ore: 20 (1 oră/săptămână ) 

 

Nr. 

crt 

Unitatea de 

învăţare 

Competențe 

specifice 

Nr. 

ore 

Conţinuturi Data Obs. 

3. Repere 

matematice în 

geografie II 

 3  

ore 

 

1. Măsurări şi interpretarea datelor: debite de ape curgătoare, adâncimi. S16  

2. Colectarea,  sistematizarea şi interpretarea unor date statistice utilizând internetul S17  

3.  Aplicaţie practică.  Evaluare S18  

4.  Matematica 

în religie 

 6  

ore 

4. Este Dumnezeu matematician? Matematica este inventată sau descoperită? S19  

5. Cifrele în simbolistica culturii religioase S20  

6. Geometria sacra S21  

7. Mandala – cercul sacru. Realizarea de mandale geometrice S22  

8. Aplicaţii. Realizarea de mandale geometrice S23  

9. Evaluare S24  

 

 

5. 

Incursiune 

matematică în 

arte şi 

literatură 

  

 

5 ore 

10. Matematica - muzica rațiunii S25  

11. Motive geometrice, simetrii şi simboluri în arta populară românească S26  

12. Matematica în lirica populară şi cultă românească S27  

13. Artişti matematicieni: Leonardo da Vinci, Albrecht Durer S28  
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14. Evaluare  

ACTIVITATE PROIECT - PREZENTĂRI DE REFERATE/PPT-uri 

S30  

 

 

 

6. 

 

 

 

Aplicabilita 

tea şirului lui 

Fibonacci 

  

 

 

 

5 ore 

15. Șirul lui Fibonacci – una din cheile de acces la „codul sursă” al Creației Divine S31  

16. Numerele din şirul Fibonacci în natură.  Proporții de aur în corpul uman S32  

17. Secţiunea de aur în muzică, pictură şi arhitectură S33  

18. Prezentarea proiectelor – turul galeriei S34  

19. Evaluarea portofoliilor elevilor S35  

Săptămâna altfel 1ora 20. Sudoku S29  
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PLANIFICAREA ANUALĂ 

A ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE 

 

                                                                                                             Prof. HĂRȘAN SIMONA 
                                                                                          Școala Gimnazială „S.Illyes Lajos”, Sovata, jud.Mureș                     

 

  Grupa combinată – secţia română - an şcolar: 2021-2022 

Nr. 

crt. 
PERIOADA 

 

TEMA  DE  STUDIU 

 

 

TEMA   PROIECTULUI 

 

SUBTEMELE PROIECTELOR 

TEMATICE 

 

 

1. 

 

 

13-17.09.2021 

20-24.09.2021 

 

 

EVALUARE 

 

EVALUARE INIŢIALĂ 

 

,,Am sosit la grădiniţă’’ 

,,Grădiniţa mă aşteaptă” 

 

2. 

 

27.09-1.10.2021 

4.10-8.10.2021 

11-15.10.2021 

„CINE   SUNT / 

SUNTEM?” 

 

 

 

EU ŞI UNIVERSUL MEU 

 

„Familia mea” 

„Știu totul despre corpul  meu” 

„Cum să mă îngrijesc, sănătos să cresc?” 

 

 

3. 

 

 

18-22.10.2021 

25-29.10.2021 

      4-08.11.2021 

11-15.11.2021 

10-14.01.2022 

17-21.01.2022 

24.-28.01.2022 

 

 

 

 

„CÂND / CUM   ŞI                      

DE  CE  SE 

ÎNTÂMPLĂ?” 

 

 

 

FARMECUL 

ANOTIMPURILOR 

 

„Magia toamnei” 

„Crizanteme pentru toţi” 

„În cămară-i o comoară” (Fructe) 

„În cămară-i o comoară”(Legume) 

„Iarna e în toi” 

„Ghiduşiile iernii” 

„La gura sobei” 

 

4. 

 

29-3.12.2021 

6-10.12.2021 

13-22.12.2022 

 

 

„CU CE ŞI CUM 

EXPRIMĂM CEEA CE 

SIMŢIM?” 

MAGIA SĂRBĂTORILOR 

DE IARNĂ 

 

,, Daruri în ghetuțe” 

,,Murmur de colind” 

„Astăzi s-a născut Hristos!” 

 

 

5. 

 31.01-4.02.2022 

01.-05.04.2022 

 

08.04-12.04.2022 

 

15-19.04.2022 

„CUM  A  FOST  / ESTE  

ŞI  VA  FI  AICI PE  

PĂMÂNT?” 

DIN LUMEA CELOR CARE 

NU CUVÂNTĂ 

,,Viețuitoare de la poli” 

„Vieţuitoarele pământului – animale 

domestice” 

„Vieţuitoarele pământului – animale sălbatice” 

„Vieţuitoarele apelor” 
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6. 

 

28.02-.4.03.2022 

 

7-11.03.2022 

     14-18.03.2022 

 

18-22.03.2022 

 

„  CUM  EXPRIMĂM   

CEEA  CE  SIMŢIM?” 
EMOȚII DE PRIMĂVARĂ 

 

„Ghiocei şi mărţişoare – primele raze de soare” 

„Mamă scumpă, mamă dragă” 

 „Veniți dragi păsări înapoi, veniți cu bine!” 

„Flori de primăvară” 

 

7. 

 

Aprilie  2022  

SĂPTĂMÂNA „SĂ ŞTII 

MAI MULTE, SĂ FII MAI 

BUN!” 

 

 

8. 

2--6.05.2022 

9-13.05.2022 

16-20.05.2022 

„CINE  ŞI  CUM 

PLANIFICĂ/ 

ORGANIZEAZĂ  O   

ACTIVITATE?” 

 

POT SĂ FIU DE AJUTOR 

„În grădina de legume” 

„În grădina cu flori” 

„Furnicuţe-hărnicuţe” 

 

 

9. 

 

23-27.05.2022 

 

 

 

„CE ŞI CUM VREAU 

SĂ FIU?” 

 

SĂPTĂMÂNĂ 

INDEPENDENTĂ 

 

„Prieteni de pretutindeni” 

 

10. 30.05-3.06.2022 

      6-10.06.2022 

 

EVALUARE 
EVALUARE FINALĂ 

„La grădiniţă, de toate am învăţat” 

„Grădiniţă, bun rămas!” 
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Planificare calendaristică semestrială  
2021-2022 

 
Profesor:  Popa Daniela, limba franceză,  

Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu, Timișoara 
Clasa a XII-a_L2_zi          

2 ore / săpt., metodă: Tout va bien 3          

Cf. Programei: L I MB A F R A N C E Z Ă – FILIERA TEHNOLOGICĂ – Clasele a XI-a şi a XII-a, ruta directă de calificare profesională, Clasele a XII-a şi a XIII-a, ruta 

progresivă de calificare profesională, Aprobată prin Ordinul ministrului, Nr. 3488 / 23.03.2006 

Conținuturile în limba română, în caractere italice reprezintă cerințele programei școlare.  

 

Nr. Crt. 

Unități de 

învăţare 

Competenţe specifice Conţinuturi Nr. 

ore 

Săpt. Obs. 

SEMESTRUL I 

1. DOMENIUL PERSONAL 

 

Révision et 

test initial 

Remédiation 

2.2 Corelarea de informaţiidin 

diverse părţi ale unui text / din 

texte diferite pentru rezolvarea 

unei sarcini de lucru; 

Le référentiel de la XIème classe  

4 

 

S1 

S2 

 

2. DOMENIUL PERSONAL 

Viaţa personală: educaţie, stil de viaţă, 

comportament social, strategii de studiu, 

opţiuni pentru carieră, hobby-uri; 

 

 

 

3. DOMENIUL PERSONAL 

Unité - La 

vie au fil des 

jours 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Identificarea de idei şi opinii 

necesare pentru o sarcină de 

lucru în texte pe teme legate de 

domeniul de activitate. 

3.3 Realizarea de prezentări 

simple pentru promovarea de 

produse şi servicii specifice 

domeniului ocupaţional. 

Teme: La vie de famille, la vie en ville 

Elemente de construcția comunicării: 

Articolul: cazuri speciale de utilizare a 

articolului, omisiunea articolului - resursă 

Gramatica Booklet 

Adjectivul: comparaţia neregulată + p. 144 

Adverbul: de mod, de loc, de timp, de 

cantitate, mărime şi aproximare; grade de 

comparaţie - RED 

 

 

 

 

6 

 

 

 

S3 

S4 

S5 
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Nr. Crt. 

Unități de 

învăţare 

Competenţe specifice Conţinuturi Nr. 

ore 

Săpt. Obs. 

Viaţa personală: educaţie, stil de viaţă, 

comportament social, strategii de studiu, 

opţiuni pentru carieră, hobby-uri; 

 

 

 

Unité - La 

vie au fil des 

jours 

 

 

4.1 Redactarea unor texte 

funcţionale variate, structurate 

şi cu folosirea de conectori; 

5.4 Participarea laconversaţii 

folosind unui limbaj adecvat la 

context şi respectând norme 

sociale şi culturale, în funcţie de 

rol şi de relaţiile cu 

interlocutorul. 

 

Numeralul: numerale ordinale (fracţionare, 

multiplicative); procente. 

Funcții comunicative ale limbii: 

A solicita şi a oferi informaţii cu caracter de 

orientare 

A formula comparaţii între persoane, obiecte, 

locuri, fenomene, evenimente, procese, stări, 

acţiuni şi fapte prezente cu cele trecute - p. 69. 

A exprima satisfacţia / insatisfacţia faţă de un 

punct de vedere - p. 32. A solicita şi a oferi 

informaţii legate de completarea unui 

formular - RED 

 

 

 

Unité- S’il 

vous plaît, 

ayez la 

pêche! 

1.2 Identificarea unor opinii, 

atitudini şi sentimente 

exprimate în discuţii cu caracter 

profesional. 

2.1 Identificarea de idei şi opinii 

necesare pentru o sarcină de 

lucru în texte pe teme legate de 

domeniul de activitate. 

5.4 Participarea la conversaţii 

folosind unui limbaj adecvat la 

context şi respectând norme 

sociale şi culturale, în funcţie de 

Teme: Temps libre et loisirs 

Elemente de construcția comunicării: 

Les pronoms interrogatifs - p. 17 

L’expression du temps, de la duréé et de la 

fréquence - p. 41 + 74 + 140 (simultanéité, 

antériorité, postérité) 

Funcții comunicative ale limbii: 

A solicita şi a oferi informaţii generale şi de 

ordin personal. A descrie persoane, obiecte, 

locuri, fenomene, activităţi, evenimente, 

procese. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

S6 

S7 

S8 
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Nr. Crt. 

Unități de 

învăţare 

Competenţe specifice Conţinuturi Nr. 

ore 

Săpt. Obs. 

rol şi de relaţiile cu 

interlocutorul. 

4. DOMENIUL PUBLIC 

Aspecte din viaţa contemporană (socio-

economice/ştiinţifice/tehnice/ecologice/strategii 

de utilizare a 

resurselor); 

Tinerii şi viaţa comunitară; 

Democraţie, civism şi drepturile omului; 

Mass-media. 

 

 

 

 

 

Unité - Tout 

yeux, tout 

oreilles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité - Tout 

yeux, tout 

oreilles 

1.2 Identificarea unor opinii, 

atitudini şi sentimente 

exprimate în discuţii cu caracter 

profesional 

2.1 Identificarea de idei şiopinii 

necesare pentru o sarcină de 

lucru în texte pe teme legate de 

domeniul de activitate. 

4.1 Redactarea unor texte 

funcţionale variate, structurate 

şi cu folosirea de conectori. 

5.4 Participarea la conversaţii 

folosind unui limbaj adecvat la 

context şi respectând norme 

sociale şi culturale, în funcţie de 

rol şi de relaţiile cu 

interlocutorul. 

Teme: Vie syndicale et associative en France, 

institutions politiques 

Elemente de construcția comunicării: 

Le pronom relatif - p. 64 

Funcții comunicative ale limbii: 

 A exprima şi a argumenta refuzul de a face o 

acţiune - p. 57, A cere permisiunea de a 

întrerupe o conversaţie (faţă în faţă, la telefon) 

- p. 57. A solicita şi acorda / refuza 

permisiunea de face ceva. A contrazice 

opiniile altora. 

Le subjonctif: A exprima presupuneri. A 

exprima probabilitatea. A exprima acţiuni / 

stări posibile. A exprima intenţii, dorinţe, 

preferinţe . A exprima atitudini emoţionale: 

simpatie, regret, încredere, îndoială, 

îngrijorare, temere - p. 80 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

S9 

S10 

S11 

 

2.1 Identificarea de idei şi opinii 

necesare pentru o sarcină de 

lucru în texte pe teme legate de 

domeniul de activitate. 

Teme: Les médias 

Elemente de construcția comunicării: 

Pronumele: neutru „le” 

Funcții comunicative ale limbii: 

A exprima cauze şi consecinţe 

 

 

 

4 

 

 

S12 

S13 
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Nr. Crt. 

Unități de 

învăţare 

Competenţe specifice Conţinuturi Nr. 

ore 

Săpt. Obs. 

5.4 Participarea la conversaţii 

folosind unui limbaj adecvat la 

context şi respectând norme 

sociale şi culturale, în funcţie de 

rol şi de relaţiile cu 

interlocutorul. 

A exprima concesia și opoziția (rappel cl. A 

XI-a) 

4. DOMENIUL PUBLIC 

 

Bilan  5.4 Participarea la conversaţii 

folosind unui limbaj adecvat la 

context şi respectând norme 

sociale şi culturale, în funcţie de 

rol şi de relaţiile cu 

interlocutorul. 

 

 

Temele semestrului I - exprimare scrisă și 

orală 

 

2 

 

S14 

 

 
 Pe parcursul studierii limbii franceze la filiera tehnologică se va avea în vedere cultivarea şi dezvoltarea la elevi a următoarelor valori şi atitudini: 

· Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare 

· Conştientizarea rolului limbii franceze ca mijloc de acces la piaţa muncii şi la patrimoniul culturii universale 

· Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru manifestarea toleranţei prin abordarea critică a diferenţelor şi a stereotipurilor culturale 

· Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte socio-culturale şi profesionale specifice, prin receptarea unei varietăţi de texte în limba franceză 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

 

prof. Cotețiu Diana 
Școala Gimnazială ”I.Al.Brătescu-Voinești”, Târgoviște 

 
 

Nivelul de îmvățământ: Învățământ gimnazial de masă (V-VIII) 

Educaţie plastică 

Numele şi prenumele beneficiarului:  

Data şi locul naşterii:  

Domiciliul:  

Şcoala / Instituţia:  

Clasa : a VII-a  

Echipa de lucru (se vor preciza cadrele didactice implicate, alți specialiști, membrii  familiei): 

Profesorii care predau la clasă, consilierul şcolar, prof. diriginte, familia elevei/ului 

Nr. de înregistrare în unitatea școlară a planului de servicii individualizat 

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): Certificat de 

orientare şcolară şi profesională, certificat nr. x, emis de C.J.R.A.E. Dâmbovița / cu CES - deficienţă mentală, deficienţă 

senzorială vizuală, tulburare emoţională.  

 

Priorităţi pentru perioada ( se specifică intervalul de timp și anul școlar): an şcolar  

- dezvoltarea abilităţilor artistico-plastice; 

- diminuarea dificultăţilor de reprezentare artistică; 

- manifestarea interesului faţă de situaţii tematice de lucru, faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare, cu sprijin; 

- deprinderea capacităţilor de lucru folosind materiale şi instrumente specifice; 

- cultivarea încrederii în sine. 
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Structura programului de intervenţie personalizat  

Obiective Conţinuturi Metode şi mijloace 

de realizare 

Perioada de 

intervenţie 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Domeniul 

cognitiv 

Dezvoltarea 

unor 

deprinderi 

artistico-

plastice. 

Dezvoltarea 

abilităţilor de 

învăţare, 

comunicare. 

Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului 

oral. 

 

Activităţi de sprijin, 2 

ore pe săptămână. 

Dezvoltarea unor 

capacităţi de exprimare 

plastică folosind 

material, instrumente şi 

tehnici simple de lucru. 

 Însuşirea unor noţiuni 

despre teme cromatice, 

studiu natură, 

compozitie, design, 

perspectivă, istoria 

artei. 

- să explice prin 

cuvintele proprii 

informaţii specifice 

artei 

- exerciţii de 

recunoaştere a unor 

elemente de tehnică şi 

limbaj din materialul 

prezentat sau din 

manual, cu ajutorul 

imaginilor. 

- exerciţii de 

descoperire a unor 

probleme tematice 

necunoscute 

 Adaptarea 

curriculumului in 

predare/invatare/ev

aluare. 

Stabilirea de 

sarcini individuale.  

Prezentarea 

sarcinilor într-un 

ritm mai lent. 

-explicația; 

-demonstraţia; 

-exerciţiul; 

-munca 

independentă; 

-jocul didactic; 

- convorbirea; 

-problematizarea; 

-materiale 

didactice 

demonstrative  

-învăţarea prin 

descoperire 

 - manual 

- caiet, bloc de 

desen, acuarele, 

creioane, pensule, 

videoproiector, 

calculator, CD-uri 

educative 

An şcolar 

.... 

Permanent 

pe parcursul 

sem I şi 

sem. II 

 

Manifestă 

disponibilitate pentru 

transmiterea unor idei. 

Identifică între 

anumite limite 

principalele noţiuni 

despre culori, studiu 

după natură, design, 

perspectivă, istoria 

artei. 

Capacitatea de a 

înţelege semnificaţia 

globală a mesajului 

oral, ilustrativ 

specifice fiecărei teme 

propuse de studiu. 

Manifestarea 

interesului faţă de 

mesajele emise de 

profesor, colegi în 

timpul orelor.   

 

Evaluare 

permanentă a 

experimentelor 

acumulate 

zilnic. 

 - evaluare 

orală 

-lucrare 

practică 

- portofoliu 

-aprecieri 

stimulative 

(notare) 

- observarea 

sistematică a 

comportamentu

lui 

- lauda, 

încurajarea; 

- observaţia 

directă şi 

indirectă 

 

Domeniul 

psiho-motor 

Diminuarea 

unor 

dificultăţi de 

- să distingă nevoile 

personale 

- să deprindă capacităţi 

de lucru folosind 

materiale si instrumente 

Prezentarea 

sarcinilor într-un 

ritm mai lent. 

An şcolar ... 

Permanent 

pe parcursul 

sem I şi 

sem. II 

Cunoasterea propriilor 

interese si nevoi. 

Deprinderea utilizarii 

materialelor si 

- observarea 

sistematică a 

comportamentu

lui 

- evaluare orală 
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reprezentare 

artistică. 

 

specifice în elaborarea 

subiectelor de lucru. 

 

-exerciţii de 

realizare a temelor 

propuse   

-explicația; 

-demonstraţia; 

-munca 

independentă; 

-jocul didactic; 

-materiale 

didactice 

demonstrative  

-învăţarea prin 

descoperire 

instrumentelor de 

lucru specifice. 

Implicarea alături de 

colegi in  activităţile 

solicitate de profesor. 

Aplicarea noţiunilor 

simple din  conţinutul 

lecţiilor. 

- analiza 

lucrărilor 

practice 

- aprecieri 

stimulative 

- lauda, 

încurajarea; 

Social-

afectiv 

Cultivarea 

încrederii în 

sine.  

Dezvoltarea 

şi educarea 

sensibilităţii 

şi echilibrului 

afectiv. 

 

 

Beneficiază de sprijin 

afectiv din partea 

colegilor şi a părinţilor. 

 Consiliere pedagogică 

o oră pe săptămână. 

 

Activităţi de grup. 

Lucrul in grupă cu 

colegii care o 

accepta si care o 

pot sprijini. 

- tehnica stingerii 

comportamentelor 

frustrante. 

- suport prin 

consiliere 

psihopedagogica 

(A.B.C.-ul 

emoțiilor) 

An şcolar  

.... 

Permanent 

pe parcursul 

sem I şi 

sem. II 

 

Îţi manifestă emoţiile 

în mod adecvat. 

- interrelaţionarea 

pozitivă cu cel puţin 

patru colegi din clasă. 

- crearea unui cadru 

favorabil comunicării 

în relaţiile cu cadrul 

didactic. 

- identificarea 

modalităților de 

dezvoltare a imaginii 

de sine (aprecierea 

calităților, 

încurajarea)  

 - observarea 

sistematică a 

comportamentu

lui. 

- discuţii cu 

colegii 

- lucrare 

practică 

- observaţia 

- aprecieri 

stimulative 

Comunicare 

şi limbaj 

Exersarea 

abilităţii de 

receptare a 

mesajului 

verbal şi 

nonverbal. 

Utilizarea 

unor diverse 

surse de 

informare. 

La întrebări orale apar 

dificultăti de 

reproducere si 

exprimare. 

- manifestarea 

interesului faţă de 

situaţii tematice de 

lucru, faţă de diverse 

tipuri de mesaje în 

contexte familiare, cu 

sprijin 

 

Prezentarea 

sarcinilor într-un 

ritm mai lent. 

Exerciţii pentru 

managementul 

emoţiilor negative. 

 

An şcolar ... 

Permanent 

pe parcursul 

sem I şi 

sem. II 

 

 -extrage informații 

din text, cu sprijin  

- manifestă curiozitate 

față de diverse tipuri 

de mesaje 

 

- observarea 

sistematică a 

comportamentu

lui. 

- discuţii cu 

colegii 

- evaluare orală 

-lucrare 

practică 

- observaţia 

- aprecieri 

stimulative 
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Autonomie 

personală 

 

Să dezvolte 

deprinderi de 

autonomie 

personală. 

Participare la activităţi 

tematice. (vizite, 

excursii, expoziţii, 

concursuri). 

Însuşirea modalităţilor 

de a obţine informaţii. 

Exersarea 

comportamentelor 

în mediul real 

(muzee, excursii 

de lucru). 

Întărirea 

comportamentelor 

adecvate. 

 

An şcolar 

.... 

Permanent 

pe parcursul 

sem I şi 

sem. II 

-își adaptează 

vorbirea la diferite 

situații de comunicare 

-își manifestă interes 

faţă de activităţile 

şcolare şi extraşcolare   

- participarea la toate 

activitățile ce i-au fost 

recomandate 

Activităţi 

practice în 

interiorul şi în 

afara şcolii. 

Participare la 

expoziţii de 

artă cu lucrări 

proprii. 

Evaluarea periodică: 

Obiective realizate:  

- dezvoltarea abilităţilor minime de comunicare, cultivarea încrederii în sine, dezvoltarea şi educarea sensibilităţii şi 

echilibrului său afectiv, dobândirea unor deprinderi de autonomie personală, dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a 

sarcinilor de lucru (aplicaţii practice) ; 

- înregistrează progrese, observându-se evoluţia pe parcursul anilor, acumulând cunoştinţe şi abilități plastice, uneori 

autodepăşindu-se; 

- ameliorarea relaţiilor interpersonale, relaţia profesor-elev; 

- am constatat că are o voinţă de a reuşi, uneori cu rezultate în conformitate cu apartenenţa diagnostică. 

Dificultăţi  întâmpinate:  

- ritm de lucru lent, menţinerea lentorii ritmului de executare a sarcinilor, dar cu voinţă şi concentrare; 

- posibilităţi de exprimare reduse 

Metode cu impact ridicat: - pozitiv:  

                                   -  lauda, stimulare afectivă, întărirea pozitivă, valorizarea, explicaţia, demonstraţia; 

                                   -  acordarea de ajutor/ îndrumare diferenţiată; 

                                   -  încurajarea autoaprecierii şi aprecierii reciproce; 

       - negativ: dezaprobarea, mustrarea, evaluarea orală 

Revizuirea programului de intervenţie personalizat (în funcţie de rezultatele evaluărilor periodice : revizuirea programului 

gradual, din mers, în urma deficienţelor constatate, în vederea ameliorării acestora. La sfârşitul semestrului I, după 

evaluarea intermediară, vor fi redefinite obiectivele şi proiectate noi conţinuturi. 

Recomandări particulare: 

 - implicarea elevei în activități de grup, valorizarea ei prin implicare în activităţi extraşcolare (expoziţii, concursuri); 

 - continuarea lucrului diferenţiat, adaptare la ritmul propriu de muncă, adaptarea programei în predare, învăţare, evaluare; 

  - utilizarea unor materiale didactice atractive pentru captarea şi menţinerea atenţiei;           

 Rolul şi modul de implicare a părţilor în program: Părinţii, fiind luată în plasament, sunt interesaţi de progresele şi 

evoluţia copilului, în mod special tatăl. Implicarea unor colege şi sprijinul constant al meu au ajutat-o în parcursul şcolar. 

Progresele vizibile înregistrate m-au încurajat în a-i oferi un suport afectiv şi tehnic ridicat elevei.  

Semnătura directorului,               Semnătura membrilor din echipa de lucru,  

Data:                           Întocmit de prof. ed. plastică:  

                                                                                                                       Consilier şcolar:  

                                                                                                                       Diriginte: 
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Elevul și profesorul, față în față cu stereotipia 

 Anamaria Cadar 
Liceul Unitarian ”Janos Zsigmond”, Cluj-Napoca 

 

 Clasica ”Repetitio mater studiorum”, deși nu este deloc romantică ori revoluționară, a prins bine în toate sistemele 

de învățământ și e bine că s-a întâmplat așa. Repetarea conferă coerență, reface legăturile cu realitatea, cu ceea ce numim 

”context educațional”, cu alte cuvinte, e sistemul de articulații al întregului proces de învățare. Achiziția unor cunoștințe și 

formarea de competențe nu se pot realiza cu adevărat decât printr-o revizitare, cu variabilele de rigoare, a zonelor cucerite. 

Exerciții de consolidare, refacerea unor demersuri, realizarea de sarcini după model, inclusiv modelele de compuneri, 

structurile de redactare a textelor, fac parte din arsenalul elevului în lupta cu inerția. E o domesticire a instinctelor de a 

răspunde ”după ureche”, sfidând logica, de a ceda în fața insuficienței și a confortului mental. Repetarea îl asigură pe elev 

că se află pe drumul cel bun, îi dă încredere, atât în sistemul de educație, în profesor, în validitatea conținuturilor învățate, 

cât și în capacitatea personală de a face față unei provocări. Devine, așadar, din ”învățăcel”, ”învățat” și chiar, în măsura 

în care stăpânește pe deplin conținutul, un virtual ”învățător”. Este ceea ce își propune, între altele, școala, și anume, 

scoaterea elevului din poziția pasivă pentru a performa într-o poziție activă, de transmițător al demersului și al 

conținuturilor achiziționate. Științific e demonstrat, ființa umană, la fel ca orice creatură capabilă de procese cognitive, 

învață prin repetarea unor modele. 

 Ajungem, însă, la cuvântul-cheie ”provocare„ și la o competență esențială pe care elevul ar trebui să o deprindă, 

să o asimileze și să o utilizeze chiar și după finalizarea studiilor: capacitatea personală de a face față unei provocări. Fiecare 

materie predată în școală o presupune și o implică în variate feluri, indiferent că vorbim despre disciplinele științifice, cele 

umaniste sau cele tehnice și ar trebui să constituie cheia de boltă a oricăror forme de evaluare.  

 Limba și literatura română are în vedere capacitatea elevului de a răspunde provocării de a interpreta un mesaj, 

de a argumenta o opinie, de a recunoaște și de a construi structuri sintactice logice, de a coase și de a descoase într-o 

țesătură de fire semantice amestecate, înnodate, care nu este altceva decât lumea din care facem parte. Sarcina e imensă și 

capitală, însă, nu de puține ori, atât în discuțiile de acomodare din clasă, unde elevii încearcă să motiveze ”rostul” materiei 

Limba și literatura română, cât și în mediile profesionale, cercuri și dezbateri, se ajunge la enunțarea (repetarea sic!) unor 

sintagme ajunse, tocmai prin repetare, stereotipii: ”interpretare”, ”redactare”, ”comprehensiune”, ”analiză”, etc. Deși 

noțiunile sunt binevenite în organizarea demersului și în planificarea etapelor, în definirea obiectivelor, ele ajung, uneori, 

dintr-o inerție a repetării, să domine procesul didactic al învățării și al evaluării ca un fel de ”pat al lui Procust„, sfârșind 

într-o tehnicizare a acestuia, în care provocarea e redusă la o cuminte conformitate.  

 Elevii sunt asaltați cu sarcini în care acești termeni abundă, știu pe de rost, ce targeturi trebuie să atingă, cu ce 

formulări trebuie să atace un subiect, conectorii argumentării devin mai evidenți decât argumentul însuși care se susține, 

slăbuț, dar rezistând încadrat solid de scheletul argumentativ. Idei originale pot să apară, strălucitoare chiar, dar tot mai rar, 

lăsând profesorului evaluator senzația confuză că a asistat la o victorioasă, admirabilă reprezentație, notată uneori cu 

punctaj maxim, văduvită însă de un suflu personal, de libertatea exprimării de sine.  

 Îmi vine în minte revolta lui Holden Caulfield din ”De veghe în lanul de secară” ca o expresie a refuzului de a 

repeta și de ceda în fața conformismului și a fricii. Teama de a nu performa, de a nu fi în stare, de a nu da răspunsul adecvat, 

face ca, atât elevul, cât și profesorul, să se agațe de model mai mult decât ar fi necesar.  
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 Deși mult îmbunătățite, activând mai multe competențe ale elevului, formele de evaluare, testele actuale, evită, 

uneori, formulări provocatoare, abordări care să-l facă pe elev să încerce să răspundă la întrebarea ”Cum aș putea rezolva 

această problemă?”, ”Ce aș putea propune eu ca soluție?” , în loc de ”Cum trebuie rezolvată sarcina aceasta?”. Consider 

că tocmai această capacitate  de a răspunde unei provocări cu o soluție personală, creativă, ar trebui valorificată și evaluată 

cu deosebire prin testele naționale.  

 Cum ar fi ca, la examenul de Bacalaureat, la partea de eseu, elevul să primească un text la prima vedere sau chiar 

două texte pe care să le interpreteze în manieră comparatistă? Sau ca textul argumentativ să aibă o pondere mai importantă 

atât ca punctaj, cât și ca limită de spațiu și să abordeze teme provocatoare, pornind, spre exemplu, de la o situație limită 

cum ar fi răspunsul la întrebarea :”Ar putea supraviețui o cultură și un popor la nesfârșit într-un regim totalitar?” 

 E necesară, în opinia mea, o întoarcere la model, dar numai din ipostaza de articulație, nu de ”corpus” al predării-

evaluării. Totodată, deși sunt puncte de plecare, termenii programei nu trebuie să epuizeze procesul. Citind o lucrare de la 

Evaluarea Națională, să avem clară imaginea capacității elevului de a depăși modelul și de a răspunde unei provocări. 
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FIŞĂ DE LUCRU LEGEA LUI OHM 

                            Prof. Gula Mihaela Laura  
 Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava 

 

1. Precizați care dintre mărimile fizice de mai jos are unitate de măsură fundamentală în S.I.: 

a) tensiunea electrică; b) rezistența electrică; 

c) puterea electrică; d) intensitatea curentului electric. 

2. Relația corectă între unitățile de măsură este: 

a) 
𝑉

𝐴
= Ω  b) 

𝐴

𝑉
= Ω  c) 𝐶 ∙ 𝑠 = 𝐴  d) 𝐽 = 𝑊 ∙ 𝑠  

3. Expresia corectă a dependenței de temperatură a rezistenței electrice a unui conductor metalic este: 

a) 𝑅 = 𝑅 (1 + 𝛼𝑡 )        b) 𝑅 = 𝑅 (1 − 𝛼𝑡)      c) 𝑅 = 𝑅 (1 + 𝛼𝑡)   d) 𝑅 =    

4.  Expresia legii lui Ohm pentru întreg circuitul, cu rezistor și sursă, este: 

a) 𝐼 =             b) 𝐼 =                c) 𝐼 =                   d) 𝐼 = 𝐸(𝑅 + 𝑟) 

5. Rolul generatorului electric într-un circuit electric este următorul: 

a) anulează diferența de potențial dintre bornele sale; 

b) creează sarcini electrice; 

c) transformă orice formă de energie în energie electrică; 

d) transformă energia electrică în energie mecanică. 

6. Intensitatea curentului electric care străbate un    conductor  

variază în timp conform graficului alăturat. Valoarea sarcinii  

electrice transportată în intervalul de timp 𝑡 ∈ [0𝑠; 6𝑠] este: 

a)  80𝑚𝐶       b)   40𝑚𝐶 

 c) 20𝑚𝐶        d)    60𝑚𝐶 

7. La capetele unui conductor metalic de rezistență 𝑅 = 30Ω se aplică o tensiune electrică 

    𝑈 = 16𝑉. Numărul electronilor care trec prin secțiunea transversală a conductorului în ∆𝑡 = 2𝑚𝑖𝑛 este: 

a)  4 ∙ 10                 b)  4 ∙ 10          c)  2 ∙ 10              d)  2 ∙ 10  

 

8. Rezistivitatea electrică a fierului la 𝑡 = 20 𝐶 este 𝜌
0

= 9,8 ∙ 10−8Ω ∙ m. Coeficientul de temperatură al rezistivității 

este 𝛼 = 5 ∙ 10 𝑔𝑟𝑎𝑑 . Rezistivitatea electrică a fierului la                                                         

        𝑡0 = 00𝐶 are valoarea. 

a)   0,89 ∙ 10  Ω ∙ m       b)    8,9 ∙ 10  Ω ∙ m 

 c)  9,1 ∙ 10  Ω ∙ m          d)    0,91 ∙ 10  Ω ∙ m 

9. Un generator cu rezistența internă 𝑟 = 1Ω  alimentează pe rând rezistoarele de rezistență 

    electrică 𝑅1 = 4Ω, respectiv 𝑅2 = 9Ω. Relația dintre intensitățile curenților electrici care 

    străbat cele două rezistoare este: 

a) 𝐼1 = 𝐼2     b) 𝐼1 = 2𝐼2  c) 𝐼1 = 3𝐼2        d) 𝐼2 = 2𝐼1  
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RĂSPUNSURI/ REZOLVĂRI 

1. d 

2. a  𝑅 = ⟹ [𝑅] =
[ ]

[ ]
= = Ω 

3. c 

4. b 

5. c 

6. b  I variabilă în timp ⟹aplicăm metoda grafică   𝑄 =Aria trapez   Aria trapez =
( )∙

   

𝑄 =
(6 + 2)𝑠 ∙ 10 ∙ 10 𝐴

2
= 40 ∙ 10 𝐶 = 40𝑚𝐶 

7. b     𝐼 =
∆

 

       𝑄 = 𝑛𝑒      ⟹
∆

= ⟹ 𝑛 =
∙∆

=
∙ ∙

, ∙ ∙
= 4 ∙ 10 electroni 

        𝐼 =          ⟹ 𝑛 = 4 ∙ 10 electroni 

 

8. b   𝜌 = 𝜌 [1 + 𝛼(𝑡 − 𝑡 )] 

                                                          ⟹ 𝜌 =  𝜌 (1 + 𝛼𝑡) ⟹ 𝜌 =
( )

=
, ∙

∙ ∙
=

, ∙

,
   

      𝑡0 = 00𝐶                                          𝜌 = 8,9 ∙ 10 Ω ∙ 𝑚  

9. b  𝐼1 =
𝐸

𝑅1+𝑟
  

                             ⟹ = ⟹ = = = 2 ⟹ 𝐼 = 2𝐼  

                 𝐼2 =
𝐸

𝑅2+𝑟
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Observatii manual Sigma  
 

prof. dr. Alina Burcă 
prof. metodist ISJ Bihor 

Șef Catedră Limba și Literatura Română  
Liceul Teologic Baptist Emanuel, Oradea 

 
Limba Română este singura disciplină care îmbină rigoarea ştiinţei cu frumuseţea artei. Lectura în sens larg 

înseamnă literatură ştiinţifică, beletristică, SMS. Datoria mea de dascăl este să îl ajut pe elev să capete pasiune pentru citit 

şi să scrie corect, chiar dacă scrie un SMS sau ia notițe la o lecţie de Istorie. 

Scopul literaturii de gimnaziu este unul fomativ, prin raportarea la modele, şi unul estetic, vizând crearea acelei 

emoţii estetice care produce apoi plăcerea lecturii. Mina Maria Rusu susţine că noua Programă pentru Limba şi Literatura 

Română le dă profesorilor posibilitatea să-şi redobândească demnitatea. De fapt, noua programă îi va responsabiliza mai 

mult pe profesori. 

Reprezentanții Ministerului consideră că trebuie să înţelegem că ne aflăm într-un alt moment istoric, că nostalgiile 

sunt binevenite doar pentru uz personal, dar, pentru uzul colectivităţii, orice nostalgie te duce în trecut şi te transformă într-

o instituţie anacronică, or Ministerul se vrea o instituţie inserată în acest prezent cu deschidere spre viitor. Această nouă 

programă este considerată de către grupul de lucru care a lucrat la elaborarea ei una coerentă, dar care lasă profesorul să 

decidă. Suntem eterogeni, e normal să fim aşa, comozi, reticenţi, vizionari, alţii revoltaţi, unii cuminţi, obedienţi. „Nu 

dorim uniformizare. Vrem să-i dăm profesorului ce i se cuvine, pentru ca apoi, când au rateuri (până acum le puneau pe 

baza programei, acum am făcut o programă deschisă), dacă vor mai fi rateuri, va fi timpul să le asume”, spune inspectorul 

general în cadrul Direcţiei Generale Învăţământ Preuniversitar. 

Profesorii au libertatea să aleagă texte-suport în măsură să sprijine formarea competenţelor specificate în 

programă. Textele selectate trebuie să respecte următoarele criterii: valoric, estetic, formativ şi adecvare la vârsta elevilor 

pentru narativul literar şi descriptivul literar, se vor selecta, în primul rând, texte literare de bază, din operele autorilor 

clasici ai literaturii române. 

Programa le sugerează profesorilor de gimnaziu să aleagă texte literare şi nonliterare/ficţionale şi nonficţionale 

(text integral sau fragment; fără definirea conceptelor). Astfel, textele pot fi continue (alcătuite din enunţuri organizate în 

paragrafe): poezii, proză clasică şi contemporană, din literatura pentru copii, română şi străină, postări online, texte 

autobiografice, instrucţiuni sau discontinue: tablă de materii/cuprins, liste, tabele, calendare, etichete, articole din DEX, 

precum şi texte multimodale: manualul, benzile desenate. Ceea ce se urmărește în esență este provocarea interesului faţă 

de lectură şi a diverselor atitudini care derivă din acest act. Se propun astfel texte orale pentru ascultare: ştiri, anunţuri, 

cântece pentru copii, poveşti şi poezii (pot fi folosite audiobookuri, înregistrări ale unor emisiuni sau lecturi orale realizate 

de profesor/actor şi/sau elevi). Tipurile de interacţiune propuse derivă din această diversitate textuală: prezentări simple pe 

teme date, povestiri, descrieri, explicaţii, conversaţii informale, dialoguri între doi participanţi. Pentru clasa a V-a sunt 

propuse pentru ascultare ştiri, anunţuri, poveşti, poezii, ca punct de plecare pentru prezentări simple, descrieri, explicaţii, 

dialoguri. 

Noile manuale aprobate se pliază pe noua programă, dar ordinea conținuturilor diferă de la manual la manual. Nu 

ne propunem în materialul de față să diseminăm aceste observații structurale, ci dorim să evidențiem modul în care se 

oglindește noua programă la nivelul conținuturilor manualului aprobat al Editurii Sigma, elaborat de colectivul profesoral 

avându-i ca membri pe profesorii Adrian Costache (un vechi colaborator al Editurii Art, autor a diverse auxiliare), Camelia 

Săpoiu, Corina Buzoianu, Angela Turculeț și Veronica Hoitan, și având-o ca referent științific pe Alina Costache. 
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Considerăm că avem un manual echilibrat, care nu este deloc supraîncărcat cu informații fie prea sofisticate, fie prea 

detaliate, fie redundante, așa cum am observat în cazul altor manuale ale unor edituri de prestanță, ca Grupul Editorial Art, 

de pildă, dar nu este scopul nostru să facem „reclamă negativă” sau să atacăm edituri cu ștaif. Așadar, am ales acest 

instrument de lucru tocmai datorită faptului că fiecare conținut este adaptat unei clase eterogene, nu doar unei clase de 

excelență sau de elită. Manualul nu este deloc aglomerat, ci prezintă esențializat și adaptat nivelului de înțelegere a unui 

copil de clasa a cincea noțiunile teoretico-științifice, ilustrate prin texte atractive și imagini vii, expresive, dar și prin scheme 

extrem de simple, ușor de reținut, ale conceptelor operaționale adiacente unităților. Evident, nu în ultimul rând, un plus al 

manualului este și redarea conținuturilor pe suport electronic, pentru a fi în trend cu noile tendințe, adaptate tipului de 

educabili, cu care avem de lucrat azi. 

Față de Compendiul intructiv pentru gimnaziu, elaborat de Ministerul Educației Naționale, dar căruia, din păcate, 

nu îi sunt precizați autorii, și față de Programa elaborată tot de către specialiștii Ministerului, manualul Editurii Sigma 

prezintă câteva diferențe, dar, în cea mai mare parte, acoperă problemele ridicate pentru discuție la clasă. Vom preciza 

diferențele, pentru început, evidențiind apoi conținuturile suprapuse, dar prezentate, evident, într-o manieră originală. 

 

1. Probleme neacoperite de conținuturile manualului Sigma 

Unitatea 1 

Roluri în comunicarea orală: vorbitor, ascultător 

Reguli de acces la cuvânt în comunicarea orală 

Poezia scurtă 

De asemenea, Textul literar narativ și Textul descriptiv de tip portret nu apar discutate la o unitate introductivă 

de tipul Recapitularea cunoștințelor din ciclul primar (lipsește cu desăvârșire din manual), ci apar la unitatea următoare, 

Cartea mea de povești (de fapt, prima unitate din manual). 

Unitatea 2 

Inferențe simple (relații cauză - efect), predicții 

Narativul în textele multimodale (apare ,de fapt, la Unitatea 3, deci mult mai târziu) 

Text discontinuu 

2. Noțiuni suprapuse, prezentate în Compendiu introductiv pentru gimnaziu și Programă și în manualul 

Sigma 

Unitatea 1 

Textul integral narativ 

Redactarea unor texte scurte. Intuirea claselor morfologice: substantiv, adjectiv, pronume personal, verb 

Intuirea categoriilor gramaticale ale acestora: număr, gen, persoană, timp 

Intuirea unor relații simple dintre cuvinte: subiect - predicat 

Textul descriptiv de tip portret 

Cuvinte-cheie, idee principală, idee secundară. Etapele scrierii unui text narativ 

Propoziție afirmativă și negativă; corectitudine gramaticală; respectarea normelor ortografice și de punctuație 

Discutarea temei/temelor textului. Enunțul, punctuația enunțului, elemente de redactare. Valori culturale 

promovate în textele autorilor români 

Enunțuri asertive și interogative 

Enunțuri exclamative și imperative 
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Dintre acestea, evidențiem modul deosebit în care sunt puse în discuție noțiunile de Cuvinte-cheie, idee principală, 

idee secundară, Textul descriptiv de tip portret, dar și Intuirea claselor morfologice: substantiv, adjectiv, pronume 

personal, verb și categoriile gramaticale aferente acestora. Suportul aplicativ este suficient, iar fragmentele de text alocate 

exercițiilor(inclusiv celor de gramatică) sunt atractive și au rolul de a stârni curiozitatea și interesul elevilor pentru o lectură 

integrală a lor. 

 



      CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    
    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
449 

METODE INTERACTIVE FOLOSITE ÎN PREDAREA BIOLOGIEI 

               Prof.  Onel Liliana 
Liceul de Transporturi Auto ”Traian Vuia” Galați/ 

Școala Gimnazială Nr. 22 Galați 
 

Școala trebuie să stimuleze exprimarea potențialului creativ al fiecarui copil, să încurajeze inițiativele lui, 

ingeniozitatea și curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relații care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii 

elevului de a lua singur decizii și să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 

În funcţie de cerinţele învăţământului biologic, pentru însuşirea cunoştinţelor pe primul plan trebuie situate metodele 

şi procedeele activ-participative care conduc elevii spre izvoarele ştiinţei, îi iniţiază în arta descoperirii şi a spiritului de 

investigare. Ele sunt în esenţă modalităţi de introducere a spiritului euristic de învăţare, prin folosirea unor strategii ale 

gândirii, cu participarea directă şi cât mai independentă a elevilor.  

În cadrul activităţii instructiv-educative profesorul acordă o importanţă deosebită realizării unei succesiuni logice a 

metodelor prin care derulează elevilor trăsăturile procesului sau fenomenului pe care îl observă.  

Spre exemplificare am luat în discuție o metodă interactivă de cercetare în grup – Proiectul de cercetare. 

Proiectul de cercetare reprezintă o modalitate de instruire și autoinstruire prin care elevii realizează o cercetare la baza 

căreia se află obiective practice și care se finalizează într-un produs material. Acest material reprezintă rezultatul umor 

activități de cercetare, proiectare și a unor activități practice efectuate de elevi și care se caracterizează prin originalitate și 

utilitate practică. 

Durata unui proiect poate varia între o săptămână și trei luni. Produsele rezultate în cadrul proiectului sunt expuse 

în școală. 

Aplicație 

Programa de biologie permite abordarea metodei proiectelor. 

Tema de cercetare : Deșeurile 

Tipul proiectului: rezolvarea de probleme. 

Alegerea subiectului 

Pentru realizarea acestui proiect, profesorul anunță din timp tema, distribuie elevilor sursele materiale și informaționale ce 

urmează a fi studiate. 

Prezentarea sarcinilor de lucru 

Prezintă elevilor explicit sarcina de lucru. 

Sarcina de lucru: Școala noastră nu valorifică deșeurile de hârtie și plastic pentru a obține fonduri extrabugetare. 

Prezentați ce ați dori să se realizeze în școală pentru a produce o schimbare. 

Formarea grupelor de lucru 

Elevii se organizează în grupe a câte cinci elevi. Fiecare grup are de observat și analizat ce se întâmplă cu deșeurile din 

curtea școlii, unde ajung ele, de ce nu se valorifică. 

Elevii discută în grup și prezintă frontal concluziile. 

Împreună cu profesorul elevii elaborează proiectul. Se descriu două situații: 

- valorificarea deșeurilor și obținerea de fonduri extrabugetare; 

- depozitarea reziduurilor la groapa de gunoi. 

Se stabilește perioada rezolvării problemei și a evaluării rezultatelor. 

Discutarea obiectivelor 
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Profesorul discută cu elevii obiectivele proiectului. 

În cadrul proiectului, elevii: 

- formează deprinderea de a lucra în echipă; 

- se documentează din mai multe surse pentru a afla cât mai multe informații referitoare la deșeuri, pericolele reprezentate 

de acestea pentru sănătatea omului și a mediului, exemple de soluționare; 

- aplică în practică informațiile dobândite; 

- sintetizează ideile. 

Stabilirea etapelor proiectului 

Profesorul stabilește împreună cu elevii: 

a. Succesiunea etapelor de lucru. Fiecare grup de elevi va avea de rezolvat activități concrete. Se stabilesc etapele 

fiecărei activități și sarcinile de lucru. 

b. Durata fiecărei etape. 

c. Analiza problemei, discutarea concluziilor, propunerea unor soluții, ierarhizarea acestora. 

Realizarea proiectului 

Profesorul monitorizează activitatea fiecărui grup de elevi. 

Grupa I – realizează trei containere pentru colectat hârtie, plastic, alte reziduuri; 

Grupa II – realizează afișe prin care anunță strângerea materialelor refolosibile; 

Grupa III – crează fluturași prin care motivează implicarea întregii școli la acțiunea de colectare realizată în cadrul 

proiectului; 

Grupa IV – formulează cu ajutorul profesorului întrebările unei anchete în rândul părinților privind rolul deșeurilor 

în poluare; 

Grupa V – caută informații în sursele bibliografice recomandate de profesor despre pericolul deșeurilor, metode 

de reciclare, centre de colectare, tehnologii de refolosire a deșeurilor folosite în alte țări. 

 Toți elevii participă la o ședință de brainstorming pentru găsirea de soluții de realizare a proiectului, popularizarea 

acestuia la nivelul școlii, dar și de investire eficientă a banilor pentru rezolvarea problemei la nivelul clasei. 

Evaluarea  

 În activitatea de evaluare a proiectului, fiecare grupă de elevi prezintă bibliografia studiată, produsele obținute, 

soluțiile de grup. Proiectul este finalizat printr-un chestionar dat elevilor participanți. Elevii pot lua un interviu conducerii 

școlii pentru a culege informații despre implicarea în rezolvarea unor probleme neidentificate, nesoluționate, pentru revista 

școlii. 

 Toate produsele rezultate în cadrul proiectului (containere, afișe, fluturași, materiale informative, chestionare) 

sunt expuse într-un spațiu deschis cadrelor didactice, elevilor, părinților – panoul de ecologie al școlii. 

 Profesorul analizează și apreciază activitatea elevilor. 

Concluzie 

Prin aplicarea strategiilor de tip constructivist (inductive, deductive, analoage), se formează preponderent la elevi 

spiritul de muncă în echipă, capacitatea de exporare/investigare a mediului, capacitatea de a găsi soluţii pentru probleme 

concrete referitoare la impactul biologiei asupra naturii şi societăţii.
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PROIECT DE LECŢIE 
 

Manuela Mihăilă 
Colegiul Național Constantin Brătescu Constanța 

 

Data:  

Profesor: Manuela Mihăilă 

Disciplina: Filosofie 

Clasa: a XII-a  

Tema: Filosofie şi viaţă 

Tipul lecţiei: de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe şi deprinderi 

Competenţe specifice:  

5.1. Analizarea unor situaţii de viaţă, în vederea identificării unor soluţii, folosind cunoştinţele si metodologia specifice 

filosofiei 

Obiective operaţionale: 

La sfârşitul activităţii toţi elevii trebuie să fie capabili să: 

1. definească conceptul de Filosofie 

2. caracterizeze diferite interpretări cu privire la relaţia Filosofiei cu viaţa  

3. argumenteze utilitatea/inutilitatea Filosofiei 

Resurse: fişe de lucru  

Metode şi procedee didactice utilizate: explicaţia, lucrul pe echipe, analiza de text, problematizarea 

Bibliografie:  

1. Furst, M., Trinks, J., 2006, Manual de filosofie, Bucureşti, Editura Humanitas 

2. Schnadelbach,  H., Martens,  E. (ed.), 1998, Filosofie. Curs de bază, Bucureşti, Editura Ştiinţifică 

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI  

 Sensibilizarea pentru activitate  

 Comunică elevilor subiectul lecţiei şi obiectivele operaţionale 

 Stârneşte curiozitatea, trezeşte interesul şi dorinţa de a aborda această problematică 

 

EVOCAREA 

             Profesorul conturează întrebarea fundamentală a orei – La ce ne foloseşte Filosofia? 

Profesorul adresează întrebări elevilor prin care aceştia sunt invitaţi să îşi reamintească problemele studiate pe 

parcursul întregului an şcolar la disciplina Filosofie pentru a surprinde interogaţiile fundamentale ale acesteia. Această 

etapă serveşte obiectivului de a defini conceptul de Filosofie şi a surprinde relaţia dintre această disciplină şi viaţă.  

Motto: AM VENIT SĂ VĂ SPUN CĂ FILOSOFIA VĂ PRIVEŞTE! (Constantin Noica) – scris pe tablă 

(timp alocat – 5 minute) 

REALIZAREA SENSULUI 

Profesorul împarte fişele de lucru pe grupe, iar elevii răspund la întrebările 1 şi 2.  

(timp alocat – 7 minute) 

a. Prezentaţi succint punctul de vedere exprimat în text cu privire la utilitatea/inutilitatea Filosofiei 
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b. În ce măsură filosofia poate oferi soluţii la problemele cu care se confruntă omul în viaţa de zi cu 

zi?Argumentează pro/contra punctului de vedere exprimat în text 

Fiecare echipă va prezenta răspunsurile construite pentru cele două întrebări. Profesorul întreabă, explică, ajută la 

sesizarea problemei, lăsând libertate acestora în descoperirea soluţiilor. Situaţia-problemă nu este o stare de haos, ci oferă 

anumite repere de căutare, fără a constrânge subiectul epistemic într-o anumită direcţie.  

(timp alocat – 15 minute) 

Textele date în fişele de lucru 

Mircea Florian – filosofia este ars vivendi, oferind vieţii stil şi nobleţe; in ecuaţia filosofie – viaţă, cel de-al doilea 

termen poartă întreaga răspundere pentru despărţirea celor două concepte. 

Emil Cioran – filosofia se remarcă prin demersul raţional, prudent, impersonal, golit de trăirile intense în faţa 

Necunoscutului. Totuşi, trăim cu adevărat abia la capătul filosofiei, adică ea este un drum ce merită a fi parcurs. 

Karl Jaspers – filosofia face ca omul să fie om, adică îi oferă sensul vieţii. 

Platon – filosofului îi lipseşte pragmatismul, dexteritatea de a rezolva problemele cotidiene. 

Diogene Laertios – filosofia înseamnă înţelegere, asumare raţională a valorilor/legilor 

 

REFLECŢIA 

Echipele vor lucra la răspunsurile întrebărilor  3 şi 4, prilej de a integra noile cunoştinţe în sistemul celor vechi ori 

de a reconsidera conceptul de Filosofie.  

(timp alocat – 5 minute) 

3. Omul este o fiinţă a cărei esenţă creatoare este pe deplin exemplificată de constituirea filosofiei. Imaginează-ţi 

că omul ar fi lipsit de capacitatea de a filosofa. Cum ar arăta lumea fără filosofie? Argumentează răspunsul 

4. Ce este filosofia? 

Elevii prezintă răspunsurile la cele două întrebări. 

(timp alocat - 15 minute) 

Încheierea lecţiei 

Apreciază elevii care au participat activ la oră. Evaluarea motto-ului. 

(timp alocat– 3 minute 

 

Grupa 1 

MIRCEA FLORIAN, Antologie de filosofie românească 

Filosofia ne învaţă să trăim. Menirea filosofiei de a lumina critic şi de a îmbrăţişa întregul existenţei se învederează tot atât 

de limpede, când este vorba de conduita şi viaţa omului. De această dată, ţinta urmărită de filosofie este de a da vieţii 

unitate, stil şi nobleţe (…). Filosofia poate fi doar o credincioasă tovarăşă a vieţii, un sfetnic bun şi de nădejde. Dacă 

filosofia nu poate face minuni, nu este ea de vină, ci scăderile naturii noastre (…). Să nu învinovăţim depărtarea filosofiei 

de viaţă, căci ceea ce numim adesea viaţă este un lucru atât de urât, atât de departe de viaţa în adevăr omenească (…) În 

rezumat, utilitatea filosofiei pentru viaţă stă în întemeierea acţiunii omenești pe reflecţiunea critică şi sistematică asupra 

întregului complex al vieţii.  

Întrebări: 

1. Prezentaţi succint punctul de vedere exprimat în text cu privire la utilitatea/inutilitatea Filosofiei 
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2. În ce măsură filosofia poate oferi soluţii la problemele cu care se confruntă omul în viaţa de zi cu zi?Argumentează 

pro/contra punctului de vedere exprimat în text 

3. Omul este o fiinţă a cărei esenţă creatoare este pe deplin exemplificată de constituirea filosofiei. Imaginează-ţi 

că omul ar fi lipsit de capacitatea de a filosofa. Cum ar arăta lumea fără filosofie? Argumentează răspunsul 

4. Ce este filosofia? 

 

Grupa 2 

EMIL CIORAN,  Manual de descompunere 

De altminteri, filosofia – nelinişte impersonală, refugiu în preajma unor idei anemice – constituie recursul tuturor 

acelora care evită exuberanţa corupătoare a vieţii (…) Nu putem eluda existenţa prin explicaţii; putem doar s-o îndurăm, 

s-o iubim ori s-o urâm, s-o adorăm ori să ne temem de ea (…) Exerciţiul filosofic nu-i fecund; nu-i decât onorabil. Nu rişti 

nimic ca filosof; o meserie fără destin, care umple cu cugetări voluminoase ceasurile neutre şi libere (…)  Universul nu se 

discută; se exprimă. Iar filosofia nu-l exprimă (…) Aici filosoful ne părăseşte: duşman al dezastrului, el este cuminte ca 

raţiunea însăşi şi la fel de prudent ca ea. (…)  Începem să trăim cu adevărat abia la capătul filosofiei, pe ruinele ei, când 

am înţeles cumplita-i nulitate şi faptul că e zadarnic sa recurgi la ea, că nu-i de nici un ajutor. 

Întrebări: 

1. Prezentaţi succint punctul de vedere exprimat în text cu privire la utilitatea/inutilitatea Filosofiei 

2. În ce măsură filosofia poate oferi soluţii la problemele cu care se confruntă omul în viaţa de zi cu zi?Argumentează 

pro/contra punctului de vedere exprimat în text 

3. Omul este o fiinţă a cărei esenţă creatoare este pe deplin exemplificată de constituirea filosofiei. Imaginează-ţi 

că omul ar fi lipsit de capacitatea de a filosofa. Cum ar arăta lumea fără filosofie? Argumentează răspunsul 

4. Ce este filosofia? 

 

Grupa 3 

KARL JASPERS , Filosofia în viitor, vol. Texte filosofice 

Dar în filosofare se petrece ceva ce nu este întrevăzut de niciunul dintre cei care neagă filosofia: în filosofare omul 

îşi dobândeşte originea sa. (…) De filosofie nu putem dispune. Ea nu poate fi întrebuinţată pentru ceva anume. Îndrăznim 

să afirmăm: atâta vreme cât trăiesc oamenii, filosofia nu poate înceta. Filosofia menţine vie exigenţa: de a dobândi sensul 

vieţii dincolo de toate scopurile din lume, de a determina sensul care înglobează toate aceste scopuri, de a împlini acest 

sens realizându-l în prezent oarecum de-a curmezişul timpului, de a sluji prin propriul prezent totodată viitorul, de a nu 

coborî niciodată omul sau un anume om la condiţia de simplu mijloc… Misiunea perenă a filosofării este: de a ne 

transforma în oameni adevăraţi, prin dobândirea conştiinţei asupra fiinţei. 

Întrebări: 

1. Prezentaţi succint punctul de vedere exprimat în text cu privire la utilitatea/inutilitatea Filosofiei 

2. În ce măsură filosofia poate oferi soluţii la problemele cu care se confruntă omul în viaţa de zi cu zi? Argumentează 

pro/contra punctului de vedere exprimat în text 

3. Omul este o fiinţă a cărei esenţă creatoare este pe deplin exemplificată de constituirea filosofiei. Imaginează-ţi 

că omul ar fi lipsit de capacitatea de a filosofa. Cum ar arăta lumea fără filosofie? Argumentează răspunsul 

4. Ce este filosofia? 

Grupa 4 
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PLATON, Republica 

Tot aşa (…) cum se povesteşte şi despre Thales că, cercetând stelele şi privind în sus, a căzut într-un puţ. O 

servitoare din Tracia, minte aleasă şi subţire, l-a luat, zice-se, peste picior, cum că pune suflet să ştie ce se află în cer, dar 

ce se află la picioarele sale şi în juru-i îi scapă.  Aceeaşi zeflemea se potriveşte tuturor acelora care îşi petrec o viaţă cu 

căutarea înţelepciunii. Căci la drept vorbind, un astfel de om şi-a uitat de cel apropiat şi de vecin, ignorând nu numai ceea 

ce face, dar aproape şi dacă este om sau altă jivină (…) Un astfel de om (…) atunci când este nevoit să discute, la tribunal 

sau în altă parte, despre realitatea aflată în jurul nostru şi înaintea ochilor, se face de râs nu numai în faţa sclavelor din 

Tracia, ci a oricăruia din gloată, căzând, din nepricepere, în puţuri şi în tot felul de încurcături fără ieşire, iar stângăcia sa 

grozavă îl face să treacă drept nătâng. 

Întrebări: 

1. Prezentaţi succint punctul de vedere exprimat în text cu privire la utilitatea/inutilitatea Filosofiei 

2. În ce măsură filosofia poate oferi soluţii la problemele cu care se confruntă omul în viaţa de zi cu zi? Argumentează 

pro/contra punctului de vedere exprimat în text 

3. Omul este o fiinţă a cărei esenţă creatoare este pe deplin exemplificată de constituirea filosofiei. Imaginează-ţi 

că omul ar fi lipsit de capacitatea de a filosofa. Cum ar arăta lumea fără filosofie? Argumentează răspunsul 

4. Ce este filosofia? 

 

Grupa 5 

DIOGENE LAERTIOS, Despre vieţile şi doctrinele filosofilor 

 

Întrebat ce folos a tras din filosofie, (Aristotel) răspunse: Acela de a face de bunăvoie ceea ce alţii fac de teama 

legilor. 

 

Întrebări: 

1. Prezentaţi succint punctul de vedere exprimat în text cu privire la utilitatea/inutilitatea Filosofiei 

2. În ce măsură filosofia poate oferi soluţii la problemele cu care se confruntă omul în viaţa de zi cu zi? Argumentează 

pro/contra punctului de vedere exprimat în text 

3. Omul este o fiinţă a cărei esenţă creatoare este pe deplin exemplificată de constituirea filosofiei. Imaginează-ţi 

că omul ar fi lipsit de capacitatea de a filosofa. Cum ar arăta lumea fără filosofie? Argumentează răspunsul 

4. Ce este filosofia? 
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PROIECT DE LECŢIE 

Vasile Mihăilă   
 Liceul Teoretic George Călinescu Constanța 

 

Disciplina: LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE 

Unitatea de învăţare: TEHNICI DE ARGUMENTARE  

Titlul lecţiei: Evaluarea argumentelor – erori formale în argumentele deductive 

Tipul lecţiei: de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe şi deprinderi 

Clasa: a IX-a E 

Profesor: Vasile Mihăilă 

Competenţe specifice:  1.6. Identificarea unor erori logice în argumentare şi comunicare 

                                           2.4. Raportarea critică la premisele, presupoziţiile şi implicaţiile cunoaşterii 

4.3. Raportarea critică la argumente şi contraargumente în conversaţie, dezbatere, discurs 

public şi mass – media 

4.4. Dezvoltarea gândirii critice capabilă să susţină participarea activă şi responsabilă la viaţa 

societăţii 

Obiective operaţionale: 

La sfârşitul activităţii toţi elevii trebuie să fie capabili să: 

1. IDENTIFICE TIPURILE DE ARGUMENTE STUDIATE  

2. RECUNOASCĂ CONDIŢIILE DE VALIDITATE ALE ARGUMENTELOR DEDUCTIVE 

3. IDENTIFICE ERORILE FORMALE SPECIFICE ARGUMENTELOR DEDUCTIVE 

Mijloace de învăţământ: tabla, manualul 

Metode şi procedee didactice utilizate: explicaţia, lucrul pe echipe, algoritmizarea 

 

Momentele lecţiei Conţinut esenţial Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

1. Moment 

organizatoric – 2 

min. 

 
Notarea absenţelor 

observaţii 

Se pregătesc pentru 

lecţie 

2. Sensibilizarea 

pentru activitate – 

3 min. 

 

Comunică elevilor 

subiectul lecţiei şi 

obiectivele operaţionale, 

pe care le scrie pe tablă 

Stârneşte curiozitatea, 

trezeşte interesul şi 

dorinţa de a aborda 

această problematică 

Notează în caiet titlul 

lecţiei şi conceptele 

principale ale lecţiei 

(obiectivele) 

3. Reactualizarea 

noţiunilor ancoră 

– 10 min.  

Argumente deductive imediate (conversiunea 

şi obversiunea) şi argumente deductive 

mediate (silogismul şi raţionamentele 

 

Împarte fișele şi 

stabilește sarcinile de 

lucru  

Completează fişele de 

lucru 
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ipotetice şi disjunctive cu propoziţii 

compuse)  

Condiţii formale de validitate:  

conversiunea şi obversiunea: legea distribuirii 

termenilor;  

silogismul: legile generale ale silogismului   

raţionamentele ipotetice şi disjunctive cu 

propoziţii compuse: reguli de construcţie a 

formulelor, definirea operatorilor 

propoziţionali, metoda tabelelor de adevăr 

parţiale. 

 

4. Predarea noilor 

cunoştinţe – 20 

min. 

Definire: Erorile de argumentare - sunt 

încălcări ale exigenţelor logice în construcţia 

unui argument.  

 Erori formale – determinate de 

nerespectarea regulilor de validitate 

ale inferenţelor deductive 

 Erori materiale – determinate de 

conţinutul (informaţia) cuprinsă în 

propoziţiile ce alcătuiesc un 

argument 

Identificare :   

 încălcarea legii distribuirii termenilor în 

cazul  conversiunii şi a obversiunii; 

 încălcarea legilor generale în cazul 

silogismului (împătrirea termenilor, 

nedistribuire termenului mediu, majorul ilicit, 

minorul ilicit, folosirea ambelor premise 

negative sau particulare); 

 afirmarea consecventului în cazul lui 

ponendo-ponens, 

 negarea antecedentului în cazul lui 

tollendo-tollens,  

 afirmarea disjunctului (utilizarea 

disjuncţiei neexclusive) în cazul lui ponendo-

tollens     

Împarte sarcinile de lucru 

fiecărei echipe 

 

 

 

 

Demonstrează apariţia 

erorilor formale pe  baza 

regulilor specifice 

fiecărui tip de argument 

studiat. 

 

 

 

 

 

Lucrează în grupe de 3 

elevi pentru rezolvarea  

sarcinilor de lucru 

 

 

 

5. Fixarea noilor 

cunoştinţe – 12 

min. 

Identificarea tipurilor de argumente date în 

limbaj natural şi evaluarea validităţii acestora 

pe baza regulilor precizate anterior. 

Indică elevilor spre 

rezolvare exerciţiul 1  

pag. 70 din manual 

Lucrează la rezolvarea 

sarcinilor de lucru 
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6. Încheierea 

lecţiei – 3 min 

 

 

 

Apreciază activitatea 

elevilor din timpul orei.  
 

FIŞA DE LUCRU NR. 1 

Completaţi spaţiile libere: 

1. Inferenţele deductive imediate sunt acele raţionamente în care ………………..…..este obținută din 

……………………………………….…………Cele două tipuri majore de inferenţe deductive imediate 

sunt………………………….. şi ……………………………Validitatea lor este determinată de respectarea 

……………………………………………… 

2. Un termen este distribuit dacă el este precedat de ………………………şi nedistribuit dacă este precedat de 

…………….…………… 

3. Subiectul propoziţiilor categorice este distribuit în …………………………..şi nedistribuit 

în……………………….., iar predicatul este distribuit în …………………………..şi nedistribuit 

în………………………. 

4. Analizaţi următorul argument şi stabiliţi dacă este corect. Dacă nu este valid, stabiliţi concluzia corectă: 

„(…) În cazul în care a fi non-contradictoriu înseamnă a fi posibil, urmează că noi putem gândi ceea ce este 

posibil. Conversa simplă a acestei propoziţii ne spune că tot ce este posibil poate fi gândit.”                            

Ştefan Afloroaei „Metafizica noastră de toate zilele” 

 

 

FIŞA DE LUCRU NR. 2 

1. Inferenţele deductive mediate sunt acele raţionamente în care ………………..…..este obţinută din 

………………………..Tipul fundamental de inferenţă deductivă imediată este………………………….. 

Validitatea lui este determinată de respectarea ……………………………care sunt referitoare 

la……………………, la……………………………….şi la………………………. 

2. Termenul mediu trebuie să fie……………………………………………………..Termenii extremi pot fi 

…………………………în ……………………………….numai dacă au fost…………………………..şi 

în………………………………………. 

3. Cel puţin una din premise trebuie să fie………………………..sau………………………….Cu alte cuvinte, un 

…………………este nevalid dacă ambele premise sunt……………………………..sau 

………………………… 

4. Analizaţi următorul argument şi stabiliţi dacă este corect. Dacă nu este valid, identificaţi eroarea conţinută şi 

alcătuiţi apoi un silogism valid cu aceeaşi termeni: 

Nici un porc nu zboară, deoarece nici un porc nu are aripi, iar toate animalele care au aripi zboară . 
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FIŞA DE LUCRU NR. 3 

1. Raţionamentele deductive cu propoziţii compuse sunt clasificate în două categorii, în funcţie de numărul 

premiselor: raţionamente cu ………………..……………….şi raţionamente cu………………………Cele din 

prima categorie sunt, la rândul lor, clasificate în  ………………………….. şi ………………………….… 

2. În ponendo-ponens se trece de la ………………..………………………………………la 

…………………………………….  

3. O ……………………………este o formulă cu propoziţii compuse în care, sub operatorul principal se obţine 

exclusiv valoarea….Toate raţionamentele cu propoziţii compuse sunt asemenea formule. 

4. Analizaţi următorul argument şi stabiliţi dacă este corect, cu ajutorul tabelelor de adevăr. Dacă nu este valid, 

reformulaţi-l în varianta corectă: 

Învăţ la logică sau ascult muzică. Acum ascult muzică, deci nu învăț la logică. 

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

……………………… 
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INNOVATIVE TEACHING APPS: WORDWALL, CANVA AND BITMOJI 

 
Prof. Ivan Luana Loredana 

Școala Gimnazială ”Regele Ferdinand”, Sibiu 
 

In this day and age teachers from all over the world have been continuously struggling with choosing one means of 

conveying information to their students at the expense of another. Once the pandemics started, they suddenly found 

themselves in a vortex of browsers, e-learning platforms, and online techniques which they inevitably had to adapt to 

immediately. All these channels of conveying information to our students have led to the new terms of “synchronous” and 

“asynchronous” learning.  

In brief, synchronous learning is based on the presence of both the teacher and the students in a virtual classroom, in 

real time and attending together from different locations. On the other hand, in the case of asynchronous learning, students 

access the materials at different hours without having to stay connected in a videoconference. Regardless of the 

synchronous or asynchronous way of learning they may choose, teachers always resort to different applications or tools 

which are meant not only to facilitate their transfer of information efficiently, but also to entertain students in such ways 

that they forget they are actually learning something, instead they will have fun doing so.  

One application which functions as a teaching resources generator is WordWall. This easy-to-use application has 

managed to become not only students’ attraction but also teachers’ life buoy when they want to veer away from the boredom 

area towards which the class is heading sometimes. Besides its friendly display, WordWall offers a variety of templates 

which can be changed for the same activity such as: Missing words, Open the box, Random cards, True or false or 

Gameshow quiz. Moreover, for each template there is an eye-catching theme which enables teachers to adapt the activity 

so that it can be relevant to the topic (Spooky, Neon, Space, Jungle, etc.) 

The most interesting part about WordWall is that it is extremely versatile by allowing teachers to either use it during 

a synchronous lesson, as a follow-up or practice activity, or asynchronously by setting up the leaderboard and encouraging 

students to compete with one another. What is more, the app resembles an ordinary game as it offers a timer and a life 

limit, thus ensuring a familiar environment for students not only to learn but also to play. For modern languages, WordWall 

can easily be used for grammar and vocabulary practice as it allows multiple choice and even open cloze items. Last but 

not least, the activities cand also be downloaded as printables, which helps students stay away from their screens and start 

using their pencils instead. 

Another useful tool for both online and offline lessons is Canva, a graphic design platform used to create a wide 

variety of visual content including presentations, posters or documents. Apart from its countless pictures, unique fonts and 

well-designed templates, Canva transforms any basic presentation into a whole new experience which makes teaching 

much more exciting and entertaining both for students and teachers. Moreover, Canva is a fascinating means of creating 

worksheets which can be saved in pdf format in a high-quality resolution. Like WordWall, Canva can be used not only in 

synchronous lessons when directly sharing information by means of a presentation or a short video, but also in 

asynchronous lessons when assigning homework or worksheets. As a matter of fact, teachers who usually prefer 

PowerPoint in order to share information with their students can upgrade to Canva and improve their teaching experience 

via fun pictures and effects. In one of my English classes, when I had to teach “Prepositions of place” online, I created a 
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virtual room in Canva and added a ball in the picture. I placed the ball in different parts of the room and elicited from 

students where the ball was using the recently learnt prepositions. Not only did they have a lot of fun, but the learning 

strategy was highly effective. Finally, Canva can be useful in learning modern languages by offering the opportunity to 

create real life situations which can enable students to learn new vocabulary through pictures (rooms, markets, animals, 

colours, school objects, etc.) 

Speaking about pictures, the last application which I intend to present is Bitmoji. It is an accessory app for social 

media platforms that people use to create little cartoon versions of themselves. One might be asking themselves what the 

purpose of such a childish approach to teaching is, but the answer is quite simple: by containing a wide range of avatars in 

various situations, Bitmoji enables teachers to create more personal handouts, worksheets or test papers for their students. 

Once the students notice the teacher’s face on a piece of paper, they might be instantly feeling more comfortable and 

relaxed with the class on the whole. What is more, Bitmoji avatars can be used with other apps such as WordWall and 

Canva by using the Bitmoji Google extension. A basic WordWall game or a Canva presentation can automatically become 

more interesting by having your own face in it. Bitmoji can be also used in a virtual classroom while other students use 

their Bitmoji accounts to create their own avatars and, together with the teacher, mime a real classroom situation. 

In conclusion, I strongly believe that all these three applications are a unique occasion to improve the teaching and 

learning experience not only in an online environment, but also in the classroom. These apps can be used individually, as 

separated parts of a lesson or they can be combined to integrate a whole lesson. Regardless of the way teachers use these 

teaching applications, they will ensure an effective outcome in the teaching process, not only by facilitating students’ 

acquisition of information but also by keeping them constantly entertained and curious in both face-to-face and online 

environment. 
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Realități contemporane românești în educația timpurie 

Prof. înv. primar Coman Daniela - Alexandra  
Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”  

Localitatea Pucioasa 
Județul Dâmbovița 

 
 

 În societatea de astăzi este necesară stabilirea unei relații de parteneriat între toți agenții educaționali implicați în 

educația și dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru identificarea soluțiilor de eficientizare a demersurilor educative care să 

ia în calcul realitățile specific românești cât și noile exigențe ale educației timpurii pe plan mondial. Este nevoie de o 

permanentă colaborare, comunicare și discutare a problemelor, a piedicilor și realizărilor, atât în sistemul de formare 

profesională, cât și în planul educației părinților. Este evident că o relație funcțională continuă între familie, școală și 

comunitate reprezintă un factor frenator al situațiilor de risc în copilăria timpurie. Astfel formarea continuă a cadrelor 

didactice pentru cultivarea unor atitudini și trăiri emoționale corecte față de cei în dificultate, educația pentru 

responsabilizarea părinților și parteneriatul educativ, ca principală modalitate de intervenție timpurie, sunt de maximă 

importanță. Pentru ca profesorii să poată să-și exercite rolul de a sprijini copiii și părinții este nevoie de educație și formare.  

 Relațiile educaționale necesare educației timpurii sunt cele promovate astăzi de către toate documentele 

internaționale ale politicilor educative, relații tipice societăților democratice deschise. (Vrăjmaș, E., 2002, p. 132). Pentru 

a asigura servicii socio-educaționale de bună calitate, se are în vedere colaborarea și cooperarea între profesioniști. Atât 

familia, cât și cadrele didactice trebuie să învețe să facă față noilor roluri, pe care le impune educarea copiilor în societatea 

modernă.  

 Eficiența combaterii situațiilor de risc în copilăria timpurie depinde de nivelul de dezvoltare al societății civile și, 

nu în ultimul rând, de conștiința civică a membrilor comunității. Investiția în resursele umane prin derularea de programe 

de formare și specializare continuă reprezintă o măsură de prim ordin, în acord cu tendințele actuale. Parteneriatul educativ 

trebuie să cultive simțul civic și civilizația, prin atitudinea noastră față de educația copilului.  

 În țara noastră există o preocupare importantă pentru crearea și respectarea unui parteneriat educațional între 

instituțiile responsabile de educația copiilor.  

 Astăzi cea mai importantă sarcină a școlii este aceea de a ne „învăța cum să învățăm”. Dacă în trecut nu se vorbea 

de educație decât în sensul de dezvoltare a inteligenței sau de însușire a cunoștințelor, vorbim acum de alte conotații actuale 

și de perspectivă. În primul rând, cerințele educaționale vizează formarea competențelor psihosociale și a abilităților vitale. 

Educația timpurie, văzută din perspectivă globală, solicită abilitarea copiilor de la cele mai fragede vârste cu aceste 

competențe și abilități.  

 În lucrarea „Educația – iubire, edificare, desăvârșire” (2007), Constantin Cucoș, face o analiză profundă a acestor 

probleme, din care putem extrage câteva idei valoroase. Educația profesată defectuos și excesiv cultivă iluzia că altcineva 

poate să facă în locul lor, că există permanent cineva care trebuie să vină și să valorizeze ceea ce întreprind, că cineva din 

afară trebuie să le dea permanent un imbold. În această situație ajung toți cei care nu au fost formați de mici să își exprime 

emoțiile și gândurile, să gândească independent, să ia decizii, să fie responsabili de acțiunile lor, care nu au învățat că ceea 

ce fac ei înșiși este cel mai important. Cadrele didactice ar trebui să le lase copiilor libertatea să decidă în legătură cu 

propria persoană și să aleagă singuri între mai multe variante, să nu oblige pe nimeni.  

 Frecvența manifestării comportamentelor distructive se poate diminua dacă cei mici sunt antrenați emoțional de 

timpuriu și sprijiniți să găsească soluții adecvate. Copilul are nevoie să fie învățat de mic să își exprime gândurile și 
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emoțiile, să decidă ce să facă, să înțeleagă, să nu se lase în baza altora pentru ce poate face singur, să nu aștepte mereu 

îndemnuri, ori pentru toate acestea el are nevoie de abilități sociale și emoționale bine dezvoltate.  

 Abordarea actuală a educației timpurii susține că relația părinte – copil este primordială și competențele parentale 

trebuie încurajate și întărite, în contextul parteneriatului familie – școală.  

  Cadrele didactice nu educă numai în clasă sau la catedră, ci prin fiecare contact relațional cu copiii și părinții 

(Iucu, R., 2007). Activitatea lor se desfășoară în fața unor personalități în formare. De aici derivă maxima responsabilitate 

în ce privește comportamentele și intervențiile educatorului. Sunt necesare studii mai sistematice și organizate asupra 

acestei problematici, deoarece cadrele didactice se confruntă cu situații pedagogice problematice, cu reacții neașteptate ale 

grupei, cu agresivitate sau  comportamente izolate și simpla pregătire științifică, oricât ar fi de performantă, nu este 

suficientă. Succesul muncii didactice, dincolo de cunoștințele științifice și metodice, depinde în mare măsură de 

competențele de relaționare ale educatorilor.   

 

Bibliografie 

 Cucoș, C., (2007), Educația – iubire, edificare, desăvârșire, Ed. Polirom, Iași 
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 Iucu, R.B., (2007), Formarea cadrelor didactice – sisteme, politici, strategii, Ed. Humanitas Educațional, București 

 Vrăjmaș, E.A., (2002), Consilierea și educația părinților, Ed. Aramis, București 
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Proiect tematic 
“Doamna Toamnă, zâna bună” 

 
Prof. Inv.prescolar Bolovan Amalia 

Liceul Tehnologic Cisnadie  
 Structura Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.6                             

 

Simpozion International  „ Practici educationale de succes din perspectiva educatiei actuale” 

Sectiunea: Experiente didactice/Solutii inovatoare in educatie. Ghid de bune practice 

Cadru didactic: Prof. Inv.prescolar Bolovan Amalia 

Adresa de mail: amybolo86@yahoo.com  

Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic Cisnadie – Structura Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.6                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nivel: I (grupa mica) 

 Educatoare:  Bolovan Amalia 

Perioada proiectului: 5 saptamani  

Tema de studiu: ``Cand, cum si de ce se intampla?`` 

Tema proiectului: ``Doamna Toamnă, zâna bună``                                                      

Subtemele proiectului: 

 ,,Toamna dragă, a sosit”-aspectele principale ale anotimpului de toamna 

 ,,Legume vesele”- legume 

 ,,Din livadă, pe masa noastră”-fructe 

 ,,Flori parfumate, flori inmiresmate”-flori 

 ,,Ce ne-a invățat Zâna Toamnă!”-evaluare proiect 

 

Obiectiv cadru 

- Dezvoltarea capacitatii de cunoastere si intelegere a mediului inconjurator, precum si stimularea curiozitatii 

pentru investigarea acestuia. 

 

Obiective de referinta vizate: 
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- Sa participe la activitatile de grup, inclusiv la activitatile de joc, atat in calitate de vorbitor, cat si in calitate de 

auditor; 

- Sa audieze cu atentie un text, sa retina ideile acestuia si sa demonstreze ca l-a inteles; 

- Sa-si imbogateasca experienta senzoriala ca baza a cunostintelor matematice referitoare la recunoasterea, 

denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea dupa anumite criterii (forma, culoare, marime) luate simultan 

si separate;   

- Sa identifice unele caracteristici specifice anotimpului toamna;                   

- Sa recunosca si sa sesizeze anumite schimbari din mediul inconjurator; 

- Sa cunoasca si sa respecte reguli de igiena in consumarea fructelor si legumelor; 

- Sa cunosca importanta si rolul bogatiilor toamnei in viata omului; 

- Sa selecteze si sa utilizeze adecvat materialele necesare pentru realizarea activitatilor practice si artistic-

plastice; 

- Sa asculte si sa interpreteze cantece pentru copii, sa asocieze miscarile sugerate de text cu ritmul acestora; 

- Sa execute corect actiunile motrice invatate in conditii variate; 

- Sa-si formeze o tinuta corporala corecta 

 

METODE ȘI PROCEDEE : observația, conversația, explicația, experimentul, problematizarea, 

 învățarea prin descoperire, brainstorming, exercițiul, demonstrația, 

 expunerea, Turul Galeriei 

 

 MIJLOACE DIDACTICE : calendarul naturii, fotografii, imagini sugestive de toamnă, planșe,  

 cărți cu povești și poezii despre toamnă, frunze, fructe, legume, flori,  

 jetoane, materiale consumabile, calculator, lego. 

 

 FORME DE REALIZARE : frontal, individual, pe grupuri, în perechi 

 

Centre de interes deschise si materiale puse la dispozitia copiilor: 

Biblioteca Arta Constructii 

 Carti, pliante, jetoane ce 

reprezinta imagini cu 

aspecte diferite din 

anotimpul toamna –

fenomene specifice, 

frunze, fructe, legume, 

flori; 

 Auxiliare didactice: 

povesti, poezii si imagini 

ilustrate la texte; 

 Atlas botanic  

 Coli de hartie, desen;  

 Creioane colorate, 

acuarele, pensule; 

 Plastilina, plansete; 

 Hartie creponata, glasata; 

 Frunze 

 

 Trusa Lego; 

 Material marunt; 

 Table magnetica; 

 Jetoane magnetice 

Joc de masa Stiinta Joc de rol 
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Domino cu fructe, legume, 

flori; 

Set - ``Aseaza-ma la casuta 

mea``; 

Set - ``Cand se intampla?``; 

Loto cu fructe, legume, flori, 

culori; 

Set - ``Din jumatati intreg`` 

Puzzle 

Carti, albume, reviste cu si 

despre fructe, legume, 

flori de toamna; 

Atlas botanic; 

Frunze; 

Calendarul naturii; 

Enciclopedia toamnei 

Set – bucatarie; 

Sortulete; 

Ustensile pentru gatit; 

Cosuri cu fructe si legume; 

Farfurioare, lingurite, pahare; 

Boluri pentru salate; 

Flori natural de toamna; 

Masti cu fructe si legume 

 

Inventar de probleme: 

Ce stim? Ce nu stim si vrem sa aflam? 

i) Ca timpul este mai racoros; 

j) Ca ne imbracam mai gros; 

k) Ca bate vantul; 

l) Cad frunzele; 

m) Ca ne plac fructele si legumele; 

 

n) De ce este toamna?; 

o) De ce se ingalbenesc si cad frunzele? 

p) Cand se culeg fructele si legumele?; 

q) Unde cresc fructele si legumele?; 

r) Unde le depozitam pet imp de iarna?; 

s) Cum le consumam?; 

t) Ce contin fructele si legumele?; 

u) Ce sunt vitaminele, microbii?; 

v) Ce flori infloresc toamna?; 

w) Cum trebuie sa ingrijim gradina de legume, 

de flori si livada? 

  

               PERSOANE IMPLICATE : preșcolarii grupei, educatoarele, părinții/bunicii preșcolarilor,  

        personalul de îngrijire. 

              FORME DE EVALUARE SI DISEMINARE : observarea comportamentului verbal și nonverbal  

 al copilului, fișe de evaluare, expoziții ale lucrărilor preșcolarilor  

             RESURSE BIBLIOGRAFICE  

 M.E.C.T. –Curriculum pentru învățământul preșcolar 

 Dumitrana, M. – ’’Activitatile matematice in gradinita’’, Ed.Compania -2002 
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Harta proiectului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           « Doamna Toamna, Zana buna ! «  
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Planificare calendaristica 
Semestrul I an școlar 2020-2021 

Grupa mică 
Prof. Inv.prescolar Bercea Camelia-Elena 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nord 1                                                                                        
 
 

Simpozion International  „ Practici educationale de succes din perspectiva educatiei actuale” 

Sectiunea: Experiente didactice/Solutii inovatoare in educatie. Ghid de bune practice 

Cadru didactic: Prof. Inv.prescolar Bercea Camelia-Elena 

Adresa de mail: camibercea@gmail.com  

Unitatea de invatamant: Grădiniţa cu Program Prelungit Nord 1                                                                                         

 

Data Tema anuală de studiu Tema proiectului Subtema 
Proiect/Tema 

saptamanala 

14.09-
18.09 

Perioada de acomodare 

 

 ,,Grădinița albinuțelor!’’  

21.09.-
25.09. 

Perioada de acomodare 

 

 ,,Lacrimi de albinuțe!’’  

28.09- 

02.10. 

Evaluare inițiala  ”Sunt micuț, dar mă pricep!” Tema saptamanala 

05.10-
09.10. 

Evaluare initiala  ”Eu stiu, eu pot!” Tema saptamanala 

12.10.-
16.10. 

Cine sunt – suntem?  ”Tablou de familie” Tema saptamanala 

19.10.-
23.10 

Cine sunt – suntem?  ”Gradinita mea iubita” Tema saptamanala 
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26.10.- 

30.10. 

Vacanta invatamant prescolar 

02.11- 

06.11. 

Cine sunt-suntem?  ”Corpul meu” Tema saptamanala 

09.11- 

13.11. 

 

 

 

 

Cand, cum si de ce se întâmplă? 

„Cu papucii ei de 
frunza, toamna a sosit 

in zori” 

,,Bun venit, Zâna Toamnă’’ Proiect tematic 

16.11- 

20.11. 

,,Prietenul meu, Legumici” Proiect tematic 

23.11- 

27.11. 

,,Mere, pere, în panere....’’ Proiect tematic 

30.11.- 

04.12. 

Cand, cum si de ce se întâmplă?  ”Suntem romani” Tema saptamanala 

07.12.- 

11.12. 

Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?  ,,Moş Nicolae cel darnic cu 
copiii cuminti’’ 

Tema saptamanala 

14.12.-
18.12. 

Cand,cum si de ce se intampla?  ,,Fulgi de zapada’’ Tema saptamanala 

21.12-
22.12 

Cine si cum planifica o activitate?  ,,În jurul bradului’’ Tema saptamanala 

 Vacanta de iarna 23.12.-08.01.2021 
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11.01.-
15.01. 

Cine sunt, suntem?  

 
,,Imbracaminte si 
incaltaminte’’ 

Tema saptamanala 

18.01.- Cand,cum si de ce se intampla?  ,,Jocurile copiilor iarna’’ Tema saptamanala 

22.01. 

25.01. 

29.01. 

Cand,cum si de ce se intampla?  ,,Bucuriile iernii’’ Tema saptamanala 

Vacanta intersemestriala 01.02.-05.02.2021 

 

 

Semestrul II an școlar 2020-2021 
Grupa mică  

 

08.02.-
12.02. 

Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ? 

 

 

,,Din lumea celor care nu 
cuvanta,, 

,,In ograda bunicilor’’ Proiect tematic 

15.02.-
19.02. 

Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ? 

 

 

,,Vietuitoarele padurii’’ Proiect tematic 

22.02.-
26.02. 

Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ 

 

,,Pasari de curte’’ Proiect tematic 

01.03.-
05.03. 

Cand,cum si de ce se intampla?  ,,Ochii mamei’’ Tema saptamanala 

08.03.-
12.03. 

Cand,cum si de ce se intampla? „Vestitorii primaverii” 
 

,,A venit primavara in orasul 
meu’’ 

Proiect tematic 

15.03.-
19.03. 

,,Miresmele primaverii’’ Proiect tematic 
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22.03.-
26.03. 

,,Legume timpurii’’ Proiect tematic 

29.03. 

31.03 

Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ? 

 

 ”Lumea fermecata a 
povestilor’’ 

Tema saptamanala 

02.04.-
09.04 

Vacanta de primavara 02.04.-09.04.2021 

12.04.-
16.04. 

Ce si cum vreau sa fiu?  ,,La plimbareprinoras’’ Tema saptamanala 

19.04.-
23.04. 

Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ? 

 

 ,,Lumea insectelor” Tema saptamanala 

26.04.-
29.04. 

Cand, cum si de ce se intampla?  ,,La masa de Paste” Tema saptamanala 

30.04.-
07.05. 

 Vacanta de primavară 
30.04.-07.05.2021 

 

  

10.05.-
14.05. 

Cine si cum planifica o activitate  ,,Stim sa circulam corect’’ Tema sapatamanala 

17.05.-
21.05. 

Cand, cum si de ce se intampla?  ,,Lumea culorilor” Tema saptamanala 

24.05.-
28.05. 

Cum este, a fost si va fi aici pe pamant?  ”Sa salvam planeta! 

” 

Tema saptamanala 

31.05.-
04.06. 

Ce si cum vreau sa fiu?  ”Vara, fructe dulci aduci!” Tema saptamanala 

07.06- 

11.06. 

Evaluare finala  ,,Iată ce am învățat!’’ Tema saptamanala 

14.06- 

18.06. 

 

Evaluare finala   

,,Comori pentru noul drum!’’ 

Tema saptamanala 
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PROIECT DE LECȚIE 

Profesor, FOCȘA LILIANA 
Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” 

Cajvana, județul Suceava 
Materia: Fizică 

Subiectul: Întâlnire cu fizica. 

Clasa: a VI-a 

Timp alocat: 2 ore 

Întrebări la care vom răspunde pe parcursul lecției: 

1. Ce este fizica? 

2. Ce studiază fizica? 

3. Cum a apărut fizica? 

4. Unde putem studia fizica? 

5. Care sunt metodele de studiu ale fizicii? 

6.  Cine se ocupă cu studiul fizicii? 

Spargerea gheții: 1) Să ne prezentăm!  

         https://www.youtube.com/watch?v=CDCZbxQT_fI 

                            2) Să ne cunoaștem! N.U.M.E.L.E  M.E.U. - scrie pe o foaie prenumele tău sub formă de acronim care 

să definească trăsături sau lucruri despre tine. De exemplu, pentru numele meu pot scrie: 

            Liniște 

            Incredere 

            Limonadă 

            Iubesc cărțile 

            Ambițioasă  

            Nimic nu mă sperie 

            Acceptare   

Vă plac desenele animate? Dar ghicitorile? 

https://www.makebeliefscomix.com/Comix/?comix_id=116893193C3514191 

1. Ce este fizica? 

Fizica este știința care studiază o categorie distinctă de fenomene din natură, numite fenomene fizice. 

Denumirea de „fizică” provine de la cuvântul din limba greacă „physis” care înseamnă „natură”. Știință înseamnă 

cunoaștere, un ansamblu de cunoștințe care se referă la același subiect, se dezvoltă formulând legi ce reflectă realitatea. 

Legile științei reflectă realitatea și nu impune realitatea. 

2. Ce studiază fizica? 

Fizica se ocupă cu observarea, descrierea și explicarea schimbărilor care au loc în natură. Studiind fizica veți 

descoperi lucruri care vă vor ajuta să înțelegeți lumea din jurul vostru. Pleacă de la observarea unor situații particulare și, 

după studii îndelungate generalizează. Este conectată cu alte științe - matematică, biologie, chimie, geografie - și este în 

permanentă evoluție.  

Să privim un pahar de sticlă. Ce se află în acest pahar? În ce stare de agregare se află această substanță? Și acum 

să privim un pahar cu ceai? Despre ce stare de agregare este vorba? Dar paharul de sticlă? Ce am făcut ca să preparăm 

ceaiul? De ce apa s-a colorat?  (se arată elevilor un pahar de sticlă gol și un pahar cu ceai)               
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V-ați întrebat vreodată din ce sunt alcătuite aceste substanțe și de ce avem substanțe în stare gazoasă, lichidă și 

solidă? 

Se prezintă elevilor următoarele animații 3D despre structura substanțelor și un video cu fenomenul de difuzie, 

pentru a face legătura cu modul de preparare a ceaiului: 

https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=tranzi%C8%9Bii%20de%20faz%C4%83&view=grid&sort

=grouped 

https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=fierbere%20%C8%99i%20evaporare&view=grid&sort=gr

ouped 

https://www.youtube.com/watch?v=IYn41cewyG0&t=21s 

Și acum să privim prin sticla ferestrei, afară, în natură. Se discută despre ce văd elevii în natură, unde au fost în 

vacanță, despre diverse fenomene care au loc în natură. 

Apoi să ne ridicăm privirea mai sus, în atmosfera terestră și, dincolo de ea. Elevii urmăresc un video despre 

atmosfera terestră și o animație despre Sistemul Solar. 

https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=atmosfera&lexikontypeid=VIDEO 

 https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=Sistemul%20solar&view=grid&sort=grouped 

3. Cum a apărut fizica? 

Încă din cele mai vechi timpuri omul și-a pus foarte multe întrebări, curios și dornic să înțeleagă ce se petrece cu 

el și în jurul lui. De la descoperirea focului, inventarea primei roți, și până astăzi, omenirea a făcut un salt uriaș. Se discută 

cu elevii despre marile descoperiri și invenții care au dus la dezvoltarea omenirii. 

4. Unde putem studia fizica? 

Fizica poate fi studiată în natură, în sala de clasă și în laborator (se arată imagini cu marile laboratoare de fizică 

unde oamenii de știință fac tot felul de cercetări, laboratorul de la Măgurele-România, laboratorul CERN-Geneva). 

5. Care sunt metodele de studiu ale fizicii? 

- Cunoașterea științifică se bazează pe observarea lumii înconjurătoare. Observațiile sunt punctul central al 

activității științifice. Pentru studierea fenomenelor fizice observate în natură se realizează experimente. Experimentele 

încep prin observații în urma cărora se nasc întrebări. Aceste întrebări conduc la noi obsevații și la noi experimente pentru 

aflarea răspunsurilor. 

- Observațiile pot fi: - directe, obținute cu ajutorul simțurilor 

                                 - indirecte, obținute cu ajutorul instrumentelor și aparatelor, furnizează informații complete 

și precise. 

- Pentru realizarea experimentelor folosim diverse materiale pe care le considerăm necesare, fie din laboratorul 

de fizică, fie materiale simple aflate la îndemâna noastră. De asemenea putem folosi simulări ale unor experimente pe 

diverse platforme educaționale. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7y2uWoo2Oo&t=2s 

https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=bateria%20pe%20baz%C4%83%20de%20fructe&lexikont

ypeid=VIDEO 

https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=magne%C8%9Bi%20care%20leviteaz%C4%83&lexikont

ypeid=VIDEO 

https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=kit%20circuite%20electrice&tooltype=TOOL 
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5. Cine se ocupă de studiul fizicii 

De studiul fizicii se ocupă fizicienii. Pe parcursul timpului au fost foarte mulți fizicieni care și-au adus contribuțiile 

lor mărețe în diverse ramuri ale fizicii. 

https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=fizicieni%20care%20au%20schimbat%20lumea&lexikont

ypeid=3D 

https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?view=grid&sort=grouped&search=atelierul%20lui%20Galilei 

https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?view=grid&sort=grouped&search=isaac%20newton 

 

Reflecție: Eseu de 5 minute 

 Descrie într-un eseu de 5 minute un fenomen din natură așa cum l-ai văzut tu. 

Feedback: https://www.mentimeter.com/s/dda9b08adc9761cb8d9d046e33853b0e/d43af93bbdaa/edit 
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ADOLESCENȚA 

PROFESOR TOADER CRISTINA-MĂDĂLINA  
GRĂDINIȚA NR.273 SECTOR6, BUCUREȘTI 

 
Adolescenţa reprezintă o etapă importantă din viaţa oricărei persoane şi surprinde o adevărată provocare,ce v-a transforma 

individul dintr-un copil,inocent,firav,într-un adolescent cu personalitate,vulnerabil şi dornic de cunoaştere. 

Schimbările de ordin fizic,moral şi de comportament vor apărea odată cu această perioadă,infuenţând viaţa de până atunci 

a adolescentului.El va parcurge o etapă imprevizibilă,cu multe situaţii care îl vor pregăti pentru următorul nivel al 

vieţii.Totodată,va lua contact cu rebelitatea, mai mult sau mai puţin şi va încerca să iasă în evidenţă prin toate modalităţile 

posibile.Relaţiile cu membrii familiei vor deveni din ce în ce mai şubrede şi mai dificile.  

Nu puţine sunt cazurile în care comunicarea între cele două tabere este nesigură sau chiar absentă.O abordare gresită de 

către părinte provenită din neadaptarea acesteia la schimbările suferite de adolescent sau o dezechilibrare comportamentală 

necontrolată a tânărului fată de tutori instigă o ruptură greu remediabilă sau chiar permanentă.Neîncrederea, teama şi 

problemele de temperament pot fii principalele cauze ale îndepărtării familiei de către individ şi refugierea acestuia într-o 

altă comunitate. Pe planul dezvoltării biologice, adolescentul tinde spre echilibru şi spre adoptarea unei conformaţii 

apropiată de cea a adultului.În schimb, în plan psihologic, transformările sunt extrem de rapide, spectaculoase şi de maxima 

complexitate cu salturi la nivelul unor funcţii, cu evoluţii mai  

Trecând de etapa copilăriei, tinerii, mai ieri copii, ajung la un stadiu important din viaţa lor,adolescenţa.Aceasta”este o 

perioadă de căutare identitară ”(Branconnier,2008,pg 88),aflându-se  la graniţa dintre copilărie şi maturitate, o cale 

presărată cu diferite obstacole şi încercări. 

Stadiile adolescenţei 

Se remarcă trei stadii ale perioadei adolescentine:  

 “I.preadolescenţa 

 II.adolescenţa propriu-zisă sau marea adolescenţă(de la 16\18 ani la 20 ani) 

 III.adolescenţa prelungită(de la 18\20 ani la 25 ani)”(Albu,2007,pg 69) 

Dezvoltarea fizică a în perioada adolescenței   

Această perioadă “reprezintă o cotitură în dezvoltarea unui individ;domeniu intereselor de până atunci se amplifică şi se 

deplasează.” (Ciofu,1989,pg 134) Adolescentul se confruntă cu diferite schimbări fizice, precum: apariţia acneei,a 

menstrei(în cazul fetelor), pilozitate ridicată, schimbarea vocii. Toate acestea reprezintă cele mai importante probleme 

considerate de către adolescent.Totodata,se remarcă o creştere „în înăltime 20-30 de cm faţă de perioada anterioară, în 

greutate 4,5 kg/anual”. (Sion,2003,pg191) 

În perioada preadolescentină “debutează accelerarea creşterii staturale”(Briceag,2014,pg203), maturizarea 

sexuală,caracterizată prin dezvoltarea caracterelor de ordin primar şi de ordin secundar,anume “de la 12 la 14 ani, la fete, 

şi la 14 la 16 ani, la băieţi.”(Sion,2003,pg 192)Este foarte important ca tinerii să cunoască aspectele specifice ale acestei 

maturizări de ordin sexual premeditat pentru o familiarizare cu schimbările petrecute în organismul acestora şi pentru un 

impact mai puţin dur în momentul in care işi va face simţită prezenţa.Jean Piaget afirmă că preadolescentul anticipează 

noile posibilităţi datorită faptului că acesta se află într-un proces complex si accelerat de dezvoltare care-i permite o 

vastitate din punct de vedere social, fizic, moral.(Piaget,Barbel,2005)  

În perioada adolescenţei se concretizează schimbările apărute in preadolescenţă.Astfel,toate acestea ajung pe o linie dreaptă 

şi stabilă,ca de exemplu,la nivel corporal se concretizează şi se stabilizează proporţiile corpului care erau uşor neuniforme 

în preadolescenţă(IBIDEM) 
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Mai mult decât atât,în această etapă adolescentul este dornic de a-şi testa originalitatea, competitivitatea, remacându-se o 

atracţie nemărginită către confruntări sociale,ca de exemplu:examene,probe sportive,teste etc.(Albu,2007) 

Adolescenţa prelungită reprezintă perioada forţată de integrare în societate.Sunt de părere că în această etapă individul este 

uşor confuz şi nesigur.Această etapă cuprinde studenţi sau indivizi deja integraţi pe piaţa muncii.Se remară un surplus de 

energie de care adolescentul profită din plin şi o dorinţă profundă de a-şi alcătui o familie.(IBIDEM) 

Dezvoltarea cognitivă şi emoţională în perioada adolescenței 

Atât adolescentele cât şi adolescenţii trec prin diferite schimbări de temperament şi de gândire vizavi de propriul corp şi 

de ceea ce îi înconjoară.În relaţie cu părinţii, aceştia pot fii uşor demoralizaţi şi sensibili în abordarea subiectelor axate pe 

anumite trăsături ale corpului. În cazul unei fete, ” cuvintele nefericite pe care un tată le poate spune, chiar în glumă, despre 

aspectul ei fizic riscă să o urmărească toată viaţa.” (Branconnier,2008,pg89) 

Emoţional, adolescenţii sunt foarte sensibili şi de aceea se pot simţi foarte uşor lezaţi, când se manifestă atitudini ostile faţă 

de ei.De asemenea, ei dovedesc interes pentru competitivitate şi sunt dispuşi să participe la orice acţiune care le-ar permite 

să-şi etaleze cunoştinţele şi abilităţile. 

Diversitatea dezvoltării psihice genereaza noi conduite si noi modalitati de relationare cu cei din jur, forme originale de 

întelegere si adaptare. Traversarea acestei perioade nu se face în mod lent, dimpotrivă, tensionat, adeseori cu existenţa unor 

conflicte şi trăiri dramatice, cu framântari interne pentru găsirea surselor de satisfacere a elanurilor, a aspiraţiilor şi cu 

tendinta de a evita teama faţă de piedicile ce se pot ivi în realizarea proiectelor sale de viitor. Adolescentul este un 

nonconformist şi un luptător activ pentru îndeplinirea dorinţelor sale, un original în adaptarea soluţiilor urmărite, în modul 

de a privi şi de a se adapta la lumea înconjurătoare. 

În această perioadă se dezvoltă procesele gandirii.Adolescentul va “raţiona logic şi sunt întărite acum capacităţile operative 

intelectuale.”(Sion,2003,pg197) Astfel,se remarcă o dorinţă de intelectualizare intense,scopul lui fiind acela de a iesi în 

evidenţă şi de a se diferenţia de ceilalţi. 

Se remarcă faptul că în adolescenţă individul  îşi construieşte identitatea în jurul a două dimensiuni majore:”imaginea de 

sine [...]stima de sine “(IBIDEM,pg200) 

Stima de sine  în perioada adolescenței 

Stima de sine este în strânsă legătura cu dezvoltarea psihică a individului şi cu percepţia celor din jur faţă de acesta. 

Cele trei subcategorii ale stimei de sine sunt următoarele:”sinele corporal material,sinele social şi sinele 

spiritual”.(Albu,2007,pg73) 

Sinele corporal face referire la tot ce înseamnă aspectul propriului corp,vestimentaţia pe care o foloseşte,cercul de prieteni 

din care face parte. Sinele social reprezintă percepţia propriei persoane în raport cu societatea, percepţia celor din jur asupra 

acestuia.În ceea ce priveşte sinele spiritual,se remarcă modul în care individul îşi  gestionează trairile şi sentimentele în 

raport cu persoana sa şi cu exteriorul înconjurător. (IBIDEM) 

Deseori adolescenţii cad pradă depresiilor sau izolării de societate din prisma neîncrederii în propria persoană.Din dorinţa 

de a fi cei mai buni şi prin compararea cu alte persoane,aceştia pierd lupta cu încrederea în sine,desconsiderându-se.Este 

foarte împortant ca în această perioadă adolescentul să fie încurajat şi ajutat să vadă adevărata lui personalitate. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 

 
HOROBA LUMINIŢA 

LICEUL TEORETIC “NICOLAE BĂLCESCU” 
CLUJ-NAPOCA 

 

 Activitatea didactică de evaluare inițială sau evaluare predictivă este necesară la începutul fiecărui program de 

instruire sau ciclu de învățământ și constituie premisa reuşitei pedagogice. 

            Acest tip de evaluare oferă elevului şi profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor 

lacune ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare). 

            Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, fapt pentru 

care se recomandă raportarea la bareme de evaluare / apreciere. Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai 

mare cu cât  educatorii (profesori, părinţi), reuşesc să-i determine pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării 

şcolare. Acestia vor trata cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse,vor avea un prilej de verificare a cunoştinţelor şi 

confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a problemelor 

enunţate. 

           Fiind anunţaţi de la început că notele la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii au  ocazia de a se 

concentra în mod expres asupra rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera, efectiv, că este o evaluare propriu-zisă, 

ci un exerciţiu util activităţii de învăţare (rezolvarea corectă a subiectelor, încadrarea în timpul de lucru, ansamblul 

cerinţelor privind redactarea unei lucrări scrise, etc.), concluziile evaluării fiind premisa pentru progresele ulterioare.  

            Evaluarea inițială este de asemenea, foarte importantă ,pentru că stabilește gradul de pregătire al fiecărui elev. 

Evaluarea este necesară atât profesorului, care observă nivelul de cunoștinte al elevului, cât și elevului, care știe unde se 

situează cu nivelul său de pregătire. 

 Acest tip de evaluare duce la conștientizarea problemei de către elev și profesor, prin influențarea evoluției 

sistemului evaluat. 

 Printre funcțiile evaluării ar putea fi: depistarea lacunelor, greșelilor elevilor și înlăturarea lor, ierarhizarea 

elevilor, stimularea învătării, etc. 

 Putem vorbi chiar de o funcție diagnostică (stabilirea nivelului de la care se pleacă în procesul de instruire), dar și 

o funcție prognostică (proiectarea conștienta a materiei). 

 Evaluarea inițială este una din premisele conceperii programului de instruire școlară. 

 Primele informații despre performanțele elevilor din perioada precedentă se iau tocmai din această evaluare 

predictivă. Aceasta se poate realiza prin examinări orale sau prin probe scrise. 

 Teoretic, evaluarea inițială prefațează realizarea tuturor obietivelor viitoare. 

 Înainte de aplicarea evaluării inițiale la începutul unui an școlar trebuie realizată o recapitulare (maxim trei 

săptămâni) a materiei predate în anul școlar precedent. 

 Se pune accentul pe noțiunile ce vor fi folosite în predarea noii materii. 

 Orice tip de achiziție școlară trebuie să fie legată de un anumit conținut de bază de cunoștințe, deprinderi și 

aptitudini formate anterior evaluării. Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel 

mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 

consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației existente și de 

a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și 
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eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se 

țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 

- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 

- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 

- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 

              Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi desfășurată nu 

numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, cât și în orice moment al ei. Pe 

de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor elevilor deoarece își propune, de cele mai multe 

ori,și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de 

fapt, pentru aplicarea unui scurt program de recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în 

susținerea învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou 

proces. 

                La sfârșitul evaluării inițiale, profesorul trebuie să evidențieze lacunele elevilor. Luând această evaluare ca un 

punct de reper, profesorul trebuie să-și facă un plan de recuperare și de ameliorare a eventualelor greșeli. 

 Planul de recuperare trebuie să cuprindă eventuale măsuri ca: insistarea pe anumite aspecte, exersarea exprimării 

orale și scrise, munca suplimentară cu elevii care întâmpină dificultăți, identificarea stilurilor de învățare ale elevilor în 

vederea selectării unor strategii didactice eficiente, chiar implicarea părinților în vederea conștientizării elevilor asupra 

necesitații studiului individual. 

 În concluzie, evaluarea reprezintă un demers care are un rol reglator în întreg procesul didactic. Prin diversele ei 

forme și modalități de realizare, sprijină profesorii în proiectarea activității ulterioare, astfel încât aceasta să fie optimizată. 

În vederea unui act educațional optim este necesar ca, prin proiectarea, cât și evaluarea să se realizeze diferențiat și 

individualizat pe nivele de vârstă, prin respectarea particularităților individuale, iar profesorul să realizeze activități de 

reflecție/autoreflecție aspra modului de proiectare, realizare și evaluare, dar și asupra celor ulterioare. 
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Surse on - line 
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VALENȚELE ABILITĂȚILOR DE ASCULTARE ȘI EXPRIMARE 

Prof. Corina Stoian 
Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” 

Municipiul Câmpina, județul Prahova 
 

 Capacitatea de adaptare a reprezentat, de-a lungul evoluției oricărei forme de viață, secretul supraviețuirii. Totuși, 

să găsești un obstacol în calea ta și, după ce inițial ai căutat orice mijloc de a-l depăași, ulterior să îți dorești să găsești cea 

mai eficientă cale de a elimina acel obstacol este ceva mai presus de capacitatea de adaptare, și anume dorința de 

perfecționare. În acest fel am perceput drumul parcurs de învățământul on-line, de la febrilitatea primelor zile în care 

încercam să respirăm într-un mediu nou, la hotărârea fermă și neclintită de a găsi instrumente noi de lucru, noi strategii 

care să cuprindă metode si mijloace de învățare care să îi facă pe elevi sa iasă din pasivitatea ce amenința să devină la fel 

de periculoasă și extinsă precum virusul pandemic. 

 Și eu, ca mulți dintre colegii mei, am utilizat la începutul acestei perioade platformele digitale pe care le 

cunoșteam, dar pe care nu avusesem ocazia să le testez la clasă, apoi am descoperit noi și noi instrumente de lucru on-line, 

cu un impact mai mare sau mai mic asupra interesului si motivației elevilor. În ciuda eforturilor mele și a energiei depuse 

pentru a dinamiza activitățile, ceva lipsea și această lipsă se reflecta preponderent în starea de spirit a elevilor mei. Din 

fericire, în căutările mele, am întâlnit un termen care a dus la o schimbare de perspectivă privind abordarea interacțiunii 

elevi-profesor și elev-elev. Acest termen este „oracy” (abilitatea de exprimare și ascultare) și a fost folosit pentru prima 

dată în anii ’60 de cercetătorul britanic Andrew Wilkinson, cu scopul de a atrage atenția asupra importanței ce trebuie 

acordată abilităților de exprimare ale elevilor. Cuvântul a fost creat prin analogie cu „literacy” (alfabetizare, competențe 

lingvistice) și „numeracy” (competențe matematice), iar conceptul exprimat vizează calitatea discursului oral, atât deținerea 

vocabularului necesar, cât și selectarea celor mai potriviți termeni, precum și capacitatea elevului de a-și structura ideile în 

așa fel încât să transmită exact ceea ce dorește. 

 Deși echivalentul în română pentru conceptul de „oracy” a fost „abilitatea de exprimare și ascultare”, acesta trece 

dincolo de simplul act al producerii și receptării de mesaje orale. Sfera acestui concept include o componentă fizică – 

limbajul corpului, expresia facială, contactul vizual, tonul vocii, ritmul vorbirii și claritatea pronunției, lingvistică – 

alegerea vocabularului și registrului adecvat, a tehnicilor retorice (metafora, ironia, umorul și mimetismul), cognitivă – 

capacitatea de a argumenta și a înlănțui logic aceste argumente, de a selecta conținutul relevant, de a clarifica și exemplifica, 

și, nu în ultimul rând, o componentă emoțională și socială – lucrul în echipă, ascultarea activă și oferirea unui răspuns 

corespunzător, încrederea și însuflețirea în timpul discursului, precum și perceperea nivelului de înțelegere a celor care 

ascultă și receptivitatea privind efectul produs asupra acestora. 

 Dincole de avantajele evidente pe care deținerea acestei competențe le furnizează în dobândirea unor rezultate 

școlare deosebite sau în momentul în care se dorește obținerea unui loc de muncă ce presupune prezentarea la un interviu 

cu potențialul angajator, abilitățile de exprimare asigură și dezvoltarea abilităților sociale, de relaționare, duc la creșterea 

încrederii în sine și a empatiei. Schimbul de idei ce are loc în timpul orelor în care se exersează această competență duc la 

realizarea unui alt tip de învățare, și anume „vorbind pentru a învăța” („talk for learning”, „dialogic pedagogy”). Această 

abordare valorifică puterea dialogului pentru ca elevii să își poată dezvolta gândirea, învățarea și capacitatea de a rezolva 

probleme. Profesorul încetează să fie singurul care „știe” și care își transferă cunoștințele în mintea elevilor și devine cel 

care îi încurajează pe elevi să fie participanți activi în procesul de învățare, să verbalizeze experiența dobândită până în 



      CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    
    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
481 

acel moment și să își redefinească cunoștințele despre lume, dar și cel care este responsabil să îi ghideze pe aceștia către o 

perspectivă obiectivă, idei relevante și o gândire profundă. 

 Mediul on-line a reprezentat un teren propice pentru abordarea unor activități care au avut ca obiective dezvoltarea 

capacității elevilor de a articula idei, de a înțelege mesajele transmise de ceilalți și de se angrena în conversații pe o temă 

dată pentru a susține sau combate diferite puncte de vedere. Dintre componentele menționate anterior, cea fizică a fost 

parțial exclusă, pentru că nu putem vorbi de un limbaj al corpului în adevăratul sens al cuvântului în sistemul on-line, dar 

acest lucru a reprezentat un avantaj deoarece elevii s-au simțit mai încrezători în a-și exprima punctul de vedere. Faptul că 

se aflau acasă în momentul în care aceste activități aveau loc, într-un mediu asociat cu relaxarea, și nu în clasă, unde ar fi 

avut privirile tuturor ațintite asupra lor, le-a insuflat curaj chiar și elevilor mai timizi și mai reticenți de obicei. Chiar și 

aceștia și-au dus prezentările la bun sfârșit și și-au susținut părerea cu succes atunci când au fost combătuți de unii dintre 

colegi. Activitățile desfășurate au constat în prezentarea de proiecte realizate în echipă pe diferite teme, cum ar fi tipurile 

de poluare și impactul acestora asupra mediului înconjurător și a diferitelor specii de plante și animale, prezentare de 

discursuri pe format TED-talks pe o temă la alegere, dezbateri pe modelul „Tinerii Dezbat”.  

 Impactul acestor activități asupra elevilor nu s-a lăsat mult așteptat și, în scurt timp, am putut constata o creștere 

a atenției și concentrării din timpul orelor, o dorință de a interacționa cu ceilalți colegi și, un aspect îmbucurător, 

disponibilitatea de a cerceta diferite surse de informare pentru a prezenta puncte de vedere argumentate și susținute cu 

exemple relevante. 

Abilitățile furnizate de o educație axată pe dezvoltarea acestei competențe complexe de exprimare, ascultare, 

interacțiune și auto-reglare sunt vitale pentru a asigura succesul elevilor noștri la școală și în viață. Realizarea unei 

asemenea educații reprezintă responsabilitatea fiecărui profesor deoarece fiecare elev are dreptul să-si găsească propria 

voce, să se facă auzit și să dobândească o gândire critică. 
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Strategia didactică – un mod de combinare optimă a metodelor şi mijloacelor de 
învăţământ 

 

Profesor consilier şcolar: Ileana Drăguşinoiu 

Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu”, Bolintin Vale, judeţul Giurgiu 

 

Motto: 

“Să ne ferim de învăţământul confuz, greoi, neinteresant, abstract şi plictisitor, căci acesta stinge în şcolar dorul de a 

şti”. 

Ştefan Bârsănescu 

 

Şcoala reprezintă principala instituţie care poate favoriza sau bloca şansele de acces la diverse nivele ale 

procesului de învăţământ şi, ulterior, şansele de reuşită profesională şi socială a tinerilor. Şcoala pentru o societate deschisă 

presupune: (Ulrich, 2000, p. 5) 

o respect pentru fiecare individualitate; 

o toleranţă; 

o valorizarea diversităţii; 

o participarea în comunitate; 

o democraţie şi societate civilă; 

o dezvoltarea deprinderilor de cooperare; 

o participarea la luarea deciziilor; 

o gândire critică. 

În clasele de elevi este de dorit ca toţi copiii: 

o să fie bine pregătiţi, conform standardelor specifice ciclului şcolar; 

o să participe cu plăcere şi interes la activităţile şcolare; 

o să cunoască reuşita; 

o să-şi îmbunătăţească imaginea de sine prin experienţa succesului; 

o să comunice deschis; 

o să fie sociabili; 

o să respecte şi să valorizeze diferenţele culturale din clasă, şcoală, comunitate; 

o să se simtă responsabili ca membri ai comunităţii clasei şi şcolii din care fac parte. 

Pentru a avea succes în instrucţie, trebuie prefigurat un traseu procedural bine contextualizat şi articulat. 

Modul în care cadrul didactic reuşeşte să aleagă, să combine şi să organizeze, într-o ordine cronologică, ansamblul 

de metode, materiale şi mijloace, în vederea atingerii anumitor obiective, poartă denumirea de strategie didactică. 

O strategie didactică are semnificaţia unei tatonări, a găsirii prin ipoteze anticipate a răspunsului sau soluţiei celei 

mai bune pentru problema dată. 

Criteriile în funcţie de care se stabileşte o strategie didactică sunt: (Bocoş, Jucan, 2008, pp. 89-90) 

o concepţia educaţională, pedagogică şi didactică generală a perioadei respective, principalele orientări 

din didactica generală şi didactica specialităţii, precum şi concepţia educaţională personală a cadrului 

didactic, cristalizată ca rezultat al experienţei didactice proprii; 
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o sistemul principiilor didactice generale şi sistemul principiilor didactice specifice disciplinei de 

studiu, care, referindu-se la problematica învăţării, orientează şi dirijează instruirea şi autoinstruirea; 

o obiectivele generale ale disciplinei de studiu, obiectivele cadru şi de referinţă, obiectivele instructiv-

educative ale unităţii de învăţare/temei/capitolului, obiectivul fundamental şi obiectivele 

operaţionale ale activităţii didactice, obiective cărora strategiile didactice utilizate trebuie să li se 

subordoneze; 

o treapta de şcolaritate şi ciclul curricular; 

o natura şi specificul conţinutului ştiinţific (unul şi acelaşi conţinut poate fi predat şi asimilat în moduri 

diferite, în funcţie de rolul pe care îl deţin cei doi componenţi ai binomului educaţional); 

o clasa de elevi (cu particularităţile sale); 

o experienţa cognitivă de învăţare pe care o deţin elevii; 

o natura probelor de evaluare (exerciţii, sarcini de lucru, activităţi practice) şi formele lor (de tip 

sumativ, formativ sau alternante), orice strategie de instruire şi autoinstruire fiind în strânsă corelaţie cu 

strategia de evaluare şi autoevaluare; 

o ambianţa educaţională (climatul specific şcolii în ansamblul ei, climatul psihosocial general, 

caracteristicile  spaţiului şcolar şi ale mediului de instruire), ergonomia şcolară, dotarea didactico-

materială a şcolii (computere, aparatură audio-video, filme, planşe, folii pentru retroproiector etc.); 

o timpul şcolar disponibil pentru realizarea activităţii didactice respective (reprezintă o variabilă care 

influenţează în bună măsură alegerea strategiilor didactice şi modalităţile efective de combinare a 

elementelor lor componente); 

o subiectivitatea cadrului didactic. 

Ţinându-se seama de particularităţile evolutive ale gândirii elevilor, în procesul învăţării, distingem: (Cerghit, 

Radu, Popescu, Vlăsceanu, 1990, p. 83) 

o strategii inductive (conduc elevul de la analiza faptelor concrete la elaborarea noţiunilor noi; de la 

percepţia intuitivă la gândirea abstractă; de la cazuri concrete la idee; de la particular la general; de la 

cunoaşterea efectelor la desluşirea cauzelor); 

o strategii deductive (conduc elevul pe un traseu invers celui deductiv, adică de plecare de la definiţie la 

concretizări sau exemplificări, de la noţiune la exemplul concret, de la general la particular); 

o strategii analogice (bazate pe modelare); 

o strategii mixte. 

Didactica modernă recunoaşte meritele, atât ale abordării inductive, cât şi ale celei deductive, ambele necesare 

iniţierii elevilor în metodele cunoaşterii ştiinţifice. 

După gradul de dirijare/nondirijare a învăţării, strategiile pot fi diferenţiate în: 

o strategii algoritmice (prescriu, pas cu pas, cu mare rigurozitate acţiunile şi operaţiile predării-învăţării, 

comportamentele cadrului didactic şi ale elevilor; impun o dirijare foarte strictă a învăţării); 

o strategii semi-algoritmice (de învăţare semiindependentă); 

o strategii nealgoritmice (nu prescriu dinainte desfăşurarea procesului de predare-învăţare; dirijarea 

învăţării este redusă la minimum, accentul punându-se pe învăţarea independentă: strategii bazate pe 

învăţarea prin cercetare şi descoperire;  strategii bazate pe conversaţia euristică; strategii bazate pe 
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rezolvarea, în mod independent, a problemelor; strategii creative, care lasă câmp deschis spontaneităţii, 

originalităţii). 

A adopta o strategie presupune a emite o ipoteză de lucru, a adopta o linie directoare de acţiune ce va pune în 

valoare întregul potenţial pedagogic ce-l ascund în ele diferitele metode, materiale şi mijloace avute la îndemână în raport 

cu ceea ce ne propunem să realizăm. 

Un cadru didactic care se pretinde a fi eficient, nu poate sã se bazeze, în activitatea lui didacticã, doar pe câteva 

strategii; dimpotrivã, este bine sã stãpâneascã moduri variate de abordare a învãţãrii, o gamã largã de strategii generale şi 

particulare, care vor putea deveni, caracteristici ale stilului lui de predare (de activitate didacticã). 

Construirea unei strategii adecvate intereselor elevilor şi nivelului lor de pregãtire reprezintã o provocare continuã 

şi un efort permanent de creativitate din partea cadrului didactic. 

 

“A învăţa un copil, înseamnă să laşi o urmă din tine în dezvoltarea lui. Şi, cu siguranţă, elevul este o bancă 

în care profesorul depozitează comorile sale cele mai preţioase”. 

Eugene Bertin 
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Bune practici privind consilierea școlară 
 

                                                                                                                            Profesor consilier Mirela Onețiu 
                                                                                                                                                          CJRAE Timiș 

 
 

Dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului, ameliorarea şi înlăturarea aspectelor atitudinale şi psihocomportamentale 

negative ce pot apărea în cazul acestui proces fac necesară o activitate sistematică de consiliere şi de asistenţă 

psihopedagogică atât la nivelul individului, cât şi la cel al grupurilor şcolare. Din perspectiva elementelor fundamentale 

ale instruirii (elevul, sarcinile de lucru, strategiile de învăţare), cunoaşterea elevilor nu reprezintă un scop în sine, ci o 

premisă a desfăşurării eficiente a activităţii diferenţiate de instruire-educare. Particularităţile individuale ale elevilor 

determină diferenţieri în: modalităţile de acţiune, cerinţele şi rezultatele obţinute.     

În cadrul grupurilor şcolare, consilierea reprezintă o formă particulară de interacţiune şi influenţare, care contribuie la 

sprijinirea elevilor în rezolvarea problemelor cu care se confruntă, precum şi la omogenizarea şi dezvoltarea clasei de elevi 

ca grup educaţional 

În literatura de specialitate există numeroase definiţii şi accepţiuni date conceptului de consiliere: 

Consilierea presupune existenţa unei persoane care are temporar sau permanent rolul de consilier şi care oferă sau acceptă 

în mod explicit să acorde timp, atenţie şi respect uneia sau mai multor persoane, cu rolul temporar de client. 

Sarcina consilierii este de a oferi clientului oportunitatea de a explora, descoperi şi clarifica moduri de a trăi valorificându-

şi resursele, ceea ce conduce la sentimentul de bine interior, îndreptându-se spre o cât mai bună existenţă. 

Există mai multe tipuri de consiliere: 

 Consilierea educaţională - furnizarea de repere psihoeducaţionale pentru sănătatea mentală, emoţională, 

fizică, socială şi spirituală a copiilor; 

 Consilierea informaţională - oferirea de informaţii pe domenii, teme specifice; 

 Consilierea de dezvoltare personală - formarea de abilităţi şi atitudini care permit o funcţionare personal şi 

socială flexibilă şi eficientă în scopul atingerii stării de bine; 

 Consilierea suportivă - oferirea de suport emoţional, apreciativ, material; 

 Consilierea vocaţională - dezvoltarea capacităţii de planificare a carierei; 

 Consilierea de criză - asistarea psihologică a persoanelor aflate în dificultate; 

 Consilierea pastorală - realizată din perspectivă religioasă. 

Consilierea şcolară se axează pe unitatea triadică  familie – copil - şcoală, în vederea desfăşurării unei educaţii eficiente 

şi a dezvoltării optime a personalităţii copilului. 

Consilierea psihopedagogică are drept obiectiv în şcoală dezvoltarea unui sistem coerent de scopuri în viaţă şi întărirea 

comportamentului intenţional. 

O persoană orientată spre scop este capabilă sa pună în acţiune modele alternative de comportament, să abordeze 

problemele de viaţă din perspective diferite, dar fără a se cantona rigid în anumite soluţii prefabricate (Tomşa, 2000). 

Prin urmare, în procesul de consiliere se încearcă „provocarea” unei schimbări voluntare în atitudinile şi comportamentul 

clientului, astfel încât persoana sau grupul „să funcţioneze optim din punct de vedere psihosocial”. 

Consilierea psihopedagogică reprezintă azi o temă de importanţă majoră întrucât este aplicabilă tot mai mult în planul 

educaţional larg, cu scopul de a obţine rezolvarea unor probleme de o anumită gravitate, cum sunt şi cele legate de 

prevenirea eşecului şcolar sau de diminuarea acestuia. 
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Acestea pot fi relevante în diagnoza personalităţii, dar prezenta metodă presupune o pregătire suplimentară, de specialitate 

în domeniu. Putem recomanda extrapolarea prin analiza producţiilor grafice a unor trăsături cum ar fi: simţul ordinii, 

conformismul, disciplina intelectuală, dar cu multă prudenţă la vârsta şcolară întrucât şi scrisul este în plin process de 

căutare a stilului personal.     

 Metodele ştiinţifice de cunoaştere psihopedagogică a elevilor cunosc o mare varietate şi diversitate. Recomandăm 

utilizarea: observaţiei, experimentului, a testelor şi a anchetelor, a studiului de caz.      

 În sens larg termenul de asistenţă desemnează ansamblul acţiunilor organizate cu scopul de a se asigura condiţii optime 

de dezvoltare si viaţă pentru individ sau de a se preveni şi înlătura situaţiile de suferinţă prezente temporar în viaţa 

persoanei. Cu alte cuvinte, termenul de asistenţă indică situaţia de a fi permanent alături de cineva,  aşa cum sugerează 

etimologia cuvântului provenind din verbele latine assisto, -ere şi adsisto, -ere,  care înseamnă a veni lângă, a sta lângă, a 

fi lângă.    

În funcţie de situaţia vizată şi de specificul obiectivelor urmărite,  s-au conturat mai multe tipuri de asistenţă: medicală, 

socială, psihologică şi pedagogică.         Asistenţa psihologică se acordă atunci când se ridică probleme ce ţin de 

caracteristicile de personalitate, de prevenire sau de rezolvare a unor situaţii presante şi înlăturarea consecinţelor acestora, 

de înţelegere a structurii psihologice a individului, de deciziile ce trebuie luate în funcţie de fondul aptitudinal sau de 

anumite dominante ale personalităţii.    

Asistenţa pedagogică se acordă în cazul problemelor ce ţin de instruire de educaţie, de regimul educativ, şi de tratarea 

diferenţiată a unor cazuri date, de stabilirea nivelului de pregătire al elevilor, de formarea deprinderilor şi obişnuinţelor, de 

posibilităţile de recuperare a lacunelor în procesul de dezvoltare a personalităţii.       Din analiza abordărilor şi concepţiilor 

generale ale consilierii rezultă că unele dintre ele pun accentul pe factorii cognitivi, şi de gândire, altele acordă prioritate 

experienţei şi sentimentelor în timp ce altele se axează pe acţiune şi comportament. Din asemenea motive majoritatea 

consilierilor adoptă orientări şi metodologii de lucru care provin din mai multe abordări şi modele de consiliere. 

Consilierul şcolar are drept obiectiv principal sprijinirea subiectului să se integreze eficient în viaţa cotidiană şi să 

promoveze relaţii pozitive cu cei din jurul său.       

Una din probleme esenţiale pe care trebuie să le aibă în vedere procesul consilierii psihopedagogice în şcoală este 

dezvoltarea la subiect a unui sistem coerent de scopuri în viaţă şi întărirea comportamentului intenţional. O persoană 

orientată spre un scop este capabilă să pună în acţiune modele alternative de comportament, să abordeze problemele de 

viaţă din perspective diferite,  dar fară a se cantona rigid în anumite soluţii prefabricate. 

La fel ca şi în consilierea adulţilor, unde relaţia de consiliere are o influenţă hotărâtoare, este unanim acceptat faptul că 

relaţia dintre consilier şi elev influenţează într-o mare măsură eficacitatea procesului de consiliere psihopedagogică în 

şcoală. Pentru ca această relaţie să fie eficientă consilierul trebuie să respecte prin activitatea de consiliere şcolară câteva 

principii fundamentale: 

 Responsabilitatea pentru dezvoltarea clientului revine acestuia şi nu consilierului. Din capul locului, 

consilierul trebuie să manifeste respect pentru clientul său acest lucru presupunând să-l accepte ca pe un 

individ unic, cu calităţile şi defectele sale, în sensul că trebuie să-i respecte dreptul de a avea succes sau de 

eşua în activitatea de consiliere. Dintr-o asemenea perspectivă consilierii şcolari trebuie să-l informeze că 

succesul său în activitatea de consiliere poate surveni numai în condiţiile în care el se va implica activ în 

propria sa dezvoltare. Eşecul poate fi generat de cauze de ordin social: familia, grupul şcolar sau diverse 

grupuri informale în care este atras copilul. 
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 Relaţia de consiliere este una permisivă. Permisivitatea acestei relaţii rezultă din faptul că cei doi parteneri 

pot întrerupe relaţia de consiliere oricând doresc ei acest lucru. De asemenea, permisivitatea relaţiei 

presupune neîngrădirea de către consilier a libertăţii subiectului de avea propriile sale idei, opinii şi 

convingeri. În caz contrar, relaţia de consiliere dobândeşte dimensiuni coercitive. 

 Consilierul trebuie să gândească problemele subiectului împreună cu acesta. Din capul locului, consilierul 

trebuie să facă distincţia între “a gândi cu”, “a gândi despre” şi “a gândi pentru” cineva. Ele trebuie să se 

axeze în totalitate pe “a gândi cu”, în sensul că trebuie să gândească împreună cu subiectul problemele 

acestuia. Cu alte cuvinte consilierul va lucra împreună cu clientul la rezolvarea problemelor cu care se 

confruntă şi are datoria de a evita pe cât posibil să gândească despre client. 

Consilierea şcolară are prin definiţie un rol proactiv încercând să prevină situaţiile de criză personală sau educaţională şi 

în acelaşi timp, urmărind dezvoltarea personală, educaţională şi socială a elevilor. De asemenea, consilierea şcolară trebuie 

să asigure oportunităţile ca elevul să-şi urmărească propria sa dezvoltare mentală. În cazul consilierii psihologice, ca 

dimensiune a consilierii şcolare, scopurile urmărite pot fi grupate pe patru nivele: scopuri fundamentale, scopuri 

formulate de părinţi, scopuri formulate de consilier, scopuri ale elevului.    

rezolvarea mai întâi a scopurilor elevului. În cazul în care consilierul va proceda astfel vor fi încălcate principiile de bază 

ale consilierii, iar copilul nu va fi ajutat să se autocunoască şi va fi blocat.               

Consilierea reprezintă o activitate complexă care presupune de la bun început stabilirea unor parametri clari de acţiune, 

parametri care trebuie realizaţi. 

Am considerat că este foarte important să scot în evidenţă aspectele concrete, experienţiale, în urma cărora persoanele cu 

probleme socio-economice grave sunt supuse unui program de „reabilitare” şi de normalizare. 

În cadrul cabinetului de asistenta psihopedagogică se realizează programe de consiliere individuala si de grup destinate 

elevilor, cadrelor didactice, părinților. Totodată, elevii beneficiază de acordarea asistentei psihopedagogice la nivel 

individual, prin metode de psihodiagnostic si consiliere, urmărindu-se ameliorarea comportamentului si dobândirea stării 

de bine (biopsihosociala), optimizarea  performantelor școlare. 

Acordarea asistentei psihopedagogice la nivel de grup urmărește dezvoltarea personala, promovarea sănătății si a stării de 

bine, prevenția unor tulburări de sănătate specifice adolescentei, precum anxietatea, depresia, tulburările de alimentație. 

Prin activități specifice si adaptate se urmărește formarea de deprinderi eficiente de rezolvare a diferitelor situații, 

cunoaștere si autocunoaștere, comunicare asertiva, tehnici de învățare eficienta, managementul conflictului si al stresului, 

etc. De asemenea, se oferă consiliere de grup pe diferite teme: dezvoltare personala, promovarea sănătății, integrare si 

adaptare, reducerea violentei în școala, prevenirea si reducerea comportamentelor de risc, a  consumului de droguri. 

Elevii sunt consiliați in probleme emoționale (anxietate, depresie, etc), comportamentale (agresivitate, hiperactivitate), de 

învățare (eșec sau abandon școlar), in vederea adaptării școlare,se realizează intervenții in situații de criza (divorț, boala, 

deces, etc.). 

Se acorda consiliere pentru dezvoltarea personală: creșterea stimei de sine, relaționarea  cu ceilalți, luarea de decizii, 

planificarea rațională a timpului. Colaborarea cu cadrele didactice are drept scop depistarea și urmărirea problemelor la 

nivel de clasă, depistarea factorilor de risc în dezvoltarea elevilor și stabilirea unor metode de prevenire și recuperare. 

Se desfășoară activități de orientare școlară si profesională, consiliere în carieră, sprijin în cunoașterea aptitudinilor si 

intereselor profesionale. 

Cadrelor didactice li se acordă asistenta psihopedagogica, prin oferirea de informații și materiale informative, privind 

specificul dezvoltării elevilor și cunoașterea acestora, managementul clasei, a comportamentelor asertive. 
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Colaborarea cu cadrele didactice urmărește depistarea si consilierea elevilor  cu CES, realizarea unor planuri de intervenție 

personalizata, in echipa cu diriginți, profesori, logopezi; 

Părinților li se acorda asistenta psihopedagogică prin consiliere individuala si consiliere de grup a familiei, având drept 

scop familiarizarea cu modalități de cunoaștere, înțelegere, acceptare, corijare a comportamentului propriului copil, prin 

tehnici specifice de stimulare, recompensare, sancționare, tehnici de disciplinarea pozitiva, consilierea în situații de criza. 
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Dezvoltarea creativităţii elevilor prin diverse metode 

 

Profesor învăţământ primar Ciobanu I.Nicoleta 
Şcoala Gimnazială Brastavăţu 

 

          Termenul de “creativitate” îşi are originea în cuvântul latin “creare”, care însemnă “a zămisli”, “a făuri”, “a crea”, 

“a naşte”. Însăşi originea 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. Capacitatea creatoare este greu de definit, din cauza 

complexităţii sale.  

            Munca de creaţie parcurge mai multe etape: 

 perioada de preparare, când se adună informaţii, se fac observaţii, se delimitează problema, se schiţează o ipoteză 

sau un proiect general ; 

 incubaţia este răstimpul eforturilor, încercărilor sterile; 

 iluminarea este momentul fericit când apare soluţia sau, în artă, când opera e văzută integral ; 

 verificarea este necesară după concepţia iniţială, pentru a elimina eventualele erori sau lacune. În realitate, nu e 

vorba propriu-zis de nişte etape riguros delimitate, ci de procese care se întrepătrund, se suprapun pe anumite 

porţiuni, putând funcţiona fie succesiv, fie simultan. 

             Ne întrebăm de ce se înăbuşă creativitatea? Cauzele sunt numeroase, dar este una care le domină categoric pe 

celelalte, este atitudinea educatorului faţă de elevii săi creativi. Perspectiva din care este judecată intervenţia elevului este 

cea a greşelii. Aceasta este sancţionată pentru a nu se repeta şi pentru ca elevul să se ferească pe viitor de a mai greşi. Şi 

copilul se fereşte, dar uneori este atât de profundă această teamă de greseală, încât el nu mai îndrăzneşte nimic când se află 

pe un teren neexplorat. Curajul de a încerca îl părăseşte, gustul riscului l-a pierdut sau nu-l va căpăta niciodată pe băncile 

instituţiei de învăţământ pentru că el ştie că, gresind, nu va scăpa de ironiile şi admonestările educatorului. Copilul  învaţă 

să nu mai întreprindă nimic în afară de ce este prescris şi i se cere, reprimându-şi spontaneitatea naturală. Ca prime remedii 

pedagogice la îndemâna oricărui cadru didactic se recomandă: instituirea unor perioade de neevaluare şi încurajarea. 

              Dacă silim copilul să gândească sau să compună original, trebuie să respectăm ideile şi compoziţiile pe care le 

produce el. Să luăm în serios efortul lui, care dovedeşte că a muncit cu sinceritate. Dacă suntem forţaţi să respingem creaţia 

sa, trebuie să indicăm de ce anume. Să ne amintim  întotdeauna că o creaţie care poate fi banală pentru noi poate fi ceva 

nou pentru copilul care a produs-o.  

              În fine, nu trebuie neglijată autoevaluarea. Pentru a învaţa să fii creativ, să fii autoactiv şi autoresponsabil este 

nevoie de o practică constantă în autoevaluare. Un educator bun va cultiva această capacitate la copiii săi. Copiii trebuie 

antrenaţi să se aprecieze corect, corectitudinea înseamnă de fapt raportarea propriei producţii de valori interne, proprii 

fiecăruia, care se constituie în acel cadru intern de evaluare al creatorului, atât de necesar în întreţinerea curajului de a 

înfrunta opinia deseori neîntelegătoare şi ostilă a celor din jur. Pe scurt, evaluarea care să raspundă exigenţelor unei 

pedagogii a creativităţii îmbracă trei ipoteze: işi schimbă caracterul; uneori se amână (braistormingul); alteori se renunţă 

la ea (neevaluarea). 

               Creativitatea  se  educă, se  învaţă  încă  din  clasele  primare, ba  chiar de la grădiniţa . Nevoia  de  inovare  este  

esenţială  pentru  bunul  mers al şcolii , al  vieţii , al  vremurilor în  care  trăim . Deoarece  educaţia  nu  este  doar  



      CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    
    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
490 

obligativitatea  sau  competenţa  şcolii , activitatea  educativă  trebuie  asumată  deopotrivă şi de familie, mass- media , 

comunitatea locală, ca  factori  complementari , cu  influenţa  majoră în  formarea  personalităţii  copilului .  

               Vârsta  micii şcolarităţi, caracterizată  prin  fantezie , curiozitate , spirit  de  aventură, este  o  perioadă  propice  

stimulării  creativităţii. La  această  vârstă, copiii  au  curajul  să  emită  opinii  personale, să  argumenteze  şi  să  găsescă  

soluţii  inedite în  situaţii  diverse, fără  teama  de  a  greşi  sau  de  a  părea  ridicoli, aşa  cum  s-ar  putea  întâmpla  cu  

persoanele  care  au  o  anumită  experienţă  de  viaţă.  

               Prin  urmare, ucenicia  creativităţii  trebuie  să  înceapă  de  la  cea  mai  fragedă  vârstă, pentru  ca  dezvoltarea  

ei  să  se  înscrie  pe  o  direcţie  ascendentă  şi  dincolo  de  sfârşitul  şcolarităţii .  

              Creativitatea  elevilor  depinde  de  mai  multi  factori : educaţia, nivelul  dezvoltării  fizice  şi  cognitive  ale  

fiecăruia  şi nu în  ultimul  rând  de  experienţa  lor. Ar  fi  bine  ca  fiecare  dascăl  să-şi  accepte  elevii  aşa  cum  sunt, 

dar  să  le  creeze  în  acelaşi  timp  atmosfera  propice  pentru  a-şi  exprima  personalitatea  şi  originalitatea .  

              Şcoala  reprezintă  principalul  factor care poate  contribui decisiv la valorificarea  creativităţii potenţiale a elevilor, 

la  stimularea  înclinaţiilor lor creative  şi  la  educarea  creativităţii. Manifestările  creative, mai  mult  sau  mai  puţin  

relevante,  existente  înaintea  intrării  copilului  în  vârsta  şcolarităţii, sunt  dirijate şi valorificate  într-o  anumită  măsură  

în  familie  şi  în grădiniţă, urmând  ca  în  şcoală  să  se  accentueze  procesul  de  depistare, stimulare  şi  formare  a  

aptitudinilor  creatoare  la  elevi .  

              În  egală  măsură, şi  dascălul  trebuie  să  înveţe  să  fie  creativ  în  activitatea  didactică. Dacă  nu  face  el  însuşi  

dovada  creativităţii, îi va fi foarte  greu  să  dezvolte  această  caracteristică  la  elevi. Aceştia  trebuie  învăţaţi cum să 

formuleze o întrebare, să se ,,joace” cu ea, s-o  reformuleze , să-şi  asume  rolul  de  investigator . 

              Orientând  activitatea  elevilor, învăţătorul  îi încurajează să descopere cunoştinţe, să  rezolve  probleme, dar şi să 

formuleze ei înşişi probleme. Elevii  trebuie îndrumaţi  să  dobândească  o gândire  independentă, să  manifeste  toleranţă 

faţă de ideile noi, să  actioneze liber  şi  să utilizeze  o  critică  de  tip  constructiv. Acest  tip  de  învăţare  nu  numai  că  

duce  la  formarea  unui  stil  creativ  de  rezolvare  a  problemelor, dar  are  efecte  şi  asupra  dezvoltării  personalităţii  

elevilor. Elevul  se  obişnuieşte  să  abordeze  fără  teamă  problemele, să  le  analizeze  şi  să  le  rezolve. Este  stimulat  să  

devină  curios   şi  deschis, să  îndeplinească  cu  plăcere  sarcinile .  

             Mediul  familial  şi cel  şcolar  sunt  cei  doi  factori  care  trebuie  avuţi în vedere  atunci  când abordăm  

problematica  cultivării  creativităţii .  

            Mediul  familial  trebuie  să  fie  unul  permisiv, nerigid  şi  neconvenţional, în  care  aprecierea  creativităţii, umorul  

şi libertatea  să fie nelipsite. Părinţii  au  un  rol  important în ceea ce priveşte  posibilităţile  şcolii, ale  dascălilor  de a 

dezvolta  creativitatea  copiilor. Unii  învăţători spun că  sunt  descurajaţi de  faptul  că  se  simt  presaţi  să  predea în felul 

în care le place părinţilor. A  proceda  altfel  înseamnă ,, a  te  juca “. Comunicarea  cadrelor  didactice  cu  părinţii şi 

informarea  acestora  asupra  obiectivelor  urmărite, precum  şi  metodele  utilizate, este  esenţială  în  acest  caz .  

  În  privinţa  mediului  şcolar, în  raport  cu  creativitatea, trebuie  spus  că  există  două  tipuri :      

- inhibitor – care  implică  profesori  hipercritici, rigizi, lipsiţi  de  entuziasm  şi  au  o  atitudine  rezervată  faţă  de  elevii  

creativi, pe  care  îi  consideră  o  sursă  de  năzbâtii, indisciplină  şi  anarhie ;   

- stimulativ . 

  Şcoala  trebuie  să-l  pună  pe  elev  în  situaţia de a poseda  cât  mai  devreme  mijloacele  proprii  de  însuşire  a  

cunoştinţelor, de  prelucrare  şi  integrare  a  acestora  în  sisteme  şi  structuri  noi  şi  de  aplicare  a  lor  în  practică, în  

mod  creator. Există  o  mulţime  de  jocuri  didactice  şi  activităţi  creatoare, axate  pe  teme  lingvistice,  prin  care  se  
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poate  învăţa  şi  forma  un  limbaj  figurativ: ,, jocul  însuşirilor “ ; ,,cele  mai  potrivite  expresii “ ; ,,compune  ghicitori “ 

; ,, găseşte  însuşiri  omeneşti  pentru  fenomenele  naturii “ ; etc .  

  Jocul  didactic  oferă  copilului  cadrul  adecvat  pentru  o  acţiune  independentă  şi  este, în  acelaşi  timp , un  

mijloc  de  educaţie  indirect. Acest  tip  de  activitate  exersează  nu  numai  muşchii, ci  şi  inteligenţa; el  aduce  acea  

stăpânire  de  sine  fără  de  care  nu  poţi  fi  fiinţă  umană .  

  La  orice  om  normal, creativitatea  poate  fi  mai  mult  sau  mai  puţin  dezvoltată. În  tot  ceea  ce  fac , micii  

şcolari  îşi  pot  manifesta  o  atitudine  creatoare: elaborarea  unei  scrisori, a  unei  compuneri; rezolvarea  unui  exerciţiu  

sau  a  unei  probleme; realizarea  unui  desen, a  unei  lucrări  practice ; etc . Pentru  a  educa  creativitatea  trebuie  să  

ajutăm  copiii  să  şi-o  cultive  de  la  vârsta  cea  mai  mică .  

   Nu  există  reţete  miraculoase  prin  care  să  putem  realiza  stimularea  creativităţii  elevilor. Stimularea  căutării  

de  nou  şi  frumos  în  compuneri, desen , activităţi  plastic, etc , şi  exigenţa  de  a  nu  reproduce  textual  lecţia, ci  de  a  

se  exprima  în  cuvinte  proprii, sunt  mijloace  care  garantează  dezvoltarea  originalităţii, a  creativităţii.  
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STUDIU DE CAZ: „ÎN AJUTORUL LUI CRISTIAN” – PERICOLUL CYBER BULLYING-ULUI 

 

Prof. Matei Elena 

 Școala gimnazială „Căpitan Av. Mircea T. Bădulescu”, Buzău 

 

Metoda studiului de caz este metoda care valorifică în învățare „cazul”, adică o situație reală, semnificativă pentru 

un anumit domeniu și care se cere a fi analizată și rezolvată. „Cazul” ales trebuie să fie autentic, reprezentativ, accesibil, 

să conțină o problemă de rezolvat prin adunare de informații și luarea unei decizii. Ca urmare a analizei situației prezentată 

ca și caz, se formulează concluzii sintetice pentru depășirea dificultăților, soluționarea provocărilor, ca oportunități care să 

devină puncte tari. 

În utilizarea metodei se conturează următoarele etape: alegerea cazului de către cadrul didactic; prezentarea lui 

elevilor; obținerea informațiilor necesare (cu ajutorul cadrului didactic sau în mod independent); prelucrarea informațiilor; 

elaborarea variantelor de rezolvare; alegerea variantei optime; verificarea deciziei adoptate. Valoarea metodei rezidă în 

faptul că favorizează investigarea unor situații reale, dezvoltând capacități de analiză, interpretare, anticipare, luare de 

decizii ş.a. 

ETAPA 1: 

PREZENTAREA CADRULUI GENERAL ÎN CARE S-A PRODUS EVENIMENTUL ȘI A CAZULUI 

RESPECTIV 

La începutul anului școlar 2020-2021, în clasa noastră, a VI-a A, a venit un elev nou. S-a mutat în Buzău în urmă 

cu doi ani, lăsând în trecut colegii de școală primară și prietenii de pe strada în care locuia în Sibiu, mutare datorată 

serviciilor părinților. Întrucât nu reușise să-și facă prieteni noi, ținea încă foarte mult la cei vechi, cu care însă nu se întâlnise 

decât de două ori în ultimii doi ani. Le ducea dorul. Și, dacă nu aveau prea multe ocazii să se întâlnească și să vorbească 

față în față, petreceau mult timp pe Messenger, WhatsApp, Instagram, Facebook și alte rețele de socializare. Avea un grup 

pe WhatsApp și vorbea foarte des cu doi dintre prietenii lui, David și Răzvan. Își trimiteau poze, mesaje vocale, linkuri cu 

site-uri sau videoclipuri care prezentau interes pentru ei. David și Răzvan postau aproape zilnic poze pe Instagram, și 

Cristian era primul care le dădea „like”. Deși își făcuse și el mai multe conturi de socializare, nu era foarte activ și se temea 

să nu-i descopere conturile niște colegi din școală care-l tot necăjeau de câte ori prindeau ocazia. Asta se întâmpla mai ales 

când se întorcea spre casă. Erau mereu pe urmele lui 4-5 colegi mai mari care îl luau în derâdere și-i spuneau „găgăuță”. 

Într-o zi, pe înserat, l-au înghesuit în scara unui bloc și i-au spus că, dacă vrea să fie lăsat în pace și să intre în gașca lor, 

trebuie să le dea parolele de la conturile lui de socializare. Cristian a bâiguit că nu le știe pe de rost, că le are scrise acasă 

și o să le aducă mâine. Gașca îl lăsă în pace spunându-i să nu îndrăznească să apară la școală fără ele. 

Cristian mergea abătut spre casă când începură să curgă mesaje de la Răzvan care îi povestea despre un joc nou 

pe care-l juca online și-i propunea să intre pe internet să vadă un demo când ajungea acasă. El refuză însă, spunând că s-a 

certat cu niște colegi la școală. Nici nu ajunse bine acasă când primi niște mesaje pe telefon: „Mi-am amintit parola! Ha, 

ha, ha! găgăuță@cristiangăgăuță!” 

Atunci simți că-i stă sufletul în loc. linkul clipocea albastru invitându-l să apese. Inima îi bătea repede și mâna îi 

tremura pe butonul telefonului. Să apese? Să nu apese? Nu presimțea nimic bun. Apăsă. 

În dreptul unei poze de profil care semăna cu el apărea numele Cristian Găgăuță. Un profil fals, cu poze trucate, 

în care era totuși chipul lui. Simțea că nu mai putea privi. Puse capul epuizat pe birou și se lăsă pradă gândurilor și emoțiilor 

ce veneau din interior. Obrajii îi erau calzi și inima îi bătea cu putere, strânse pumnii. 
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Era furios, revoltat și trist. „Nu pot accepta asta, nu mai pot accepta să fiu hărțuit! Nici la școală, nici pe rețelele 

de socializare! Trebuie să pun stop!” 

Un nou „beep” pe telefon îl făcu să tresară, dar nu se ridică. „Nu mai citesc niciun mesaj„, se gândi Cristian. Dar 

mesajele continuau să vină, „beep” după „beep”. „O să închid telefonul”, își spuse. Glisă ecranul și văzu că mesajele care 

tot veneau erau de la Răzvan, care rămăsese îngrijorat căci îl simțise supărat. „O să- povestesc lui Răzvan”, își spuse. Poate 

are vreo idee despre cum să ies din asta...” 

ETAPA 2: SESIZAREA NUANȚELOR CAZULUI CONCOMITENT CU ÎNȚELEGEREA NECESITĂȚII 

REZOLVĂRII LUI DE CĂTRE PARTICIPANȚI 

În urma expunerii cazului de către profesorul diriginte al clasei, în cadrul orei de consiliere și dezvoltare personală 

care la acel moment se ținea online, elevii sunt invitați să adreseze întrebări pentru a clarifica eventualele nelămuriri și să 

discute despre problemele cu care se confruntă Cristian. Profesorul solicită elevii să definească factorii care cred ei că au 

declanșat aceste probleme. În continuare, îi solicită să spună ce ar trebui să facă Cristian pentru a pune stop 

comportamentelor de tip bullying atât în mediul real, cât și în mediul virtual? 

ETAPA 3: STUDIUL INDIVIDUAL AL CAZULUI PROPUS 

Într-o primă etapă de rezolvare a cazului, profesorul recurge la o activitate de „brainstorming”, îndemnând fiecare 

elev în parte ca, în decurs de 5 minute, să găsească și să noteze cât mai multe posibilități de a soluționa problema. În același 

timp, le propune să definească atitudinile copiilor implicați în această întâmplare în comunicarea dintre ei. 

ETAPA 4: DEZBATEREA ÎN GRUP A MODURILOR DE SOLUȚIONARE A CAZULUI 

După ce fiecare elev în parte a notat pe propria foaie de hârtie eventualele soluții, profesorul recurge la metoda 

„breakout rooms” și împarte clasa în grupuri de câte 5 membri în interiorul cărora elevii sunt încurajați să-și împărtășească 

ideile, să elaboreze „Codul respectului” în comunicarea reală și virtuală, sub forma unui afiș. Apoi fiecare echipă să prezinte 

celorlalte codul elaborat, argumentând alegerile făcute. Elevilor li se alocă 10 minute pentru a discuta pe marginea ideilor 

propuse de către fiecare în parte și pentru a decide, în interiorul grupului, care este modalitatea cea mai bună de a soluționa 

cazul.  

La expirarea celor 10 minute, elevii se reunesc în „sala principală” a întâlnirii pe aplicația GoogleMeet și câte un 

reprezentant (în prealabil ales de către fiecare echipă de elevi în parte) expune în plen varianta asupra căreia au căzut de 

comun acord. Elevii propun soluții precum: 

 Întocmirea unui „Cod al Respectului în comunicarea reală și virtuală”, sub forma unui afiș, și 

folosirea acestuia ca o condiție esențială pentru a ne simți în siguranță. Atunci când nevoia noastră de a fi în 

siguranță ne este încălcată, când starea de bine ne este periclitată și se ajunge la conflicte care declanșează stări 

de tensiune interioară, fie că se întâmplă în mediul real de viață, fie în cel virtual, trebuie să discutăm această 

problemă cu un adult care să ia măsuri pentru stoparea comportamentelor agresive, de hărțuire, care nu pot fi 

tolerate; 

 Dezvoltarea și integrarea propriilor strategii de Comunicare Eficientă, ținând cont de valorile 

personale. Astfel, respectul de sine și respectul pe care îl acordăm celorlalți pot fi valori ce ne ghidează spre o 

comunicare armonioasă și relații interpersonale de calitate; 

 Selectarea Regulilor care le se par cele mai importante și realizarea unei fișe pentru portofoliul 

personal; 

 Dezbaterea modelelor de comunicare oferite de persoanele din jurul nostru sau de personajele 

din cărți; 
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 Alegerea unor persoane care credeți că vă oferă un model de comunicare eficientă și realizarea 

unei liste cu calități personale, valorile și atitudinile pe care le folosește aceasta în comunicare, strategiile și 

tehnicile de comunicare eficientă pe care le stăpânește; 

 Prezentarea persoanei alese celorlalte grupuri, argumentând alegerea făcută; 

 Realizarea „Portretului” unei persoane care comunică eficient, folosind listele tuturor 

grupurilor. 

 

ETAPA 5: FORMULAREA CONCLUZIILOR OPTIME PE BAZA LUĂRII UNOR DECIZII UNANIME 

Cele 7 soluții sunt ierarhizate de către elevi și, în unanimitate, decid că toate variantele propuse sunt cele pe care 

ei le vor pune în practică. Hotărârea lor este determinată de faptul că activitățile propuse i-ar implica și pe ei în mod activ 

în acordarea de sprijin real lui Cristian. Prin urmare, satisfacția ducerii la îndeplinire a sarcinilor propuse ar fi cu atât mai 

mare cu cât ei înșiși vor fi conlucrat la salvarea lui Cristian din situația de cyber-bullying, situație de deosebit stres care 

deteriorează starea noastră de bine și care trebuie stopată cu ajutorul unui adult. 

ETAPA 6: EVALUAREA MODULUI DE REZOLVARE A SITUAȚIEI-CAZ 

Având în vedere faptul că au fost acceptate în unanimitate soluțiile de rezolvare a cazului, elevii au decis să rămână 

împărțiși în aceleași echipe, câte 5 în fiecare grup, și să elaboreze toate soluțiile pentru o comunicare cât mai eficientă, 

pentru stoparea cazurilor de cyber-bullying care au conținut agresiv și creează răni greu de vindecat. 

La sfârșitul activității, profesorul diriginte face aprecieri cu privire al gradul de implicare a elevilor, oferindu-le 

feedback pe marginea participării lor în interiorul echipelor de lucru și a mobilizării lor în vederea rezolvării cazului supus 

atenției. 

CONCLUZII 

Pentru a comunica eficient și a crea legături sănătoase, în care să ne simțim în siguranță și să ne menținem starea 

de bine, este nevoie să cunoaștem și să aplicăm, atât în mediul real, cât și în mediul virtual, un „Cod al Respectului”. 

Dacă în viața reală este mai ușor să gestionăm comunicarea întrucât participanții la comunicare sunt tangibili, 

cognoscibili, sunt „îmblânziți”, cum ar spune Micul Prinț, în mediul virtual, de multe ori, nu cunoaștem interlocutorii. 

Aceștia sunt „neîmblânziți”, necunoscuți și nu există o legătură creată, astfel încât trebuie să fim precauți, să păstrăm 

distanța, așa cum îl sfătuia vulpea pe Micul Prinț. Pentru o comunicare în siguranță este nevoie de cunoașterea 

interlocutorului. 

Informațiile pe care interlocutorii necunoscuți sau rău intenționați ar dori să le transmită pot fi neadecvate pentru 

vârsta noastră sau pot să aibă un conținut agresiv, care să ne rănească. Aceștia pot să ne ceară date personale de care să se 

folosească în detrimentul nostru, trimițând mesaje neplăcute, răspândind zvonuri sau postări false despre noi, clipuri sau 

poze trucate. Astfel pot apărea comportamente agresive de intimidare și hărțuire online, cunoscute sub numele de cyber-

bullying. 

Prin implicarea colegilor de clasă în rezolvarea unei astfel de situații, le sunt insuflate valori precum empatia, 

solidaritatea, unitatea și mai ales nevoia de întrajutorare. De asemenea, elevilor le sunt aduse la cunoștință riscurile și 

soluțiile comunicării în mediul real și virtual. Faptul că ei înșiși conlucrează la acordarea de sprijin colegului de clasă le 

dezvoltă sentimentul de apartenență la un grup, îi responsabilizează și le favorizează creșterea stimei de sine, conștientizând 

necesitatea respectului de sine și a respectului pe care îl acordăm celorlalți ca două valori ce ne ghidează spre o comunicare 

armonioasă și mai ales spre întemeierea relațiilor interpersonale autentice și de o deosebită calitate.  
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ȘCOALA DIGITALĂ: EXPERIENȚE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Prof. Matei Ioan Daniel 
 Liceul „Iolanda Balaș Soter”, Buzău 

 

În condițiile generate de situația de pandemie, și sistemul de învățământ în partea lui de proces didactic a fost 

necesar să se adapteze schimbărilor survenite, pe termen fie mai scurt, fie mai îndelungat. Anume, instituțiile de învățământ 

au fost nevoite să transforme desfășurarea fizică a cursurilor în activitate exclusiv online. Totuși, trecerea de la lecțiile 

predate în clase la cele bazate pe transmisiile și comunicarea online a adus înaintea tuturor, dar, în special, cadrelor didactice 

provocări deosebite, aceștia făcând un efort și mai mare pentru a capta atenția elevilor. Aceasta pentru că atenția elevilor a 

fost mult mai mică fiind într-un mediu personal, acasă.  

Ceea ce a pus profesorilor în față provocare principală: pentru ca educația online să funcționeze și să fie eficientă 

e nevoie de noi metode de a preda. Metode noi, atât prin mijloacele digitale și mass-media folosite, cât și prin strategiile 

adaptate la aceste mijloace și la educația online. Căci „nu utilizarea tehnologiilor computerizate și multimedia, în sine, are 

efecte educative, ci integrarea lor într-o strategie de instruire și autoinstruire bine gândită”. (M. Ionescu, 2011) 

M. Ionescu (2011), spunea că, departe de a prezenta o simplă modă în educație, integrarea tehnologiilor 

informaționale computerizate și a multimediei în strategiile de instruire și autoinstruire, oferă azi soluții promițătoare pentru 

concretizarea aplicațiilor psihopedagogiei cognitive, pentru practica educațională. De altfel, pedagogul Gaston Berger,  

propunea,  ca  soluție  pentru  a  pune  de  acord  ritmul  lent  al  schimbărilor  în educație  cu  ritmul  accelerat  și  continuu  

al  schimbărilor  care  au  loc  în  societate, integrarea în  învățământ  a  mijloacelor  tehnice  similare celor  utilizate  în  

afara  școlii, inclusiv  a  mass-mediei,  care  joaca  un  rol  important  în  comunicarea  interumană  și educațională, 

constituind un adevărat catalizator instituțional. 

Teoria și practica învățării susține că informațiile au un drum special și condiții anume prin care se pot transforma 

în cunoștințe dobândite conștient și durabil, adică în învățare. Pentru a învăța ceva nou e nevoie ca acea informație să aibă 

o semnificație rațională și/sau o conexiune emoțională. Ceea ce se petrece în sistemul clasic de învățare. Dar educația 

online are și ea nevoie de instrumente care să ajute ca predarea de la distanță să fie cât mai eficientă. Instrumente care să 

facă lecțiile online mai atractive și să stârnească interesul elevilor pentru ca aceștia să rețină informațiile prezentate. 

Astfel, a preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile în 

comportamentele copiilor.(M. Bocoș, D. Jucan, 2007) 

În primul rând, ținând cont de dimensiunea temporală, în predarea online e nevoie ca lecțiile să fie structurate într-

un mod diferit față de cele de la clasă, fiind mai scurte. Se poate stabili, optim, maxim 20 de minute de prezentare a 

informațiilor noi legate de subiectul predat, iar timpul rămas va fi dedicat activităților care să-i ajute pe elevi să asimileze 

mai ușor informațiile prezentate anterior. Numărul activităților din parcursul fiecărei lecții predate va face ca interesul 

elevilor să crească.   

Una din metodele noi aplicabile în predarea online este realizarea de prezentări PowerPoint pentru a comunica 

informațiile importante legate de lecția predată. Informațiile conținute în slide-uri sunt cele mai importante, urmând ca în 

cadrul lecției să fie dezvoltate. Cu efect practic pozitiv se poate alege o temă de culori pentru fiecare prezentare, ținând 

cont și de  faptul că prea multe culori obosesc ochiul (culori deschise pentru background închis și invers, în special pentru 

textul scris). 
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Prezentările pot conține și videoclipuri scurte, pentru ca atenția unui elev să nu se piardă destul de repede. Un 

material video lung, cu foarte multe informații, nu stârnește curiozitatea unui elev, ci plictiseala și oboseala (se recomandă, 

potrivit unui studiu realizat de cei de la MIT, ca videoclipurile să nu depășească 6 minute, ca să fie o prezentare cu succes). 

Pentru a realiza prezentări apreciate de elevi există câteva instrumente și platforme ușor de folosit: PREZI, 

FLIPSNACK, TEACHEM, CANVA, EDUPUZZLE.  

PREZI oferă suport pentru crearea de prezentări atractive și e ușor de folosit. 

FLIPSNACK este un program online prin care se pot crea cataloage interactive cu efecte realiste de răsfoire a 

paginilor (prin încărcarea de fișiere PDF sau realizate integral în FLIPSNACK). 

TEACHEM lucrează și integrează videoclipurile de pe YouTube, transformându-le în lecții interactive interesante 

prin intermediul de chestionare  și a notițe ce pot fi adăugate fiecărui videoclip.  

CANVA este o platformă de design grafic care permite crearea de prezentări unice, documente și alt conținut 

vizual de excepție. 

EDUPUZZLE permite interacțiunea cu elevii în vizionarea videoclipurile trimise, în urmărirea secțiunilor 

acestora. Se accesează astfel un fel de feedback, văzând măsura în care elevii au înțeles conținutul prezentat în videoclip. 

Altă serie de instrumente amuzante, cu acces liber, pentru a crea proiecte împreună sunt și: Book Creator, Padlet, 

Emaze, Poster Maker, Pixiz, Befunky, Storyjumper, Mentimeter, PBWorks și Mindmaps. 

Elevii care lucrează la proiecte pot folosi și diferite instrumente de înregistrare video precum Screencast-o-Matic, 

Loom, Clipchamp sau Kizoa. Animaker se folosește pentru a crea rapid videoclipuri animate, care să le stimuleze 

creativitatea. 

O altă metodă folosită pentru a-i ajuta pe elevi să asimileze informațiile prezentate este realizarea de chestionare 

scurte. Acestea pot fi cât de dese în lecție, dar nu se recomandă notarea răspunsurilor elevilor la ele pentru a nu fi intimidați 

și pentru a le considera cu adevărat ca pe un instrument educațional. 

Chestionarele cresc performanța elevilor pentru că favorizează reținerea informațiilor, ajută la identificarea 

golurilor de cunoștințe, încurajează învățarea și permite o verificare imediată, mai ales pentru elevi, a răspunsurilor corecte 

sau incorecte. S-a dovedit prin studii suficiente faptul că elevii care răspund în mod frecvent la chestionare rețin mai ușor 

informațiile prezentate și au un grad de satisfacere mai ridicat legat de curs. 

Chestionarele, împreună cu alte diverse jocuri interactive, beneficiază în mediul digital de câteva instrumente 

pentru a fi realizate. 

LIVRESQ este o platformă de creare de lecții interactive. Acestea pot cuprinde chestionare complexe, asistenți 

educaționali, jocuri interactive și resurse externe. Lecțiile astfel create se pot folosi și offline. Există o comunitate mare de 

profesori ce o folosesc în România, aproximativ 12.000. Pentru cadrele didactice, accesul este complet gratuit. Au și o 

biblioteca publică, cu peste 2400 de lecții. 

SOCRATIVE este o platformă pe care profesorii o pot folosi pentru a-și testa elevii prin mini-chestionare. 

Chestionarele pot fi cu întrebări cu răspunsuri multiple, cu variante de răspuns adevărat/fals sau deschise.  

QUIZLET este o platformă pe care o pot folosi atât profesorii, cât și studenții pentru a crea și a distribui materialele 

pe care le folosesc pentru a învăța. QUIZLET LIVE  transformă materialele distribuite în crearea de jocuri interactive prin 

care elevii pot asimila mai bine informațiile prezentate în materialele predate. 

KAHOOT! conține jocuri interactive care îi pot motiva pe elevi să învețe și să rămână în continuare motivați și 

focusați. Profesorii pot alege din jocurile preexistente sau pot crea unul complet nou cu chestionare pentru elevi pe diferite 

subiecte.  
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SEESAW este o aplicație ușor de folosit care le permite elevilor să se documenteze despre ceea ce au învățat la 

cursuri. Acest lucru poate fi realizat și de către părinți.  

Un alt element important ce trebuie luat în considerare în cadrul lecțiilor online este gradul deosebit pus pe 

aprecierea elevilor la ore. În special pentru că lipsa colegilor și a interacțiunii fizice poate fi un factor puternic de dezinteres 

pentru elevi atât pentru participarea în sine la lecția online, cât și pentru cooperarea cu ceilalți colegi în activitățile propuse. 

Pentru aceasta, cea mai bună metodă pentru a rezolva dificultatea respectivă este ca profesorii să îi facă pe elevi să se simtă 

apreciați. Pentru a face acest lucru există câteva sugestii care ar putea ajuta: profesorul să țină cont care sunt interesele 

elevilor tăi și să încerce să le includă în unele lecții unde este posibil; să ofere feedback în mod regulat elevilor săi; să 

încerce ca prin ceea ce spune și face ca profesor, elevii să se simtă încurajați și să fie motivați de pozitivitatea abordării 

lecției online.  

Predarea lecțiilor exclusiv online necesită mult timp de acomodare și multă răbdare.  

Învățământul online, prin intermediul resurselor media-digitale, prezintă numeroase avantaje față de învățământul 

tradițional și se impune ca soluție în perioade speciale ca cea de față, influențată de pandemie. Deși încă nu putem afirma 

faptul că întotdeauna  metodele de e-learning sunt cele mai eficiente. Dar este evident faptul că numărul utilizatorilor de 

resurse web este în creștere iar odată cu aceștia și calitatea învățământului crește. Putem remarca de asemenea valențele 

benefice pe care internetul și toate instrumentele de creare de materiale și resurse digitale le are în predarea, învățarea sau 

evaluarea disciplinelor școlare. Se remarcă, încă, și faptul că nu mai există multe domenii în care resursele web să nu joace 

un rol fundamental în rezolvarea problemelor curente. Și se poate spune că învățământul de tip e-learning câștigă teren în 

fața celui tradițional. 

 

 

Bibliografie  

Bocoș M., Jucan D., (2007). Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, Pitești, Ed. Paralela 45 

Ionescu, M., (2011), Instrucție și educație, Cluj-Napoca, Ed. Eikonhttps://www.elearning.ro/predare-si-invatare-cu-

suportul-resurselor-web 

https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/resources/tutorials/moving-your-teaching-online.htm 



      CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    
    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
498 

 
PLANIFICARE CALENDARISTICA 

 
CHEȚA LIDIA-NARCISA  

POP IOANA-ANCA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 GHERLA, JUD. CLUJ 

 
Semestrul I: 14 săptămâni 
Semestrul al II-lea: 20 săptămâni din care 1 săptămână „Școala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

 
COMUNICARE  ÎN  LIMBA  ROMÂNĂ                       CLR      - 6 ore pe săptămână    (* 1 ora lectură) 
MATEMATICĂ  ŞI  EXPLORAREA  MEDIULUI        MEM    - 5 ore pe săptămână 
DEZVOLTARE  PERSONALĂ                                       DP        - 1 oră pe săptămână 
MUZICĂ  ŞI  MIŞCARE                                                  MM      - 2 ore pe săptămână 
ARTE  VIZUALE  ŞI  ABILITĂŢI PRACTICE           AVAP     - 2 ore pe săptămână 
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT                                       EFS       - 2 ore pe săptămână               
RELIGIE          - 1 oră pe săptămână 
LIMBA ENGLEZĂ         - 1 oră pe săptămână 

 
                                                                                                                                                        
MANUALE UTILIZATE LA CLASA II: 

1. Comunicare în limba română, clasa a II-a, Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Ed.Didactică și Pedagogică, București, 2018 

2. Matematică și explorarea mediului, clasa a II-a, Constanța Bălan, Corina Andrei, Cristina Voinea, Nicoleta Stan, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018 

3. Arte vizuale și abilități practice,  Adina Grigore, Augustina Anghel, Claudia-Daniela Negrițoiu, Elena Dumitrescu, Mihaela Nițu, Elena-Otilia Țîroiu, Maria-Magdalena Pletea, Ed. 

Ars Libri, București, 2021  

4. Muzică și mișcare, Lăcrămioara – Ana Pauliuc, Costin Diaconescu, Ed. CD PRESS, București, 2021 

5.  Dezvoltare personală, Adina Grigore, Cistina Ipate –Toma, Nicoleta-Sonia Ionică, Ed. Ars Libri, București, 2021  

 
Planificarea are la bază următoarele documente școlare: 
 

 Structura anului scolar 2021/ 2022 aprobată prin OMEN nr.3243/ 2021 
 Planul- cadru de învăţământ pentru învăţământul primar aprobat prin OMENCS  nr.3371 din 12 martie 2013 
 Programele școlare aprobate prin OMEN nr 3418/ 19.03.2013 
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*  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 
* Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI ,Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 
3418/19.03.2013 
* Programa şcolară pentru ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE,Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 
* Programa şcolară pentru MUZICĂ ŞI MIŞCARE, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 
* Programa şcolară pentru disciplina DEZVOLTARE PERSONALĂ, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministruluiNr. 3418/19.03.2013 
 
SEMESTRUL I 

Nr 
crt 

Unități tematice Disciplina Competențe 
specifice 

Conținuturi Nr. 
de 
ore 

Săpt. 
(Perioada) 

Observații 
 

 
1. Bine te-am regăsit 

dragă școală! 

 

CLR 
 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
2.3. 
2.4. 
3.1. 
3.4. 
4.1. 
4.2. 

 
 
 
 

 

● Citire/ lectură – Reactualizarea cunoştinţelor şi exersarea 
competenţelor clasei I 
● Cartea  
Prezentarea manualului. Cuprinsul unei cărţi 
Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi  
● Alfabetul limbii române  
Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi  
Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte: 
● Texte suport: 
Deşteaptă-te, române! de Andrei Mureşanu  
Ziua cand toti au șapte ani, de Octav Pancu- Iasi  
 Lectură: Verificarea lecturilor de vacanţă Jurnalul unei poveşti 
● Evaluare iniţială  

12  2  săpt. 
   I –II 
 
 
13.09.2021-
24.09.2021 

 
 
 
 
 

  
MEM 

 

 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
2.1. 
2.2. 
3.1. 
3.2. 
4.1. 
5.1. 
5.2. 
6.1. 
6.2. 

● Reactualizarea cunoştinţelor şi exersarea competenţelor 
clasei I 
Numere naturale de la 0 la 100. Recunoaștere,formare,citire,scriere 
Numere pare-impare. 
Compararea,ordonarea și rotunjirea numerelor naturale0-100 
Adunări şi scăderi de la 0 la 100 
Forme geometrice. Măsurarea cu unităţi nestandard 
Probleme care se rezolvă printr-o operaţie  
Probleme care se rezolvă prin 2 operaţii de adunare/scădere 
Natura, prietena mea 
● Evaluare iniţială 

10   
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DP 

1.1 
2.3 

Ce îmi amintesc din clasa I? 

 Eu si ceilalti. Cum arătăm noi.  

 Recapitulare. Am învățat și m-am dezvoltat 

 

2   

  MM 1.2. 
2.1. 
3.1. 
3.2. 

 Am învățat în clasa I 
 Recapitulare inițială 

 Bate vântul frunzele 
 Evaluare inițială 

Pașii mei în muzică și mișcare. Observ. Apreciez. 
 

4   

  
AVAP 

1.1. 
2.2. 
2.3. 
2.5. 

●Instrucțiuni de utilizare a manualului digital  
●Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru; caracteristici 
observabile ale acestora- Recapitularea cunoștințelor din clasa I 
● Evaluare inițială 

4   

2. Școala și cartea, doi 
prieteni adevărați 

 

CLR 
1.1. 
1.2. 
1.4. 
2.2. 
2.3. 
3.1. 
4.1. 

Textul.Titlul. Autorul.Alineatele. Transcrierea 
Comunicarea orală. Dialogul 
A se prezenta, a prezenta pe cineva 
 Inițierea, menținerea și încheierea unui dialog 
Ascultarea si respectarea opiniei celuilalt 
Formarea unei solicitari 
● Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi 
Despărţirea cuvintelor în silabe 
Texte support 

“Luchi”, Otilia Cazimir 
      ,,Cartea de Piatră”, după Vladimir Colin 
Recapitulare – În căutarea comorii 
Evaluare sumativă – Ce știu? Cat știu? Cum știu? 
La pas!Un pas mai sus! 
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare                 

17    3 săpt. 
   III- V 
 
 
 27.09.2021- 
15.10. 2021 
 
 

 

  
MEM 

 Numerele naturale de la 0 la 1000 
 Formarea, citirea si scrierea numerelor naturale până la 1000. 

Numere pare, numere impare. Forme de relief 
 Compunerea și descompunerea numerelor naturale. 
 Compararea și ordonarea numerelor naturale în concentrul 0-

1000. Medii de viață din țara noastră 
 Poziția numerelor naturale pe axa numerelor. Estimarea, 

aproximarea, rotunjirea numerelor naturale.Alte medii de viață 

14   
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 Condiții generale și nevoi de bază ale viețuitoarelor: aer, 
apă, hrană; 

RECAPITULARE 
EVALUARE SUMATIVĂ  
LA PAS! UN PAS MAI SUS! - Activități de recuperare-
ameliorare-dezvoltare; 

  
DP 

1.1 
1.2 
2.1 
2.3 

 

Ce îmi amintesc din clasa I? 
 Băieți și fete. Câți ani ai? 
 Stilul meu vestimentar. Toți suntem diferiți 
 Recapitulare/ Evaluare 

2   

  MM 1.1 
1.2 
2.1 
3.1 

Sunetul muzical 
 Sunete de lângă noi 

Sunete din mediul înconjurător. Cântarea vocală în grup 
 Graiul animalelor 

 Recapitulare  
 Evaluare 

        Portofoliu- Sunetele animalelor 

6   

  
AVAP 

1.1 
2.2 
2.3 
2.5 

În lumea desenului 
 Punctul-element de limbaj plastic 
 Linia-element de limbaj plastic 
 Recapitulare.  
 Evaluare 

6   
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3. Toamna, doamnă 
ruginie 

 
 

CLR 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 

 

● Textul literar (de maxim 120 de cuvinte)  
Titlu. Autor. Alineate . Aşezarea textului în pagină  
Reguli ale discursului oral. Ascultarea si respectarea opiniei 
celuilalt vorbitor. 
Scrierea cuvintelor cu î și â. Transcrierea 
● Textul narativ 
Recunoasterea personajelor. Forme ale discursului oral. Descrierea 
unui personaj  
Scrierea corecta a cuvintelor într-o/într-un 
● Texte suport:  
Ciuboțelele ogarului, Călin Gruia 
Cioc!Cioc!Cioc!, după Emil Gârleanu 
● Recapitulare Călător în țara poveștilor 
● Evaluare sumativă 

Ce știu? Cât știu? Cum știu? 
● La pas!Un pas mai sus! 

Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare   
               

18   3 săpt. 
VI-VIII 
 
18.10.2021-
12.11.2021. 
Vacanță înv. 
primar 
25.11.2021 
29.11.2021 
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MEM 

1.4. 
1.5. 
1.6. 
3.1. 
3.2. 
4.1. 
4.2. 

5.1. 5.2. 

Adunarea si scaderea numerelor naturale în concentrul 0- 1000, 
fără trecere  peste ordin 
● Modalități de numărare. Nevoi de bază ale viețuitoarelor și 
plantelor; 
● Compunerea și descompunerea numerelor naturale. 
Reproducerea și creșterea viețuitoarelor; 
 Adunarea și scăderea numerelor naturale mai mici decât 1000, 

fără trecere peste ordin 
 Proprietățile adunării. Probleme care se rezolvă printr-o singură 

operație; 
 Proprietățile adunării. Probleme care se rezolvă prin două 

operații; 
 Scăderea numerelor naturale în concentrul 0 - 1000, fără trecere 

peste ordin; 
 Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0-1000, 

fără trecere peste ordin; 
 Proba adunării. Proba scăderii. 
 Anotimpuri. Compunere și rezolvare de probleme. 
Recapitulare.  
Evaluare sumativă 
Ce știu? Cât știu? Cum știu? 
 La pas!Un pas mai sus!Activități de recuperare-
ameliorare/dezvoltare    

15   

  
DP 

1.1 
1.2 
2.1 
2.3 

 

Trăiesc sănătos 
 Sunt curat și îngrijit 
 Sănătatea mea este importantă 
 Recapitulare. Am învățat și m-am dezvoltat 

 
 

3   

  MM 1.1; 1.2 
1.4; 2.1 
 2,2; 3.1 
3.2; 3.1 

Sunetul muzical 
 Sunetele noastre 

Sunete  muzicale vocale. Cântarea vocală în colectiv și în grup 
 Ghicește cine te-a strigat! 

 Recapitulare  
 Evaluare  

   Proiect- Noi suntem artiști 
 

6   
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AVAP 

1.2 
2.1 
2.2 

2.3 2.4 

În lumea desenului 
 Hașurarea, linia modulată, repetiția, caligrafia, stilizarea, 

gravura- tehnici de lucru 
 Forme regulate și neregulate- elemente de limbaj plastic 
 Recapitulare 
 Evaluare 

 

6   

4. Familia, leagănul 
copilăriei CLR 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 

 

 Textul liric. Poezia. Poetul. Strofa. Versul 
 Asezarea in pagina caietului a textului scris in versuri in versuri 
Povestirea unor intamplari trăite sau observate 
 Transcrierea unui text în versuri 
 Poezii despre universul copilăriei 
 Dialoguri despre familie și locuință 
 Descrierea unei persoane 
 Scrierea imaginativă după un șir de imagini 
 Texte suport  

”Mama”,după Panait Cerna 
”Bunica”, de Stefan Octavian Iosif 

• Recapitulare. Noi și cuibul parintesc 
Evaluare sumativă 
Ce știu? Cât știu? Cum știu? 
● La pas!Un pas mai sus! 
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare   
               

16 3 săpt. 
IX-XI 
 
15.11.2021- 
03.12.2021 
 
30 Noiembrie, 1 
Decembrie  zi 
liberă 

 

  
MEM 

1.4. 
1.5. 
1.6. 
3.1. 
3.2. 
4.1. 
4.2. 
5.1. 
5.2. 

Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0-1000 
cu  trecere peste ordin 
 Adunarea cu trecere peste ordinul unităților.Corpul omenesc -

menținerea stării de sănătate. 
 Adunarea numerelor naturale în concentrul 0-1000 cu trecere 

peste ordinul zecilor 
 Adunarea numerelor naturale în concentrul 0-1000, cu trecere 

peste ordinul unităților si al zecilor.Alimentație sănătoasă și 
reguli de igienă. 

 Prevenirea și tratarea bolilor. Organizarea datelor în tabele. 
 Scăderea numerelor naturale 0-1000, cu împrumut la ordinul 

zecilor 

13   
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 Scăderea numerelor naturale 0-1000, cu împrumut la ordinul 
sutelor 

 Scăderea numerelor naturale 0-1000, cu împrumut la ordinul 
zecilor si al sutelor 

 Universul. Planetele sistemului solar. Scăderea  numerelor 
naturale în concentrul 0-1000, cu trecere peste ordin; 

 Ciclul zi-noapte, Organizarea și reprezentarea datelor: tabele, 
grafice; 

RECAPITULARE 
EVALUARE SUMATIVĂ  
LA PAS! UN PAS MAI SUS! - Activități de recuperare-
ameliorare-dezvoltare; 

  DP 1.3. 
2.3. 

 

Toți avem emoții 
 Fii vesel! 
 Alungă tristețea! 
 Recapitulare. Am învățat și m-am dezvoltat 

 

2   

  MM 1.1; 1.2 
1.4 

2.1; 2.2 
3.1; 3.3 

 

Sunetul muzical 
 Sunetele instrumentelor muzicale 

Sunete muzicale instrumentale. Cântarea vocală în colectiv și 
în grup 

 O vioară mică 
 Graiul animalelor 

 Recapitulare 
Portofoliu- Muzică și desen 

 Evaluare 
       Proiect- Noi suntem artiști 

6   

  
AVAP 

1.1 
1.2 
2.2 

2.3 2.4 

În lumea picturii 
 Pata plată, pata vibrată- elemente de limbaj plastic 
 Recapitulare 
 Evaluare 

 

5   

5.  
 CLR 

 
1.2. 
1.3. 
2.3. 
3.1. 
3.2. 

● Povestirea orală a unui fragment de text 
●Propoziția. Enunțul. Intonarea propozițiilor 
Semnul întrebarii?Punctul. Semnul exclamarii! 
● Scrierea corectă a cuvintelor cu m înainte de  p sau b 
● Intonarea propozițiilor 
● Formularea răspunsurilor la întrebări.  

15 3 săpt. 
XII-XIV 
 
 
06.12.2021- 
22.12.2021 
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Vin sărbătorile ! 

 
 

4.1. 
4.2. 
4.3. 

● Scrierea funcțională. Felicitarea. Cuvinte cu inteles asemănător 
Texte suport 
 ,,Vreau sa traiesc printre stele, după V.Eftimiu 
,,Colindatorii(fragment), de G.Coșbuc 
Recapitulare: La colindat 
Evaluare sumativă 
Ce știu? Cât știu? Cum știu? 
● La pas!Un pas mai sus! 
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare     
             

 

  
MEM 

2.1. 
2.2. 
3.1. 
3.2. 
4.1. 
4.2. 
5.1. 
5.2. 

Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0-100 (I) 
 Legătura dintre adunarea repetată de termeni egali și 

înmulțire; 
 Înmultirea cand unul dintre factori este 2. Proprietățile 

înmulțirii; 
 Înmulțirea când unul dintre factori este 3 sau 4. Pământul, 

alcătuire; 
 Înmulțirea când unul dintre factori este 5 sau 6. Proprietățile 

înmulțirii; 
 Înmultirea cand unul dintre factori este 7, 8, 9. Proprietățile 

înmulțirii; 
RECAPITULARE 
EVALUARE SUMATIVĂ  
LA PAS! UN PAS MAI SUS! - Activități de recuperare-
ameliorare-dezvoltare; 
 
 

13 
 

  

  
DP 

2.1. 
2.2. 
2.3. 

Toți avem emoții 
 Învinge-ți frica! 
 Fii calm! 
 Recapitulare. Am învățat și m-am dezvoltat 

 

3   

  MM 1.4 
 2.1 
2.2 
3.2  

Învăț să cânt 
 Cânt corect 

Cântarea vocală în colectiv, în grup și individual. Poziția, 
emisia naturală, dicția. 

 Acum e toamnă, da! 
 Iarna veselă 

5   
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 Cântăm împreună 

Cântarea vocală în colectiv, în grup și individual. Tonul, 
semnalul de debut, sincronizrea. Mișcarea pe muzică. Dirijatul 
intuitiv 

 Un elefant se  legăna 
     Portofoliu - În lumea muzicii 
 Vine Moș Crăciun 

Melodia. Genuri muzicale. Colinda 
 Colindă 

 Recapitulare 
 Iarna veselă 
 Noi umblăm să colindăm 
 Ninge 

 Evaluare 
Proiect-  Vine Moș Crăciun! 

  
AVAP 

1.2 
1.3 

2.2; 2.3 
2.5; 2.6 

În lumea picturii 
 Pensulația, tamponarea, amprentarea, ștampilarea, 

pulverizarea, colajul – tehnici de lucru 
 Recapitulare 
 Evaluare 
 

5   

  
 

  
        SEMESTRUL al II-lea 
 

   

6. 
 

Farmecul iernii 

 

CLR 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
2.3. 
3.1. 
3.2. 
3.4. 
4.1. 
4.2. 

 
 

 
 Povestirea orală a unui text  
 Povestirea unor întâmplări observate 
 Reguli ale discursului oral 
 Pronunția clară și corectă 
Virgula 
● Textul nonliterar/informativ 
Descrierea unui fenomen 
Propoziția 
Cuvântul 
Silaba 
Scrierea corectă a cuvintelor s-a/sa 
Scrierea imaginativă după ilustrație 

17 
 

3 săpt. 
XV-XVII 
 
10.01.2022-  
28.01.2022 
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Texte suport 
Iarna, după M.Sadoveanu 
Fiecare fulg de nea e unic, după Justin Pollard 
Recapitulare Crăiasa Zăpezii 
Evaluare sumativă 
Ce știu? Cât știu? Cum știu? 
● La pas!Un pas mai sus! 
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare                 

  
MEM 

1.5. 
1.6. 
5.2. 
3.1. 
3.2. 

 

Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0-100 (II) 
        

• Inmultirea cand unul dintre factori este 1, 0 sau 10. Forțe 
exercitate de magneți. Experimente; 
 Proprietatile înmultirii; 
 Ordinea efectuării operațiilor; 
 Forșa magnetică - aplicație. 
 Probleme care se rezolva prin operații diferite; 
  
RECAPITULARE 
EVALUARE SUMATIVĂ  
LA PAS! UN PAS MAI SUS! - Activități de recuperare-
ameliorare-dezvoltare; 

 

14   

  
DP 

2.1 
2.2 
2.3 

 

Comunicăm  eficient  
 
 Privește-mă și vei înțelege! 
 Mesaul corpului. Vocea mea 
 Recapitulare. Am învățat și m-am dezvoltat 

 

3   

  MM 1.3; 1.4 
2.1 ; 2.2 
3.1; 3.3 

Ne jucăm cu ritmul 
 Jucăriile mele muzicale 

Jucării muzicale din  materiale naturale. Orchestra de jucării. 
Cântarea  cu acompaniament. Acompaniament de jucării 
muzicale realizate de copii. 

 Dacă vesel se trăiește  
   Joc muzical  
                – Ritmul clasei 
                -Orchestra clasei 
 Recapitulare 

5   
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 Evaluare  

  
AVAP 

2.1 
2.3 
2.4 
2.5 

În lumea confecțiilor și a jucăriilor 
 Forma și volumul – elemente de limbaj plastic. Tehnoca 

Origami 
 Forma și volum- elemente de limbaj plastic. Tehnica Tangram 
 Recapitulare 
 Evaluare 
 
 

6   

7. Învățăm să 
ne compor-
tãm 

CLR 1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
3.1. 
3.2. 
4.1. 
4.2. 
5.1. 
5.2. 
61. 
6.2. 
6.4. 

● Dialogul  
Dialogul în situații concrete 
Formularea de întrebări și răspunsuri 
Povestirea orală a unui text citit 
A cere și a da informatii 
● Două puncte 
Repovestirea unei întamplari citite 
Scrierea pe liniatură dictando 
Cuvinte cu înțeles opus 
Texte suport 
Ce baiat!, după Octavian Pancu-Iasi 
Cel mai bun prieten, după Victor Sivetidis 
● Recapitulare Despre prietenie 
● Evaluare sumativă 

Ne jucăm, corectăm, învăţăm! 

18    3 săpt. 
XVIII-XX 
 
31.01.2022- 
18.02.2022 

 
 
 
 
 
 

  MEM  
1.5. 
1.6. 
2.2. 
3.1. 
3.2. 
5.2. 

Împărțirea cu rest 0 a numerelor în concentrul 
 0-100 (I) 
 Scăderea repetată și legătura ei cu împărțirea; 
 Legătura dintre înmulțire și împărțire. Electricitate - corpuri și 

materiale care conduc electricitatea. 
 Împărțirea - operația inversă înmulțirii 

 Împartirea la 2; 
 Împartirea la 3; 
 Împartirea la 4; 
 Împartirea la 5; 
 Împărțirea la 6; 

RECAPITULARE 

15   
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EVALUARE SUMATIVĂ  
LA PAS! UN PAS MAI SUS! - Activități de recuperare-
ameliorare-dezvoltare; 
 

 
 

 
DP 

2.1. 
2.3. 

Cum relaționez 
 Gesturi prietenoase 
 Codul bunelor maniere. Ne respectăm reciproc 
 Recapitulare. Am învățat și m-am dezvoltat 

  

3   

  MM 1.3 
1.4 
2.1 
2.2 
2.3 
3.1 
3.2 
3.3 

 

Ne jucăm cu ritmul 
 Descoperim ritmul 

Ritmul. Sunet lung/scurt. Marcarea structurilor ritmice. 
Improvizația ritmică spontană 

 Piticii 
 Cinci pitici 

 Recapitulare  
 Evaluare  

6   

  
AVAP 

1.2 
2.2 
2.3 

În lumea confecțiilor și a jucăriilor 
 Punctul și nodul- elemente de limbaj plastic. Tehnicile cusut și 

croit. 
 Linia- element de limbaj plastic. Tehnica țesutului 
 Recapitulare 
 Evaluare 

 

6   
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8. Călător pe 
aripile 
imaginației 

CLR 1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
3.1. 
3.2. 
4.1. 
4.2. 
5.1. 
5.2. 
61. 
6.2. 
6.4. 

● A formula o idee A identifica un obiect/un loc/o persoană. 
Desparțirea în silabe la capăt de rând 
Cuvinte cu aceeași formă și înțeles diferit 
● Acordul în număr și gen  
Scrierea corectă a cuvintelor dintr-un/dintr-o 
Scrierea imaginativă a unui text după benzi desenate 
● Texte suport:    
Aventurile lui Habarnam, după Nikolai Nosov 
Vrajitorul din OZ, după Lyman Frank Baum 
● Recapitulare 
Hoinărind prin Țara Minunilor 
● Evaluare sumativă  
Ce știu? Cât știu? Cum știu? 
● La pas!Un pas mai sus! 
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare                 

18  3săpt. 
XXI-XXIII 
 
21.02.2022- 
11.03.2022 

 
 
 
 
 
 
 

  MEM 1.5. 
1.6. 
5.2. 
3.1. 
3.2. 
4.1. 
4.2. 

 

Împărțirea cu rest 0 a numerelor în concentrul 0-100 
(II) 

 Împartirea la 7 
 Împartirea la 8 
 Împărțirea la 9 

 Cazuri speciale de împărțire. Proba înmulțirii. Proba 
împărțirii. 

 *Ordinea efectuării operațiilor. Exerciții cu paranteze rotunde. 
 EXPERIMENT - realizarea unui circuit electric simplu; 
 Probleme care se rezolvă prin operații diferite; 
 Fracții  1/2(jumătate/doime), 1/4(sfert, pătrime), fracții 

echivalente1/2=2/4; 
RECAPITULARE 
EVALUARE SUMATIVĂ  
LA PAS! UN PAS MAI SUS! - Activități de recuperare-
ameliorare-dezvoltare; 
 
 

15   

  
DP 

2.1. 
2.2. 
2.3. 

Timpul în viața noastră 
  Timpul poate fi prietenul meu. Programul meu zilnic  
 Timp pentru învățare, timp pentru relaxare. Să fim organizați! 
 Recapitulare. Am învățat și m-am dezvoltat 

 

3   
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  MM 2.3 
3.1 
3.3 
3.4 

Ne jucăm cu ritmul 
 La dans 

Ritmul. Mișcări sugerate de ritm. Mișcare pe muzică. Pasul 
cadențat/marșul. Dansul. 

 De-a soldații 
 Valsul 
 Drag mi-e jocul românesc 

 Recapitulare  
Proiect- Să cântăm și să dansăm 

Evaluare 
     Portofoliu- Pe ritmul muzicii 

6   

  
AVAP 

2.1 
2.2 
2.3 

2.4 2.5 

În lumea modelajului 
 Formă, volum (gol/plin)-elemente de limbaj plastic 
 Presare, modelare liberă, incizia, armătura, gravura- tehnici de 

lucru 
 Recapitulare 
 Evaluare 
  

6  
 
 
 

 
 
 
 

 
9. 

Bun venit, 
primăvară! 

 

CLR 1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
3.1. 
3.2. 
4.1. 
4.2. 
5.1. 
5.2. 
 6.1. 
6.2. 
 6.4. 

● Sunelele limbii române 
● Vocale şi consoane 
● Scrierea cuvintelor care conţin grupurile de sunete: oa, ea, ia, ie, 
ua, uă 
● Scrierea corectă a cuvintelor sau/s-au 
● Scrierea imaginativă a unui text pe baza unui șir de întrebări 
● Texte suport:  
Cuibul de păsărele, după Cezar Petrescu 
Buburuza, după Eugen Jianu 
Textul informativ 
Scrierea funcțională. Biletul. 
Biletul de mulțumire, de informare, de solicitare 
Afișul 
Scrierea cuvintelor care contin litera x 
● Text suport: 
Cheile, după T.Arghezi 
Întâlnire în lumea căților 
 
● Recapitulare. File din cartea naturii 
● Evaluare sumativă 

24 4 săpt. 
  
XXIV-XXVII 
 
14.03.2022- 
08.04.2022 
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Ce știu? Cât știu? Cum știu? 
● La pas!Un pas mai sus! 
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare                 

  MEM  
1.5. 
1.6. 
3.2. 
4.2. 
5.2. 

 

Unități de măsură 
 Măsurarea timpului: unități de măsură, instrumente de 

măsurare; 
 Măsurarea lungimii: unități standard, instrumente de 

măsurare; 
 Unități de măsură pentru capacitate: litrul, mililitrul; 
 Masa corpurilor: unități și instrumente de măsură; 
 Banii: leul, euro. Monede și bancnote.  
 Intensitatea și tăria sunetului 
 CONSOLIDARE: 
 Aflarea numărului necunoscut 
 Ordinea efectuarii operațiilor 

Probleme care se rezolvă prin una sau mai multe operații Medii 
de viață 
RECAPITULARE 
EVALUARE SUMATIVĂ  
LA PAS! UN PAS MAI SUS! - Activități de recuperare-
ameliorare-dezvoltare; 
 

20   

  
DP 

2.2. 
3.1. 
3.2. 

 
Eu pot să învăț ușor Ce mă ajută să învăț 

 Când și cum învăț? 
 Am nevoie de ajutor 
 Recapitulare 
 Am învățat și m-am dezvoltat 

  

4   

  MM 1.1 
1.4 
2.1 
2.2 
2.3 
3.2 
3.4 

 

   Ne jucăm cu melodia 
 Secretele melodiei 

Melodia. Sunete înalte/joase. Mersul melodiei 
 În pădure  
 Coroana 

Portofoliu – Melodia preferată 
 Cântăm și dialogăm 

Melodia. Legătura dintre  text și melodie (strofa și refrenul).  

8   
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 Broscuțele 
 Înfloresc grădinile 

 Recapitulare 
Portofoliu – Muzică și desen 

 Evaluare  
  

AVAP 
1.3 
2.2 

2.3 2.5 

În lumea colajului 
 Formă, volum (gol/plin)-elemente de limbaj plastic 
 Îndoire, Origami, Tangram, împletire- tehnici de lucru 
 Recapitulare 
 Evaluare  

8   

  
 

  
„Școala Altfel”     08.04.2022- 14.04.2022 
 
Vacanța de primăvară       15.04.2022  -  29.04. 2022 
 

 1. săpt. 
XXVII- XXVIII 
 

 

10.  
Copilăria cea mai 
frumoasă vârstă 

 

CLR  
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
3.1. 
3.2. 
4.1. 
4.2. 
5.1. 
5.2. 

 

   RECAPITULARE  
● Alfabetul limbii române  
● Grupurile de litere  
● Textul narativ: titlu, autor, alineate  
Aşezarea textului în pagină  
Textul literar. Textul nonliterar  
Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală 
● Scrierea funcţională  
Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare 
Felicitarea. Afişul 
● Ortografia 

 Proiect – Proiectul meu din clasa a II-a 
 În lumea cărţilor 

 Lectură: Întâlnire în lumea cărților 
● Recapitulare 
● Evaluare sumativă 
Ce știu? Cât știu? Cum știu? 
● La pas!Un pas mai sus! 
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare    

 
 
18 

3. săpt. 
XXIX- XXXI 
 
 
02.05.2022-
20.05.2022 

 
 
 
 
 
 

  MEM 3.2. 
3.2. 
6.4. 
4.2. 

Figuri și corpuri geometrice. 
• Figuri plane-pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc, semicerc 
• Axa de simetrie.  
• Corpuri geometrice-cub, cuboid, cilindru, sferă, con 

15 
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6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.4. 

• Recapitulare. Evaluare 
• Ameliorare. Dezvoltare 
RECAPITULARE 
EVALUARE SUMATIVĂ  
LA PAS! UN PAS MAI SUS! - Activități de recuperare-
ameliorare-dezvoltare; 

 
  

DP 
1.3. 
2.1. 
2.3. 
3.1. 
3.2. 

Explorez meseriile 
 Ce mi-ar plăcea să devin? Meseriile se prezintă 
 Omul potrivit la locul potrivit 
 Recapitulare. Am învățat și m-am dezvoltat 

 

3   

  MM 1.1 
1.4 
2.1 
2.2 
2.3 
3.2 
3.4 

 

Ne jucăm cu melodia 
 Înterpretăm 

Acompaniament realizat de cadrul didactic. Melodia. Cântec 
vesel/trist. Nuanțe –tare, încet, mediu. 

 Vai, săracul pui de cuc! 
 Păsărelele 
 Doarme moșul 
 Fluturaș, fluturaș 

 Recapitulare 
Portofoliu  -      În imagini 

- Hocus- pocus! 
 Evaluare  

6   

  
AVAP 

1.1 
2.2 
2.3 
2.5 

În lumea fotografiei 
 Fotografia 
 Filmul 
 Recapitulare 
 Evaluare 

6   

11. Detectivii vacanței 
 

 

CLR 1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
3.1. 
3.2. 
4.1. 

RECAPITULARE FINALĂ 
● Alfabetul limbii române  
● Grupurile de litere  
● Textul narativ: titlu, autor, alineate  
Aşezarea textului în pagină  
Textul literar. Textul nonliterar  
Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală 
● Scrierea funcţională  
Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare 

17 3 săpt. 
XXXII- XXXIV 
 
 
23.05.2022-
10.06.2022 
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4.2. 
5.1. 
5.2. 
61. 
6.2. 
6.4. 

 

Felicitarea. Afişul 
● Ortografia 

 Proiect – Proiectul meu de vacanţă 
 În lumea cărţilor 

 Lectură: Întâlnire în lumea cărților 
 Lista lecturilor recomandate 
● Recapitulare   
● Evaluare finală  

Ne jucăm, corectăm, învăţăm! 
  MEM 1.1 

1,2 
1.3 
1.4 
1,5 
1.6 
2.2 
3.1 
5.1 
5.2 
6.4 

Recapitulare finală 
Numere naturale de la 0 la 1000 
Adunarea si scăderea  numerelor naturale în concentrul   0 - 
1000 
Înmultirea si împărțirea numerelor naturale în concentrul  0 - 
100 
Figuri si corpuri geometrice 
Măsurarea cu unităţi standard 
Probleme care se rezolvă prin două sau mai multe operaţii de 
adunare, scădere, înmultire, împărtire  
Corpul uman; Plante si animale; Pământul; Universul 
Evaluare finală 

14   

  
DP 

3.2. 
3.3. 

 Recapitulare finală 
 Evaluare finală 

3   

  MM 1.1; 1.2    
1.3;1.4 
2.1;2.2 
2.3;3.1 
3.2;3.3 

 3.4 

 Recapitulare finală 
 La moară 
 Bunicul meu o fermă avea 

Jocuri muzicale 
Portofoliu – Cântec și desen 
 Evaluare finală 

 

6   

  
AVAP 

2.2 
2.3 
2.4 

 

 Recapitulare finală 
 Evaluare finală 

5   
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ROLUL PROFESORULUI ÎN EPOCA  DIGITALIZĂRII 
 

 
                                                                                       GIURCA OTILIA –IONELA 

                                                                         LICEUL TEORETIC NOVACI, ORAȘ NOVACI                                  
                                                                                                          
                                        
Majoritatea problemelor pe care oamenii le asociază epocii contemporane , inclusiv victoria valorilor de piată asupra 

domeniilor de care ele nu aparţin în mod tradiţional , ţine de globalizare și de o extraordinară  dezvoltare a pieţelor 

financiare globale. 

    Există o globalizare a informaţiei, a culturii, o raspândire extraordinară a televiziunii, a internetului, o mobilitate crescută 

a comercializării ideilor.(1) 

   Globalizarea, fenomenul cel mai mediatizat din ultimii ani, mai blamat şi mai lăudat are avantaje şi dezavantaje, 

afectându-ne pe noi toţi, în mod  direct. 

   Unul dintre efectele globalizării este concentrarea puterii de decizie în mâinile marilor companii.Acestea îşi pot promova 

politicile făra a mai ţine seamă de restricţiile impuse de statele naţionale, pot sufoca firmele mai mici concurente , 

determinând o adevărată prăpastie între bogaţi şi săraci.(2)De exemplu, băncile occidentale au profitat de atenuarea 

controlului pe pieţele de capital din America Latină, Asia, dar regiunile respective au avut de suferit când capitalurile s-au 

retras brusc, moneda natională devenind vulnerabilă.(3) 

  Dincolo de contracţia spaţiului, a timpului, de dispariţia graniţelor, oamenii pot astăzi să interrelaţioneze mai rapid, 

bucurându-se de mai multe oportunităţi, dar reversul medaliei este unul devastator, dacă stăm să ne gândim la amplificarea 

insecurităţii.Riscurile, pericolele, ameninţările se răspândesc de la nivelurile individual şi statal , până la nivelul sistemului 

global.(4) 

  Trăim într-o epocă în care laicizarea crescândă a lumii contemporane , relativismul , pesimismul pun în discuţie vechiul 

concept al creaţiei omului ca fiinţă ce se automodelează continuu,într-o permanentă tendinţă spre absolut . Îndoielile şi 

speculaţiile referitoare la perenitatea omului ca fiinţă creată ,,după chipul şi asemănarea divină’’ne îndreptăţesc să afirmăm 

că, asemenea unei izgoniri din Eden, omul contemporan a fost exclus şi din acest rai, al Bisericii. Spaţiul rămas este unul 

anonim, al comunicării globale şi globalizante, în care vocea lui Dumnezeu nu se mai aude într-un  spaţiu stabil. 

  Adevăratele valori spirituale şi materiale ale civilizaţiei umane promovează concurenţa omului cu semenii săi,cu natura 

înconjurătoare, cu întregul univers sau chiar cu divinitatea.  

 Concurenţa aceasta poate merge până la rivalitate, ca în cazul mitului lui Prometeu, când omul se erijează în zeu. 

Azi omul comunică cu o rapiditate uimitoare, inventează noi realităţi culturale,îşi reafirmă identitatea .  

“Europa este foarte diferită în bogăţiile ei culturale, religioase, este apoi rivală economic şi politic, dar are un element 

fondant, dominant de-a lungul timpurilor . Acesta se numeşte,,educație’’. Europa reprezintă în acest sens o comunitate a 

civilizaţiilor o civilizaţie comună ce a fost posibilă datorită unui element comun, fundamental, creştinismul.”(5) 

   Globalizarea , cu unificarea ei monetară , administrativă şi juridică se traduce şi printr-o criză gravă a identităţii culturale 

şi religioase. 

  Identitatea culturală gravitează , însă, în jurul unor concepte de bază precum: cunoaştere, raţionalitate, 

drept,individualism, adevăr, sferă politică(6). 

   Care mai este atunci rolul profesorului în acest context actual, la care trebuie să ne adaptăm cu toții? Mai contribuie 

profesorul la formarea personalității elevilor, la conduita lor în societate, la formarea lor ca indivizi și ca cetățeni? 
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   Transformările generate de globalizare și de această redefinire contemporană a valorilor nu puteau să nu afecteze viața 

școlii. Asistăm astăzi la o cerere crescândă de  educație, în toate ipostazele pe care aceasta le îmbracă. Se recomandă acele 

metode de predare care au în centru interesul elevului. Profesorul rămâne acel agent central al schimbării, eforturile acestuia 

asigurând diferitelor culturi șansa de a se dezvolta prin ele însele. 

  Suntem martori ai unui proces de  redefinire a educației, a relației profesorului cu elevul cu familia. Rolul profesorului 

este unul crucial, el își pregătește elevii pentru un viitor în care schimbarea se produce de la zi la zi. Spre deosebire de 

trecut, lucrurile nu mai sunt la fel de statice. Adaptabilitatea este acea dimensiune pentru care trebuie să își pregătească 

discipolii. Elevii trebuie să aibă sentimentul propriei identități. 

   Din acest punct de vedere, putem vorbi de o reconsiderare a întregului sistem de învățământ, de o reașezare a raporturilor 

școală-societate-familie.Părinții joacă un rol determinant în atitudinea de la școală a elevului. 

 Orice profesor este un creator de modele, de procedee, de metode, un inovator, care trebuie să dea dovadă de imaginație, 

de abilitate, de inovație, orice elev este unic în felul său , și fiecare are nevoie să fie tratat diferit, pentru a se realiza . 

Succesul școlar este condiționat de capacitatea profesorului de descoperi specificul fiecăruia, de a ști să adapteze  

tehnologia educației acestor particularități. 

Civilizația tehnologică contemporană presupune, din partea profesorului,stăpânirea noilor tehnici care sunt folosite , în sala 

de clasă contemporană. De asemenea, profesorul poate avea capacitatea de a inventa noi modalități de folosire a acestor 

tehnici,de a le inova, de a reuși să amelioreze micile scăpări.Studierea comparativ a diferitelor sisteme și practici  școlare 

din lume , spiritul de observație, mentalitatea deschisă a profesorului pot contribui la dezvoltarea optimă a personalității 

elevului, efectele muncii lui oglindindu-se în personalitatea însăși a elevului. 

 

NOTE: 

1.BARI  I.  Globalizarea şi problemele globale,  Ed. Economică, Bucureşti, 2001. 

2.Idem, p. 23 

3. Ibidem, p. 26 

4. SARCINSKI A. Globalizarea insecurităţii. Factori şi modalităţi de contracarare, Ed. Universităţii de apărare Carol I , 

Bucureşti, 2006, pp.-30 

5. E. Cultura şi religia în dialog, Ed. Sapientia, Iaşi 2014, p 29 

 6. MARGA A. Religia în Era globalizării, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2010, p 210 

 

BIBLIOGRAFIE: 

BARI I. Globalizare şi problemele globale, Ed. Economică, Buc. 2001 

BĂHMĂREANU C. , Resursele energetic şi mediul de securitate , la începutul secolului XXI, Ed. Universităţii Naţionale 

Buc 2006 

DUMEA E. Cultura şi religia în dialog, Ed . Sapientia, Iaşi 2014 

MARGA A. Religia în Era globalizării., Ed. Academiei Române, Buc, 2010 

GLIGA L.(coordonator), ,, Standarde profesionale pentru profesia didactică’’, București, 2002 
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PROIECT DIDACTIC 

 

 

 

 

Disciplina: Istorie 

Clasa: a X-a  

Data:  

Profesor: Popescu Elinor Danusia 
Colegiul Tehnic ˝Carol I˝, București, Sector 6 

 

Unitatea de învăţare: OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR 

Titlul lecţiei: Societatea în perioada interbelică (1918-1939) 

Tipul lecţiei:  predare-învăţare-evaluare (mixtă) 

Timp: 50’ 
 

COMPETENŢE GENERALE: 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

 

1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate. 

2. Aplicarea principiilor şi metodelor adecvate în abordarea surselor istorice. 

3. Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanent. 

1.1 Exprimarea de opinii în limbajul adecvat istoriei. 

1.2 Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric. 

2.3 Analizarea factorilor politici, sociali, economici, culturali care alcătuiesc imaginea 

unei societăţi. 

2.4 Recunoaşterea continuităţii, schimbării şi a cauzalităţii în evoluţia socială.  

2.5 Examinarea consecinţelor directe şi indirecte ale acţiunii umane. 

3.1 Recunoaşterea şi acceptarea interculturalităţii.  

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode, procedee, tehnici: expunerea sistematică a cunoştinţelor, explicaţia, conversaţia euristică, demonstraţia, problematizarea, metoda puzzle, brainstorming. 

Modalităţi de organizare a instruirii: activitate frontală, individuală, pe grupe, în pereche. 

Mijloace didactice: manual, hartã, fişe de lucru (fişa 1, fişa 2A, fişa 2B, fişa de evaluare, chestionar), computer, videoproiector, tablã, marker. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Barnea, Al. (coord.), Manea.,V ., Palade, E., Stamatescu, M., Teodorescu, B., ˝Istorie˝, manual pentru clasa a X-a, Editura Corint, Bucureşti, 2006.  

2. Berstein, S., Milza, P., ˝Istoria Europei˝, Institutul European, Iaşi, 1998. 

3. Felezeu Călin, ˝Metodica predării istoriei˝, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1998. 
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4. Johnson, P., ˝O istorie a lumii moderne, 1920-2000˝, Bucureşti, Editura Humanitas, 2003.  

5. Mara Magda Maftei, ˝J.M. Keynes şi keynesismul˝, în ˝Varia˝, Anul VIII, Nr. 2, Economia, seria Management, 2005. 

6. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Curriculum Naţional, Programa şcolară pentru clasa a X-a. 

7. Resurse internet. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE: 

ETAPELE LECȚIEI 

Timp alocat 

ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA 

ELEVULUI 

STRATEGII 

DIDACTICE 

MIJLOACE 

DIDACTICE 

METODE DE 

EVALUARE 

1. Moment organizatoric 

  

1 min. 

Salutul; notarea absențelor. Profesorul îşi  pregăteşte 

mijloacele didactice necesare pentru ora de istorie şi solicită 

elevilor să se pregătească la rândul lor. 

Elevii se pregătesc de lecție. 

 

Conversația 

 

 

 

- 

 

 

- 

2. Reactualizarea, sistematizarea şi 

esenţializarea  

cunoştinţelor 

 

5 min. 

Profesorul verifică cunoştinţele elevilor din lecţia 

anterioară, Marea Unire de la 1918, adresând acestora 

întrebari frontale: 

a. Menționați statutul politico-juridic al regiunilor 

românești înainte de 1918. 

b. Specificați provincia românească ce s-a unit prima cu 

Țara în anul 1918. 

c. Enumerați două motive pentru care Alba-Iulia a fost 

aleasă drept capitală a Marii Uniri. 

Elevii dau răspunsuri privind 

conținutul anterior. 

Conversația 

catehetică 

 

 

- 

Evaluare 

predictivă 

 

3.Anunţarea lecției noi și a 

competențelor specifice 

 

1 min. 

Se enunţează titlul lecţiei. Astfel, elevii descoperă că vor 

studia lecția Societatea în perioada interbelică (1918-

1939). 

Scrierea titlului lecţiei pe tablă. 

Enumerarea şi explicarea competențelor. 

Elevii recepționează mesajul și 

iau notițe. 

 

Expunerea 

 

Explicaţia 

Tabla  

Marker 

Videoproiector 

Prezentare 

Powerpoint 

 

- 
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4. Dirijarea  învăţării 

 

35 min. 

Captarea atenției. 

Profesorul distribuie bucățele de hârtie colorată ce cuprind 

cuvinte. Elevilor împărțiți în două grupe (A și B) li se cere 

să aranjeze puzzle-ul astfel încât să obțină definiția 

perioadei interbelice.  

Elevii dezleagă puzzle-ul. Metoda puzzle 

Descoperirea 

Conversaţia 

 

Hârtie colorată 

 

 

- 

a) prezentarea conţinutului 

ce urmează a fi  predat, 

sistematizat şi evaluat 

  

 

b) prelegere interactivă 

Prezentarea lecţiei cu ajutorul materialului Power point și 

schema lecţiei realizată la tablă:  

1. Economia în perioada interbelică 

2. Viaţa cotidiană  

3. Mişcarea feministă  

4. România în anul 1938  

Se definesc şi se explică noile noţiuni referitoare la 

dificultățile anilor de după Marele Război, era prosperității 

americane, marea criză economică mondială din 1929-

1933, încercari de ieșire din criză, viața cotidiană, mișcarea 

feministă și România în anul 1938 – viața economică, 

socială și culturală. 

Implicarea elevilor, prin contribuţia cu idei.    

Elevii participă activ, răspund 

sarcinilor de lucru și notează în 

caiete. 

 

 

 

 

Conversaţia 

euristică 

 

Expunerea 

 

Explicaţia 

 

Descrierea 

 

Problematizarea 

 

Brainstorming 

Texte-suport sub 

formă de proiecţie 

 

Videoproiector 

 

Tablă 

 

Marker 

 

 

 

Evaluare  orală 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

formativă 

c ) organizarea pentru 

activitatea de grup  

 

Împărţirea fișelor de lucru: 

Fișa nr. 1 - Era prosperității americane 

Fișa nr. 2 A și B - Încercări de ieșire din criză 

Elevii primesc fișele. Conversaţia Fișe de lucru Evaluare 

formativă 

 

 5.  Sistematizarea şi 

fixarea cunoştinţelor, 

obținerea feedbackului 

 

3 min. 

Profesorul roagă elevii să completeze Fișa de evaluare: 

1. Menționați o cauză a falimentului bursei din New York 

ce a determinat marea criză economică. 

2. Precizați în ce an au obținut femeile din România drept 

de vot. 

Elevii vor completa fișa de 

lucru individual, fixându-și 

cunoștințele. 

 

Conversaţia 

euristică 

Fișa de evaluare Evaluare 

sumativă 
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3. Specificați numele unei uzine importante din perioada 

interbelică. 

6. Chestionar și temă 

pentru acasă 

 

5 min. 

Solicitarea de a sintetiza lecţia şi impresiile provocate într-

un chestionar.                                                          Profesorul 

face aprecieri individuale şi colective asupra nivelului atins 

şi asupra comportamentului la lecţie. Sunt notaţi elevii care 

s-au evidenţiat în cursul lecţiei cel mai mult. Elevii primesc 

sarcina de a realiza, pentru portofoliul elevului, un proiect 

despre principalele invenții și descoperiri științifice din 

perioada interbelică. 

Elevii completează 

chestionarul. 

 

 

 

 

Elevii notează în caiet tema 

pentru acasă. 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Chestionare 

 

 

 

 

Evaluare 

individuală 

 

 

 

 

Portofoliu 
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Educația pentru toleranță 

Prof. pt. înv. preșc. Cristina Goicovici, 
 G.P.P. Nr. 1 Beiuș, Bihor 

 

Toleranța  este una dintre valorile importante într-o societate și are de a face cu îngăduința, acceptarea diferențelor, 

iertarea, indulgența. Bunul mers al unei societăți se reflectă și în nivelul de toleranță al cetățenilor, în capacitatea oamenilor 

de a accepta diferențele . Toleranța este o valoare care trebuie să fie transmisă și copiilor, de la cea mai fragedă vârstă. 

A-i învăța pe copii toleranța este un lucru important, și aceasta nu doar pentru că face parte din condiția de creștin, 

din  respectarea legilor și din traditiile noastre de ospitalitate, dar și fiindcă persoana care învață să fie deschisă față de 

diferențe ,va avea mai multe oportunitți în educație și de altfel în toate aspectele importante  ale vieții. 

Toleranța se reflectă în atitudine. La fel ca toate atitudinile, toleranta este un lucru pe care il transmitem voit sau 

în mod subtil. Și intoleranța o putem transmite fără să vrem, prin anumite atitudini ale noastre. Chiar înainte de a putea 

vorbi, copiii privesc cu atenție și îi imită pe părinți sau pe adulții din jurul lor. Copiii de toate vârstele își formeaăa propriul 

sistem de valori, în cea mai mare parte reflectând valorile și atitudinile celor pe care îi iubesc. Puterea exemplului personal 

este cea mai mare în transmiterea de valori. 

Cum putem să îi învățăm pe copii toleranța și de ce ar trebui să o facem? 

În  primul rând manifestând în toate aspectele vieții noastre acestă atitudine, fiind atenți inclusiv la ceea ce spunem 

despre alții. Copiii sunt foarte atenți la ceea ce spunem și facem, chiar dacă uneori pare să nu fie așa. Nu demult, am văzut 

o ilustrație foarte sugestivă pe o rețea de socializare, care prezenta aceeași situație abordată diferit: o mama, cu copilul de 

mână, arătând spre o persoană care mătura strada îi spune copilului: „ dacă nu înveți așa o să ajungi și tu!”, în timp ce altă 

mamă, vazând aceeași situație, îi spune copilului ei:„ dacă vei învăța vei putea ajunge să ajuți persoanele acestea”. Cât 

adevăr! În timp ce învață toleranța, un copil crește frumos, se ajută pe el și va ajuta la progresul societății. 

Un alt aspect privește un lucru foarte prezent în viața copiilor: mass-media.Trebuie să fim atenți la ceea ce 

vizionează copiii. Unele conținuturi media pot transmite atitudini de intoleranță. Părinții trebuie să selecteze atent 

conținutul la care se uită copii lor. Atât părinții, cât și profesorii, trebuie să îi învețe pe copii și să le arate că fiecare persoană 

este unică și importantă. Copiii care au simțul valorii propriei persoane și se respectă pe sine, au șanse mai mari de a-i trata 

pe alții cu respect, de aceea trebuie să acordăm valoare fiecărui copil.  

Psihologii îi sfătuiesc pe părinți să îi lase pe copii să se joace cu copii diferiți, de alte etnii, alte religii, alte 

naționalități, găsind pretext de a le vorbi despre diversitate. Atunci când adulții încurajează atitudinea tolerantă a copiilor, 

discută despre valorile lor și modelează comportamentul pe care ar dori să-l vadă tratându-i bine pe cei din jur, copiii le 

vor păși pe urme. 

O modalitate bună de a transmite valori importante copiilor, sunt poveștile sau povestirile. Un exemplu în acest 

sens este povestea „Rățușca cea urâtă”. 

 „Ratușca cea urâtă”este una dintre cele mai frumoase povești pentru copii, emoționantă și educativă. Scrisa de 

cunoscutul Hans Christian Andersen, povestea spune viața unui boboc de lebadă care crește într-o familie de rățuște. Restul 

rățuștelor o resping, pentru că este diferită de ei. Deși la început, comparată cu restul rățuștelor, are corpul mai mare, are o 

altă culoare și nu știe să înnoate, o dată cu trecerea timpului, bobocul de lebădă, respins de toti , se transformă într-o lebădă 

deosebit de frumoasă, care atrage privirile și admirația tuturor. 
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„Rățușca cea urâtă” îi învață pe copii că a fi diferit nu este întotdeauna un lucru rău, deși uneori poate părea astfel. De 

asemenea, îi învață să privească respingerea celor din jur ca pe un lucru căruia îi pot face fata, respingetrea fiind un fenomen 

present deseori în colectivitățile de copii. În plus, povestea îi poate încuraja să fie mai înțelegători și să nu respingă copiii 

sau oamenii diferiti sau pe care nu îi înțeleg. Pentru o lume mai bună și mai frumoasă, avem nevoie de acceptare și empatie. 

Atunci când adulții încurajează atitudinea toleranta a copiilor, discută despre valorile lor și modelează 

comportamentul pe care ar dori să-l vadă tratându-i bine pe cei din jur, copiii le vor păși pe urme. Avem nevoie de toleranță 

pentru a avea o lume mai bună. 

Toleranța este rezultatul unei bune educații. 

 ” E momentul ca omenirea să înceteze de a se mai autoamăgi, să se trezească, să-şi dea seama că singura problemă 

a omenirii este lipsa de dragoste. Dragostea dă naştere la toleranţă, toleranţa dă naştere la pace. Intoleranţa produce război 

şi priveşte cu indiferenţă către condiţii de neîngăduit. Dragostea nu poate fi indiferentă. Nu ştie cum să o facă. ”( Neale 

Donald Walsch) 

 

 

Bibliografie 
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Rolul jocului didactic matematic asupra dezvoltării gândirii preșcolarilor 

 

Prof.înv. preșcolar: Palade Livia-Petronela 
Grădinița cu Program Prelungit Crai Nou Bacău  

 structură a școlii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” Bacău 
 

Din perspectivă pedagogică, jocul este una din principalele metode active și atractive în munca instructiv-educativă, 

care imprimă caracter mai viu şi mai atrăgător activităţii şcolare (Cerghit, I., 2006). Jocul, atât ca metodă cât şi ca procedeu 

didactic, în procesul de învăţământ, are un important rol formativ. Din punct de vedere didactic, jocul matematic reprezintă 

o modalitate principală de antrenare a capacităţilor creatoare ale elevilor, de stimulare a motivaţiei învăţării, de formare a 

gândirii logice, a spiritului de observaţie, precum și a atenţiei și imaginaţiei. Având în vedere rolul cognitiv şi formativ pe 

care îl are, jocul didactic matematic se poate utiliza în mod diferit de la un domeniu experiențial la altul, de la o grupă la 

alta, dacă este introdus cu tact şi pricepere. În situaţia de joc, actele memorării şi reproducerii devin scopuri conştiente. 

Contribuția jocului didactic matematic asupra dezvoltării intelectuale la vârsta preșcolară este determinată, pe de-

o parte de dobândirea informațiilor, iar pe de altă parte de diversificarea acțiunilor mentale. În felul acesta, copilul descoperă 

căi de reorganizare a cunoștințelor, de stabilire a legăturilor interne între fapte, acțiuni, idei, de îmbogățire și valorificare a 

cunoștințelor prin noi scheme de acțiune. Jocul didactic matematic constituie un prilej de reactualizare a reprezentărilor şi 

noţiunilor, a anumitor deprinderi intelectuale, în condiţii noi şi variate. Aceste tipuri de jocuri creează motivaţia învăţării 

şi pregătesc elevii pentru însuşirea noilor cunoştinţe. În aceste condiții, jocul didactic matematic constituie modalități 

atractive de extindere, de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor însuşite. Prin joc, dezvoltarea intelectuală este 

puternic influențată în sensul dobândirii de informații dar și al diversificării acțiunilor mintale. 

Valențele formativeale jocului didactic în plan intelectual sunt determinate, pe de-o parte de dobândirea 

informațiilor, iar pe de altă parte de diversificarea acțiunilor mentale. În felul acesta, copilul găsește căi de reorganizare a 

cunoștințelor, de stabilire a legăturilor interne între fapte, acțiuni,idei, de îmbogățire și valorificare a cunoștințelor prin noi 

scheme de acțiune (Dumitriu, 2004).  

Prin folosirea jocului didactic în activitățile matematice, are loc o însușire mai rapidă și mult mai trainică, mai 

plăcută dar și mai accesibilă a unor cunoștințe aride. Jocul didactic are o mare influență în plan cognitiv (pentru 

consolidarea unor cunoștințe), pe plan formativ (dezvoltarea unor laturi ale personalității) precum și formarea unor 

deprinderi. Atunci când participă la realizarea jocurilor didactice matematice, copiii sunt puşi în situaţia de a efectua 

operaţii mintale complexe, cum ar fi și exersarea capacității de generalizare și abstractizare. Ei se comportă şi scot în 

evidenţă asemănările şi deosebirile dintre obiecte, analizează, sintetizează şi realizează generalizări şi clasificări simple, 

ţinând seama de elemente specifice şi constante ale obiectelor. Prin intermediul acestor jocuri, copiii învaţă să reacţioneze, 

să gândească logic. De asemenea, preșcolarii îşi perfecţionează şi îşi dezvoltă memoria, atenţia şi spiritul de observaţie. 

Jucându-se copilul îşi concentrează atenţia, face observaţii, stabileşte elementele comune şi deosebirile dintre mai multe 

obiecte. În acest mod, operaţiile gândirii, analiza şi sinteza, generalizarea şi abstractizarea sunt activate, astfel încât este 

favorizată trecerea de la senzaţii, percepţii, reprezentări, la noţiuni,  judecăţi şi raţionamente. 

Utilizarea jocului ca metodă accentuează rolul formativ al activităților matematice prin exersarea operaţiilor 

gândirii (analiza, sinteza, comparaţia, clasificarea); dezvoltarea spiritului de observaţie şi imaginativ-creator; dezvoltarea 

spiritului de independenţă şi de echipă; formarea unor deprinderi de lucru corect şi rapid; însuşirea conştientă, într-o formă 
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accesibilă,plăcută şi rapidă a cunoştinţelor matematice. Elementul de joc este prezent în diferite etape cu pondere diferită 

în cadrul lecţiilor matematice sub formă de exerciţiu, în funcţie de anumiţi factori: nivel de vârstă; nivel de dezvoltare a 

capacităţilor de cunoaştere; nivel de dezvoltare a capacităţilor operatorii. 

Introducerea cu pricepere a metodei jocului în diferite etape ale activităților matematice, conduce deci la un plus 

de eficienţă formativă în planul cunoaşterii, atitudini afective şi a conduitei şcolarului, de natură să: 

 activeze copilul din punct de vedere cognitiv,acţional şi afectiv, sporind gradul de înţelegere şi participare activă 

a copilului la actul de învăţare; 

 pună în evidenţă modul corect sau incorect de acţiune între diverse situaţii; 

 evidenţieze relaţiile copiilor în cadrul grupului; 

 asigure formarea autocontrolului eficient al conduitelor şi achiziţiilor. 

Experienţa probează că jocul didactic matematic are o eficienţă formativă crescută în situaţia consolidării şi 

verificării cunoştinţelor. În etapa predării, însuşi procesul de înţelegere, de învăţare a unui joc nou, constituie o sarcină 

destul de complexă pentru copii ca să nu mai fie precedată de predarea unor noi cunoştinţe. În consecinţă, este recomandabil 

a se realiza o activitate comună de predare a numeraţiei sau a operaţiilor aritmetice, prin joc repetându-se într-o formă 

atractivă cunoştinţele predate. Repetarea, consolidarea sau verificarea cunoştinţelor copiilor prin intermediul jocurilor 

didactice matematice se realizează diferit în funcţie de scopul imediat al activităţii, de forma pe care o îmbracă acţiunea 

jocului şi de materialul folosit de învăţător.  

Prin intermediul jocului, activitățile matematice devin o modalitate adecvată de formare intelectuală, deoarece jocul 

face trecerea în etape de la acţiunea practică la acţiunea mintală. De asemenea, jocul didactic matematic favorizează şi 

dezvoltarea aptitudinilor imaginative (imaginaţia reproductivă şi  creatoare). În acest mod, se realizează trecerea de la 

reproducerea imitativă la combinarea reprezentărilor în imagini. Având un scop bine determinat, cu reguli și condiții, jocul 

didactic matematic are ca scop descoperirea de către copil a cunoștințelor, cât și formarea de deprinderi. Prin intermediul 

jocului, preșcolarul va gândi independent, va aplica cunoștințele achiziționate în diverse situații, va putea autoevalua 

propriul demers cognitiv, va conștientiza propriile acțiuni și operații realizate.  

Jocul didactic matematic cultivă obişnuinţa copilului pentru munca intelectuală şi pentru muncii independentă, 

pregătind copilul pentru activitatea de învăţare. Jocul didactic matematic îl deprinde pe copil cu respectarea regulilor. 

Acceptarea şi respectarea regulilor, aşa cum apreciază J. Piaget (1972), determină pe copil să participe la efortul comun al 

grupului din care face parte. Subordonarea intereselor personale celor ale colectivului, efortul depus pentru învingerea 

dificultăţilor, respectarea exemplară a regulilor de joc şi succesul obținut, vor pregăti treptat pe omul de mâine. 

Aplicarea eficientă a jocului didactic matematic este condiționată de pregătirea şi organizarea de către cadrul 

didactic, ca mijloc de cunoaştere şi familiarizare a elevilor cu viaţa înconjurătoare. Desfăşurarea jocului didactic matematic 

cuprinde sarcini didactice care contribuie la exersarea deprinderilor, la consolidarea cunoştinţelor şi la valorificarea lor 

creatoare. Pentru dezvoltarea percepţiei şi spiritului de observaţie la vârsta preșcolară, trebuie să fie respectat principiul 

intuiției. Alegerea materialului care va fi perceput se face astfel încât să realizeze ceea ce obiectul are caracteristic şi 

esenţial. Astfel, preșcolarul va fi învățat să analizeze obiectul pe care-l percepe, să-i distingă părţile componente, antrenând 

în acest scop cât mai mulţi analizatori: vizual, auditiv, tactil-kinestezic, olfactiv, gustativ. Formarea unor percepţii clare şi 

bogate este foarte importantă pentru dezvoltarea intelectuală. 

Activitățile instructiv-educative din grădiniță desfăşurate sub conducerea educatoarei, cât şi cele desfăşurate în 

mod independent de către preșcolari, au ca obiectiv însuşirea unor noţiuni clare şi a cunoştinţelor şi legilor de bază într-un 

domeniu sau altul al cunoaşterii. Această sarcină nu poate fi atinsă fără implicarea gândirii-ca produs cognitiv specific 
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omului. Jocurile didactice matematice devin modalități de stimulare a potenţialului creativ al copilului. În toate jocurile 

didactice sunt solicitaţi şi antrenaţi principalii factori intelectuali ai creativității: fluiditatea, flexibilitatea, originalitatea. 

Însușirea unor cunștințe din diferite domenii, face ca prin funcția sa cognitivă, jocul didactic matematic să se dovedească 

deosebit de util permițând copilului formarea bazei aperceptive pentru sistemul de cunoștințe de școală, formându-i 

deprinderi elementare de muncă intelectuală. 

Jocul didactic matematic poate fi folosit cu succes pentru captarea atenţiei preșcolarilor, pe tot parcursul activităţii 

pentru înlăturarea plictiselii, dezinteresului. Activitățile cu ajutorul jocurilor generează învăţarea activă și stimulează 

interesul față de sarcinile de lucru. În acest mod, se îmbină activitatea de joc cu cea de învățare, înlăturându-se astfel 

oboseală, plictiseală, dezinteresul, captându-i mereu atenţia. Nu orice activitate desfăşurată în clasă este joc didactic. Pentru 

a deveni joc didactic, o activitate matematică trebuie să cuprindă elemente de joc, surpriza, cooperarea, întrecerea, 

prevenirea, cunoaşterea unor reguli, ş.a. Jocul didactic matematic reprezintă, așadar, un tip specific de activitate prin care 

educatoarea consolidează, precizează şi chiar verifică cunoştinţele preșcolarilor, le imbogăţeşte sfera lor de cunoştinte, 

pune în valoare şi le antrenează capacităţile creatoare ale acestora. Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, 

el dobândeşte funcţii psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a copilului la activitățile instructiv-

educative, sporind interesul de cunoaştere faţă de conţinutul curricular. Jocul didactic matematic, ca formă de  activitate 

specifică pentru copil, hotărâtoare pentru dezvoltarea lui, ocupă un  loc important  în  viaţa de fiecare zi, deoarece jucându-

se, copilul îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite roluri 

şi situaţii care îi apropie cât mai mult de realitatea înconjurătoare. 

Desfăşurat într-un climat educaţional adecat, organizat pe grupe de copii, jocul didactic poate constitui o metodă de 

formare și exersare a capacității de generalizare și abstractizare. Prin urmare, jocul matematic contribuie la dezvoltarea 

capacităţilor intelectuale, la educarea iniţiativei creatoare, la educarea trecerii treptate de la concret la abstract, ajută la 

realizarea laturii formative a învăţământului, antrenând intens operaţiile gândirii preșcolarului. Jocul didactic matematic 

contribuie la dezvoltarea intelectuală a copilului, la formarea percepţiilor (formă, mărime, culoare), la educarea spiritului 

de observaţie, a imaginaţiei creatoare, a gândirii şi limbajului. Acţiunea de joc şi cea instructivă sunt corelate după o 

formulă originală: învăţarea prin intermediul jocului pe căi specifice acestuia. Elementul de joc asigură interesul copilului, 

participarea vie şi mobilizarea resurselor psihice la rezolvarea problemelor, dincolo de eforturile cerute şi de riscul eşecului. 
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Proiect de activitate CDI 

 

Profesor documentarist: Ungureanu Adina 
Liceul „Gheorghe Tătărescu”  

Localitatea: Rovinari 
Titlul proiectului: Descoperim filmul documentar 

Tipul activităţii pedagogică, culturală, de comunicare, de gestionare): culturală 

Grup ţintă: elevii clasei a XI – a A 

Timp de desfăşurare: 50 de minute 

Scopul activității: Consolidarea gradului de înțelegere de către elevi a valorii educative a filmului documentar care poate 

contribui plenar la formarea unor cetățeni responsabili și conștienți. 

Competenţe generale: 

1.Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori);  

2. Competenţe interpersonale, civice, morale;  

3. Competenţe de comunicare  (în limba maternă şi în alte limbi) obținute prin dezvoltarea autonomiei în învăţare, a simţului 

critic ; 

4. Competenţe în domeniul infodocumentar, prin utilizarea şi exploatarea fondului documentar pus la dispoziţie 

utilizatorilor în CDI. 

Competenţe specifice : 

1. Vizionarea atentă a filmelor;  

2. Analiza mesajelor şi valorilor transmise/promovate; 

3.  Comunicarea asertivă; 

4. Valorificarea unor contexte culturale de abordare a problemelor actuale ale lumii contemporane;  

5.  Manifestarea spiritului toleranţei şi al culturii păcii, a interesului pentru implicare civică; 

6.  Lărgirea viziunii asupra lumii şi a orizontului cultural. 

Modalităţi de desfăşurare: 

- obţinerea, printr-un dialog dirijat (brainstorming sau metoda ciorchinelui), a cât mai multe informaţii din partea elevilor  

despre filmul documentar; 

Ex.:  

 Cum aţi defini filmul documentar? 

 Care ar fi, în opinia voastră, diferenţa dintre un film documentar şi unul artistic? 

 Care sunt temele/aspectele abordate de regizorii filmelor documentare? 

 Enumeraţi câteva filme documentare pe care le-aţi vizionat. 

 Care a fost subiectul lor? 

 În ce context şi cu ce scop aţi ales să urmăriţi un film documentar? 

-  sublinierea cuvintelor- cheie care vor face obiectul analizei ulterioare; 

- vizionarea documentarului: Români care au schimbat lumea: Ana Aslan (preluat de pe youtube şi realizat de TVR) ; 

- analiza filmului urmând reperele sugerate de profesorul documentarist 

 

 

 



      CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    
    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
529 

Ex.: 

 Observaţi cum este construită povestea:introducere, concluzii, diferite evenimente etc. 

 Analizaţi secvenţa de deschidere, rolul ei (ex. lansează premisa, stabileşte, prin intermediul unor tehnici 

regizorale, legătura dintre regizor şi public). 

 Care sunt formele/ momentele prin care regizorul încearcă să câştige interesul publicului? 

 Cum este organizată povestea? (interviuri/ relatări) 

 Cum este supusă? În ordine cronologică? Cu reveniri în trecut? (flashbacks) 

 Care este tema filmului? 

 Care sunt scopul şi misiunea lui? 

 Cine este personajul central al filmului? 

 Cum ar putea fi tipologizate personajele? (experţi: cercetători, oameni de ştiinţă, etc. sau oameni obişnuiţi) 

 Care este mediul/ cadrul în care sunt filmate personajele? 

 Care este rolul fundalului muzical? În ce măsură influenţează receptarea mesajului promovat de film? 

- sintetizarea unor noi modalităţi de descifrare a filmului documentar şi construirea împreună cu elevii a unei fişe orientative 

de observare şi interpretare a filmului documentar; 

 Modalităţi de lucru: individual, frontal 

Modalităţi de evaluare: orală 

Resurse materiale necesare: spaţiile Centrului de Documentare și Informare din cadrul  Liceului "Gheorghe Tătărescu, 

cărți, calculatoare conectate la internet, videoproiector, consumabile, videoclipuri, PPT-uri. 

Webografie: 

1. docuart.ro/doc-cultura/cum-să-analizăm-documentarele 

2. www.activewatch.ro/ Chapter3-The analysis of documentary video 
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Stimularea creativităţii prin studiul culorii 
Tehnici de lucru şi metode 

 

Profesor educaţie plastică: Pecingină Vasile 
Şcoala Gimnazială Nr 1   

Localitatea: Rovinari 
 

Tehnici de lucru 

Noţiunea de tehnică de lucru se raportează şi la noţiunea de materie cu care se află în strânsă legătură. Prin tehnicile 

plastice de lucru copiii constrâng materialele (acuarela, goaşa, tempera, soluţii colorate cu diferiţi pigmenţi, materiale 

textile hârtie albă sau colorată etc.) confecţionând altceva decât ceea ce sunt fără să-şi piardă propria structură. 

Prin utilizarea diversificată a tehnicilor de lucru în activităţile plastice copiii îşi dezvoltă capacitatea de exprimare 

având astfel posibilitatea de a comunica cu ajutorul elementelor de limbaj propriile idei, trăiri şi sentimente. 

1.   Tehnica acuarelei este cea mai eficientă în domeniul coloristic la învăţământul gimnazial, determinând de cele 

mai multe ori aspectul reuşit al desenului şi expresivitatea lui. Datorită prezenţei apei, culoarea creează diferite fuziuni 

coloristice oferindu-i elevului o serie de curiozităţi în momentul colorării. Procedeul de colorare în umed a unei suprafeţe 

prin întinderea unei culori care se dizolvă în apă, se realizează cu ajutorul pensulei obţinându-se diferite nuanţe prin 

amestecul a 2-3 culori în diferite cantităţi. 

2.     Tehnica goaşei este o variantă a acuarelei cu aplicaţie foarte veche, în vremea noastră devenind o tehnică 

răspândită atât pe hârtie cât şi pe mătase sau alte materiale. Ea se prezintă ca o pastă deasupra plutind liantul, guma arabică 

şi apă, care îngreunează încărcarea pensulei. Pentru a preveni aşezarea unui strat prea gros de culoare care după uscare 

crapă, lăsăm recipientele pentru o perioadă fără capace de acoperire. Înainte de omogenizarea conţinutului culoare se 

întăreşte putând fi diluată uşor cu apă prin frecare. 

3.    Tehnica tempera se caracterizează în mod special printr-o uscare prea rapidă a culorii care împiedică 

intervenţiile şi modificări ale nuanţelor. În acelaşi timp are o putere mult mai mare de colorare în special în cel de-al doilea 

strat fiind folosită pentru obţinerea petei decorative şi a compoziţiei decorative. Spre deosebire de tehnica în ulei sau tehnica 

veche, tempera nouă le dă posibilitatea libertăţii de exprimare neavând un anumit sistem executare a picturii. 

4.    Colajul – În vederea realizării tehnicii prin colaj se recomandă elevilor colectarea  diferitelor bucăţi de hârtie 

colorată, texte expresive alb-negru, diferite articole din ziare vechi sau reviste pe care le vor depozita într-un plic. În 

procesul de creativitate materialele decupate vor fi asamblate compoziţional în funcţie de tema dată. Activitatea de 

acomodare şi cunoaştere a posibilităţilor de expresie a hârtiei colorate se desfăşoară individual, fiecare având sensibilităţi 

pentru anumite forme şi cromatici diferite. Spaţiile ce se vor naşte între suprafeţele de culoare devin pasaje ce vor fi puse 

în valoare prin folosirea culorilor de apă. 

5.    Tehnica ştampilei este o tehnică ce se poate realiza din diferite materiale: moduli de polistireni, cartofi, dopuri 

de plută, gumă de şters etc. Toate aceste materiale trebuie să aibă o suprafaţă netedă pentru a face contact deplin cu suprafaţa 

de hârtie. Pentru realizarea modelului dorit  se vor face crestături în materialul respectiv astfel încât cu suprafaţa hârtiei să 

intre în contact numai suprafaţa lucioasă. Pentru ştampilarea formelor se foloseşte tuşiera putându-se folosi mai multe 

culori. 

Există desigur foarte multe tehnici de lucru începând de la învăţământul preşcolar până la cel liceal. Am dorit să 

enumerăm doar câteva dintre tehnicile de început ele urmând a fi prezentate şi exersate de-a lungul demersului didactic în 

funcţie de particularităţile de vârstă. 
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Dintre tehnicile ce nu au fost enumerate pot fi amintite : tehnica imprimării, tehnica şablonării prin folosirea sitei, a 

creioanelor colorate şi a cariocilor, tehnica modelajului precum şi tehnici moderne cu ajutorul PC-ului prin folosirea 

diferitelor programe de grafică, desen, prelucrarea imaginii etc. 

Metode didactice 

1. Metoda exerciţiului este una  dintre metodele tradiţionale cele mai importante în activitatea artistică a 

învăţământului gimnazial. Ea înlătură uneori nenumăratele probleme teoretice din explicaţiile profesorului, dezvoltând 

capacitatea de a muncii organizat. Cu ajutorul exerciţiului se dezvoltă spiritul de observaţie, corelarea componentelor 

formelor într-o sinteză unitară, precum şi dobândirea unor deprinderi practice de cunoaştere a procedeelor şi tehnicilor de 

lucru (fluidizarea, fuziunea, amestecul culorilor etc.). 

Prin organizarea exerciţiului - joc nu se repetă acţiunea uniform sau monoton ci din contră se folosesc acţiuni 

asemănătoare dar vizând acelaşi scop.  

Ex.: În prima acţiune a exerciţiului - joc se urmăreşte învăţarea intinderii uniforme a tentei de culoare într-un anumit 

ritm şi timp, în cea de-a doua acţiune vor învăţa să întindă culoarea de la închis spre deschis pe altă porţiune a foii de desen, 

iar în a treia vor colora în continuare pornind invers de la deschis spre închis. Prin aceste exerciţii elevii vor dobândi 

deprinderea de a reda uşor diferitele valori ale unor culori. 

S-a constatat că, după o serie de exerciţii, ei se eliberează oarecum de acest autocontrol automatizându-se într-un 

fel, lucrând cu mai multă uşurinţă şi satisfacţie. Pe măsura dezvoltării priceperilor şi deprinderilor îşi deschid perspectivele 

unei activităţi independente, creatoare, plăcute şi atrăgătoare. Interesul în efectuarea exerciţiilor este legat şi de elemente 

de noutate sau de o anumită temă plastică (dominantă cromatică, modulări, modelări cromatice etc.) precum şi tehnici 

(colaj, decolaj,tempera, origami etc.). 

Metoda exerciţiului poate fi încadrată într-un sistem de alte exerciţii şi presupune: 

a) exerciţii de observare a însuşirilor unor forme ce se disting la prima vedere; 

b) exerciţii de cercetare şi documentare asupra unor probleme legate de elementele de limbaj 

plastic (probleme liniare şi de contrast în compoziţia plastică); 

c) exerciţii de dobândire a cunoştinţelor legate de tehnici de lucru; 

d) exerciţii de dezvoltare a memoriei vizuale prin asocieri, analogii etc. prin care se descoperă 

noi modalităţi de exprimare artistico-plastică a ideilor, emoţiilor etc. 

e) exerciţii de dezvoltare a spiritului de invenţie (exerciţii de metamorfozare sau anamorfozare 

a formelor în diferite viziuni). 

În realizarea scopului propus profesorul pune la dispoziţia elevilor să cercetaze mai multe reproduceri după anumite 

opere de artă pentru a vedea cum au folosit artiştii liniile, ce fel de linii sunt, cum au fost alese culorile etc. 

2. Metoda cubului este o modalitate de predare-învăţare dar şi una de verificare sau consolidare a 

cunoştinţelor acumulate. Metoda este utilizată atunci când dorim să aflăm cât mai multe informaţii despre o anumită lucrare 

de artă, un autor sau un curent artistic. Este o metodă simplă dar şi eficientă prin modul de aplicare. 

Profesorul construieşte un cub din carton pe feţele căruia sunt înscrise cele 6 sarcini: descrie, compară, asociază, 

analizează, aplică, argumentează. Această metodă se poate aplica fie frontal (prezentându-se în faţa cubului, se citeşte 

sarcina şi se dezbate cu toată clasa), fie prin gruparea elevilor în perechi sau echipe de 5-6 în funcţie de efectivul clasei. 

Raportul pe care îl va face fiecare echipă reprezintă un sens comun al învăţării. Ordinea prezentării sarcinilor nu este fixă 

ci poate fi aleatorie în funcţie de cum se va roti cubul pe catedră. 

Conţinutul de studiat: „Analiza operei de artă”: 
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a) Descrie – câteva trăsături esenţiale ale lucrării; date despre autor şi opera sa. 

b) Compară - asemănări şi deosebiri între tehnicile şi modul de abordare ale aceluiaşi autor în 

anumite perioade de creaţie. 

c) Asociază - dacă au ceva în comun (artiştii) din acelaşi curent artistic şi dacă au existat 

influenţe în realizarea operei analizate. 

d) Analizează - din punct de vedere compoziţional (modul de organizare al elementelor), tipul 

de compoziţie (închisă-deschisă, statică-dinamică), elemente de limbaj folosite (forme, 

linii, culoare). 

e) Aplică - ce putem prelua sau folosi din lucrarea respectivului artist şi tehnica abordată. 

f) Argumentează - dacă opera aleasă a fost suficient înţeleasă şi dacă tehnicile pot fi folosite 

în lucrările de la clasă, dacă opera ne-a trezit sentimente şi dacă mesajul artistic a fost 

receptat pe deplin. 

3. Metoda ciorchinelui este varianta brainstormingului organizată grafic favorizând conştientizarea 

relaţiilor dintre elementele învăţate. Ea poate fi folosită şi ca mijloc de a rezuma cunoştinţele studiate sau 

de a construi asocieri noi. 

Acestă metodă poate fi aplicată atât individual cât şi ca activitate de grup. Prin aceasta se pot stabili toate relaţiile 

posibile ale unei culori prin intermediul amestecurilor fizice, astfel:  

a) Se stabileşte o culoare de bază de la care vor pleca toate posibilităţile de amestec cu celelalte culori principale, 

inclusiv albul şi negrul. 

b) În jurul culorii respective vor fi puse sub formă de pete rezultatele tuturor amestecurilor ce s-au format. 

c) Pe măsura obţinerii acestora, se vor trasa linii între culorile ce stabilesc noi relaţii. 

d) Se vor continua amestecurile până la epuizarea ideilor de combinaţii. 

Această metodă oferă ocazia fiecăruia dintre elevi de a afla toate asocierile şi relaţiile stabilite de el, dar şi a celorlalţi 

colegi după epuizarea ideilor şi realizarea unor analize comune a rezultatelor obţinute. 
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METODE ALTERNATIVE  

AUTOR: SUCIU ANDREA 
UNITATEA SCOLARA: SCOALA GIMN. 

 VASKERTES-GHEORGHENI 
 

Metoda : „Poveste, altfel” s-a născut din dorinţa de a transmite valori fundamentale copiilor în cadrul grădiniţei şi de-

asemenea de a cerceta modul prin care povestea ajunge la copii de la vârste fragede. Metoda a fost implementată şi 

experimentată în Ungaria prin programul naţional Gândeşte Sănătos (http://gondolkodjegeszsegesen.hu/ ) şi a fost 

argumentată prin faptul că educatoarele favorizează mai mult cititul în defavoarea povestirii orale şi selectarea lor reflectă 

mai mult actualitatea din viaţa copiilor ( sărbători, diferite proiecte ) şi nu ţin cont de starea emoţională actuală a copiilor 

din grupă. Totodată prelucarea poveştii se întâmplă mai mult prin dramatizare , folosind mijloace  precum marionete. 

Metoda” Poveste, altfel” dă ocazia unei combinări sănătoase între poveste şi dramatizare , încurajând cadrele didactice 

pentru o abordare inovativă şi eficientă a poveştii . Cum se desfăşoară o activitate prin metoda Poveste, altfel? În primul 

rând activitatea ( joaca ) are rutine la început şi la sfârşit. La început împreună salutăm povestea . Salutul poate să fie o 

formulă fixă, precum : „Salut, Poveste” sau: „Bună, Poveste” dar se poate combina şi cu mişcare , precum:” Să ne aşezăm 

în cerc şi să ne luăm de mână . Acum să ne punem în genunchi . Încet ne ridicăm şi să salutăm cât mai tare povestea: Bună, 

Poveste sau Bună dimineaţa, Poveste” .De preferinţă e bine să organizăm un cadru , unde educatoarea e la acelaşi nivel cu 

copiii, de exemplu stând pe covor , pentru că în acest fel copii îşi pot modifica poziţia corporală în funcţie de comoditate. 

Povestirea se face obligatoriu oral şi nu din carte, educatoarea străduindu-se mai mult să redea cuprinsul şi nu textul în 

sine. Urmează prima întrebare după povestire: „Vă rog să închideţi ochii şi să vă imaginaţi cine aţi vrea să fiţi din această 

poveste „. Numai cine va fi atins de mine , poate să vorbească. E foarte important aspectul acesta că numai cine „va fi dat 

mai tare”, adică cine va fi atins , poate să vorbească. În continuare urmează jocurile , dramatizările, prin care prelucrăm 

povestea. În aceste jocuri folosim comunicarea verbală şi non-verbală, prin care  dezvoltăm cunoaşterea de sine şi a 

celorlalţi copii. Fiecare activitate se va termina tot cu o rutină : ne luăm la revedere de la Poveste , această rutină dând un 

cadru povestirii şi totodată asigurând copiilor o siguranţă emoţională. Educatoarea face o apreciere pozitivă pe nivel de 

grupă, subliniind focusul emoţional, cu care a lucrat în cadrul activităţii. Exemple de focus sunt: prietenia, încrederea, 

curajul, teama, agresiunea . Acum am ales dintre aceste teme prietenia şi o să prezint pas cu pas metoda propriu-zisă . 

TEMA: PrieteniaRelaţiile sociale au o importanţă fundamentală încă de la vârste fragede şi în fiecare etapă a vieţii pun 

amprentă asupra dezvoltării psiho-emoţionale. La copii mici aceste relaţii sunt bazate mai mult pe interes comun sau 

asemănare fizică de exemplu, însă la copii mai mari se limitează la trăsături lăuntrice. La sfârşitul vârstei preşcolare copii 

acceptă diferenţele şi pot chiar împărtăşi cu ceilalţi copii opinia despre relaţiile lor. Întrebări focus ( pentru educatoare) : 

Cum caracterizez relaţiile copiilor cu ceilalţi în general? Cunosc simpatiile şi antipatiile lor? Opiniile mele despre relaţiile 

dintre copii sunt confirmate de rezultatul experimentelor? Obicetivele activităţii:  Cunoaşterea trăsăturilor , aspectelelor 

pozitive ale noastre şi ale celorlalţi,explorarea diferenţelor şi asemănărilor , colaborarea dintre copii.Aria de dezvoltare: se 

poate aplica după fiecare joc Materiale didactice: recorder audio, muzică de relaxareSalutul poveştii: Dacă avem o formulă 

compusă de noi o folosim pe aceasta, dacă nu putem să folosim formula obişnuită: Salut, Poveste. În continuare ne aşezăm 

pe un covor, educatoarea fiind între copii 

Povestea: Broasca, şoarecele şi cârnatul  
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Prima întrebare după poveste: „Vă rog să închideţi ochii, şi să vă imaginaţi cine sau ce aţi vrea să fiţi din această poveste.„ 

Poate să vorbească numai cel pe care îl ating.   

Jocul nr 1: Lipicul. Acum suntem din nou preşcolari . Suntem în aceeaşi cameră în care a trăit broasca, şoarecele şi cârnatul. 

Ne plimbăm foarte încet în aşa fel, încât să nu ne atingem unii de ceilalţi deloc. Când eu spun: „Lipici”, fiecare se lipeşte 

de cel mai apropriat copil în funcţie de ce parte a corpului o să spun ( de ex. genuchi, umăr, ect. ) Aşa lipiţi se plimbă 

împreună până când nu se aude o altă parte a corpului. Atunci se lipesc de un alt copil apropriat, de preferinţă unul de care 

nu s-au lipit până acum. Aria de dezvoltare: cooperare, coordonare, iniţierea unor relaţiiJocul nr.2 : Cine are...Ne aşezăm 

în cerc. Ne uităm unii la alţii şi cercetăm trăsăturile fizice asemănătoare. Educatoarea spune enunţuri ( de ex. : Am părul 

castaniu, Ochii mei sunt albaştri, ect) Copilul , care simte că enunţul respectiv e adevărat în cazul lui, intră în cerc. Putem 

să spunem şi lucruri neadevărate ( de ex. Am 12 ani, mi-au crescut aripi, etc) Variante de joc: În cazul copiilor mai mari 

putem să facem referire şi la trăsăturile de caracter, cum ar fi: M-am certat cu prietenul meu, M-am împăcat cu prietenul 

meu, Am dat cadou, L-am tras de păr pe prietenul meu , etc )Aria de dezvoltare: conoaşterea de sine şi a celorlalţi Jocul 

nr.3 : Oglindă-oglijioară . Ne grupăm câte doi şi ne aşezăm faţă în faţă. Unul dintre noi va fi oglinda, iar celălalt cel care 

se admiră în oglindă. Trebuie să ne mişcăm la fel şi la unison. După 3-4 minute rolurile se schimbă. Variante de joc: Dacă 

la căutarea de perechi vrem să diversificăm variantele de alegere, facem foi folorate, copiii trag şi se grupează după culoare. 

Jocul nr 4 : Emoţiile. Ne aşezăm în cerc. Educatoarea arată copiilor trei cartonaşe cu diferite stări emoţionale ( veselie, 

tristeţe şi nervozitate ) . Prima dată clarificăm împreună ce vedem pe aceste cartonaşe, iar după aceea copilul care vrea să 

vorbească ia cartonaşul respectiv în mână şi spune când a fost ultima dată vesel, nervos, trist şi de ce. Variante de joc: La 

copiii mari putem să discutăm şi despre cauze: când a fost ultima oară când eu i-am provocat cuiva tristeţe, nervi sau l-am 

înveselit şi din ce cauză s-a întâmplat acest lucru? Aria de dezvoltare: cunoaştere de sine şi cunoaştereea celorlalţi copii, 

communicare verbală, încredere 

La revedere, Poveste: Ne aşezăm în cerc, ne prindem de mâini şi spunem : “La revedere, Poveste” 
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor: Dascălița Ana-Maria 

Școala Gimnazială Căteasca, jud. Argeș 

                

 

Clasa: a VI-a  

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Titlul lecţiei: Frații Jderi, de Mihail Sadoveanu 

Tipul lecţiei: lecţie mixtă 

 

Competenţe 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. Redactarea textului scris de diverse tipuri 

4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional 

 

Competenţe specifice: 

1.1 rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor pasaje din diverse texte orale narative, monologate sau 

dialogate; 

2.3 prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse; 

2.4 manifestarea preocupării de a înțelege diverse tipuri de texte citite; 

3.1 redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile 

specifice, pentru a comunica idei și informații pentru a relata experiențe trăite sau imaginate; 

3.3 adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare; 

4.5 redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții.  

Activități de învățare : 

1. lectura expresivă a textului; 

2. rezolvarea unor sarcini de înțelegere și interpretare; 

3. exerciții de identificare a elementelor de bază ale unui text; 

4. exerciții de ordonare a informațiilor obținute prin lectură. 

Strategia didactică 

Metode şi procedee : conversaţia euristică, conversația de verificare, prezentarea Power-Point, lectura model, vizionare film, 

exerciţiul, explicaţia, învățarea prin descoperire.  

Forme de organizare a activităţii elevilor : activitate frontal-individuală și pe grupe. 

Mijloace didactice : tabla, laptop, videoproiector, fişe de lucru, caietele elevilor. 
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Bibliografie :  

1. Mihaela Daniela Cârstea, Viorica Avram, Ileana Sanda, Alexandra Dragomirescu, Manual de limba română pentru 

clasa a VI-a, Editura Didactică și Pedagogică; 

2. Alina Pamfil, Studii de didactica literaturii române, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006. 

Metode de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie. 

Spaţiu de lucru : sala de clasă. 

Timp : 50 de minute. 

 

Scenariul didactic 

Nr. 

Crt 

Momentul lecţiei Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode  Evaluare  

1. Moment 

organizatoric 

1’ Se stabileşte ordinea în clasă, se 

notează absenţii, se asigură un climat 

adecvat orei de limba şi literatura 

română. 

Elevii îşi pregătesc materialele 

necesare desfăşurării orei 

  

2. Verificarea 

cunoştinţelor 

dobândite 

anterior şi a 

temei  

4’ Profesorul pune întrebări elevilor din 

lecția precedentă. 

Elevii participă la discuții. Conversaţia 

 

Aprecieri 

verbale 

3.  Captarea 

atenţiei 

1’ Profesorul pune la videoproiector o 

imagine cu Ștefan cel Mare și îi 

întreabă pe elevi dacă recunosc 

persoana. 

Elevii privesc cu atenție.                                                           Imagine la 

videoproiect

or 

 

4. Anunţarea 

subiectului 

lecţiei şi a 

obiectivelor  

1’ Titlul lecţiei de astăzi este Frații 

Jderi, de Mihail Sadoveanu, iar în 

cadrul orei vom face exerciții de 

lectură expresivă, vom rezolva sarcini 

de înțelegere și de interpretare, vom 

identifica elementele de bază ale 

textului. 

Elevii îşi notează titlul lecţiei 

în caiete şi ascultă obiectivele. 

  

5. Dirijarea 

învățării 

35’ Profesorul le proiectează elevilor 

o prezentare Power-Point care 

cuprinde informații despre Ștefan cel 

Elevii urmăresc prezentarea 

Power-Point. 

 

Explicația  

Prezentare 

Power-Point 

 

Aprecieri 

verbale 
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Mare.  

Profesorul îi roagă pe elevi să 

înceapă să citească fragmentul din 

manual din Frații Jderi. 

După ce se asigură că elevii au 

înțeles fragmentul, profesorul îi pune 

să citescă din manual un text adaptat, 

preluat de pe site-ul www.tvr.ro, 

despre filmul realizat după romanul 

istoric Frații Jderi. 

Profesorul pune la videoproiector 

un fragment din filmul istoric Frații 

Jderi, despre care au citit în textul 

preluat. 

 

Profesorul împarte clasa în 4 

grupe și dă fiecăreia câte o fișă cu 

Harta personajului Ștefan cel Mare, 

în care elevii trebuie să noteze 

informații despre domnitor.   

 

După ce au terminat de 

completat fișa de lucru, profesorul le 

cere elevilor să vină la tablă pentru a 

completa Harta personajului. 

 

    Profesorul le citește elevilor un 

fragment din Letopisețul Țării 

Moldovei, de Grigore Ureche, 

explicând cuvintele necunoscute. 

Cu noile informații se completează 

Harta personajului. 

 

Elevii citesc fragmentul  din 

Frații Jderi, cuvintele 

explicate în subsolul paginii și 

textul preluat de pe internet. 

 

 

 

 

Elevii urmăresc filmul  și 

participă la discuţiile 

referitoare la diferențele dintre 

carte și film.  

 

Elevii se grupează și încep să 

completeze fișa de lucru. 

 

Elevii scriu la tablă, participă la 

discuții și își completează fișa, 

unde este necesar. 

Elevii ascultă cu atenție lectura 

profesorului, urmărind pe fișa 

lor, și își notează caracteristici 

ale domnitorului. 

Elevii cu C.E.S. vor completa 

fișa de lucru cu harta 

personajului, fiind ajutați de 

profesor sau de colegii de 

grupă. 

 

 

Lectura 

expresivă 

Explicația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizionare de 

film 

Conversaţia 

Explicația  

 

 

 

 

 

 

Conversaţia  

Explicația  

Harta 

personajului 

 

 

 

Lectura 

expresivă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

http://www.tvr.ro/
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6. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

6’ Profesorul împarte elevilor o fișă de 

lucru care conține un tabel, în care 

aceștia vor sintetiza trăsăturile fizice 

și morale ale lui Ștefan cel Mare. 

Elevii completează tabelul. Exercițiul  Aprecieri 

verbale 

Note 

7. Tema pentru 

acasă 

2’ Profesorul dă ca temă : exercițiile 1, 

2, 3, 4, 5/pag. 138 (manual) 
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METODE ACTIV PARTICIPATIVE ÎN 

ORELE DE LIMBA ROMÂNĂ ÎN CICLUL PRIMAR 

  

                  Prof.înv. primar Cristina OANĂ  

 Școala Gimnazială Nicolae Groza , Fibiș , jud. Timiș  

                                                                    

 

           Şcoala, ca factor de bază al progresului general al societăţii, este chemată să răspundă comenzii sociale, să 

formeze personalităţi umane competitive, capabile să se adapteze la dinamica vieţii sociale. 

         Metodele care promovează învăţarea activă sunt metodele care implică fiecare elev din clasă în procesul de învăţare. 

Învăţarea activă este asociată cu conceptul de „a învăţa făcând” – „learning by doing”. În continuare, voi prezenta câteva 

metode ce pot fi utilizate la clasă (sau în cadrul  altor activităţi pe care le-am organizat şi le voi organiza). 

Metodele activ participative ce sunt prezentate în acestă secţiune a materialului contribuie la dezvoltarea gândirii 

critice şi pot fi utilizate într-una (sau mai multe) din fazele lecţiei. În cadrul descrierii metodei, este precizat pentru care din 

fazele învăţării lecţiei este potrivită. 

 Mozaicul 

Întâi împărţim clasa în grupuri de patru elevi. Este bine ca membrii grupurilor să fie tot timpul alţii. După aceea, îi 

punem pe elevi să numere până la patru, astfel încât fiecare să aibă un număr de la 1 la 4.  

Folosim un material suport, un text pe care îl împărţim în prealabil în patru părţi. 

Discutăm pe scurt titlul textului şi subiectul pe care îl va trata. Explic apoi că pentru această ora, sarcina elevilor este 

să înţeleagă textul. La sfârşitul orei, fiecare persoană va trebui să fi înţeles întregul text. Acesta, însă, va fi predat de colegii 

de grup, pe fragmente. 

Este foarte important ca profesorul să monitorizeze predarea, pentru a fi sigur că informaţia se transmite corect şi că 

poate servi ca punct de plecare pentru diverse întrebări. Dacă grupurile de experţi se împotmolesc, profesorul poate să le ajute 

pentru a se asigura că acestea înţeleg corect şi pot transmite mai departe informaţiile. 

 Lectura în perechi/ Rezumatul în perechi 

Înainte de începerea lecţiei, pregătim un material/ text pe care îl împărţim în patru părţi. Rugăm elevii să formeze 

perechi. Ei urmează să lucreze cu acelaşi partener pe tot timpul lecţiei. Fiecare elev va trebui să cunoască conţinutul 

întregului articol, dar în prima etapă a lecţiei, fiecare pereche se va concentra pe unul din 4 fragmente (perechile numără până 

la 4 şi fiecare pereche va primi partea ce corespunde numărului ei). 

 Metoda “pălăriilor gânditoare” 

        Este o modalitate de exersare a gândirii ca interpretare de rol şi are o valoare formativă deosebită. Permite persoanei 

să se ocupe la un moment dat de un singur aspect, de o singură latură a gândirii şi face posibile schimbările de perspectivă în 

exersarea şi desfăşurarea gândirii unei persoane, fără ca eul acesteia să fie afectat (lezat). 

      Pălăria albă: informaţii, date, fapte- Albul (absenţa culorii) indică neutralitatea. Cel care poartă pălăria albă: 

- trebuie să imite computerul (să fie neutru şi obiectiv, să ofere date, informaţii, dar nu interpretări şi opinii); 

- prezintă informaţii, fapte, dar fără implicare personală, într-un mod cât mai obiectiv; 

- prezintă faptele verificate, dovedite, dar şi cele presupuse a fi adevărate, chiar dacă nu au fost verificate pe deplin; 
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- spune: “iată faptele şi informaţiile aşa cum s-au petrecut”. 

       Pălăria roşie: emoţii şi sentimente; intuiţii şi presimţiri Roşul indică implicarea afectivă. Cel care poartă pălăria roşie: 

- nu trebuie să-şi justifice trăirile afective, emoţiile, sentimentele; 

- poate să-şi exteriorizeze emoţiile şi sentimentele; 

- poate să exploreze sentimentele celorlalţi solicitându-le să-şi pună pălăria roşie pe cap; spune: ,,Aceasta este ceea ce simt 

eu despre acest lucru”. 

Pălăria neagră: gândire logică negativă, pesimism, judecată critică, totul este sumbru 

Negrul semnifică întuneric, pesimism, este culoarea nopţii. Cel care poartă pălăria neagră: 

- scoate în evidenţă aspectele negative, greşelile. erorile; 

- evidenţiază punctele slabe, vulnerabile, ceea ce nu merge, pericolele şi riscurile, uneori fără argumente convingătoare; 

- judecă o idee, un proiect înainte de a vedea cum se aplică, cum funcţionează; 

- îndeplineşte rolul de “avocat al diavolului”. 

       Pălăria galbenă: gândire pozitivă, constructivă, optimism, încredere, concentrare pe beneficii 

Galbenul semnifică lumină, optimism. 

Cel care poartă pălăria galbenă: 

- priveşte în viitor cu încredere şi speranţă; 

- este preocupat de aprecierea pozitivă a lucrurilor; 

- alege scenariul posibil într-o situaţie dată, face ca lucrurile să se întâmple; 

- realizează speculaţii posibile şi condiţionări favorabile (evidenţiază valoarea lui ,,dacă”); 

- caută oportunităţi pentru punerea în practică a unor vise, idealuri, cărora încearcă să le confere un fundament logic, 

plauzibil. 

    Pălăria verde: gândire creativă, idei noi, alternative posibile, soluţii pentru problemele diverse, schimbare şi inovare 

Verdele este culoarea ierbii, a fertilităţii. Cel care poartă pălăria verde: 

- dă dovadă de ingeniozitate şi creativitate; 

- este producător şi generator de idei şi soluţii noi; 

- provoacă pe alţii să se gândească la posibilităţi alternative, la soluţii cât mai diverse; 

- dovedeşte mobilitate şi flexibilitate în gândire, fiind promotorul “gândirii laterale”. 

   Pălăria albastră: organizare, monitorizarea şi controlul gândirii, gândirea despre gândire 

Albastrul sugerează independenţă, detaşare, calm, control. Cel care poartă pălăria albastră: 

- urmăreşte pas cu pas desfăşurarea procesului gândirii; 
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Educația pentru toleranță 

Prof. pt. înv. preșc. Cristina Goicovici, 

 G.P.P. Nr. 1 Beiuș, Bihor 

 

Toleranța  este una dintre valorile importante într-o societate și are de a face cu îngăduința, acceptarea diferențelor, 

iertarea, indulgența. Bunul mers al unei societăți se reflectă și în nivelul de toleranță al cetățenilor, în capacitatea oamenilor 

de a accepta diferențele . Toleranța este o valoare care trebuie să fie transmisă și copiilor, de la cea mai fragedă vârstă. 

A-i învăța pe copii toleranța este un lucru important, și aceasta nu doar pentru că face parte din condiția de creștin, 

din  respectarea legilor și din traditiile noastre de ospitalitate, dar și fiindcă persoana care învață să fie deschisă față de 

diferențe ,va avea mai multe oportunitți în educație și de altfel în toate aspectele importante  ale vieții. 

Toleranța se reflectă în atitudine. La fel ca toate atitudinile, toleranta este un lucru pe care il transmitem voit sau în 

mod subtil. Și intoleranța o putem transmite fără să vrem, prin anumite atitudini ale noastre. Chiar înainte de a putea vorbi, 

copiii privesc cu atenție și îi imită pe părinți sau pe adulții din jurul lor. Copiii de toate vârstele își formeaăa propriul sistem 

de valori, în cea mai mare parte reflectând valorile și atitudinile celor pe care îi iubesc. Puterea exemplului personal este cea 

mai mare în transmiterea de valori. 

Cum putem să îi învățăm pe copii toleranța și de ce ar trebui să o facem? 

În  primul rând manifestând în toate aspectele vieții noastre acestă atitudine, fiind atenți inclusiv la ceea ce spunem 

despre alții. Copiii sunt foarte atenți la ceea ce spunem și facem, chiar dacă uneori pare să nu fie așa. Nu demult, am văzut o 

ilustrație foarte sugestivă pe o rețea de socializare, care prezenta aceeași situație abordată diferit: o mama, cu copilul de 

mână, arătând spre o persoană care mătura strada îi spune copilului: „ dacă nu înveți așa o să ajungi și tu!”, în timp ce altă 

mamă, vazând aceeași situație, îi spune copilului ei:„ dacă vei învăța vei putea ajunge să ajuți persoanele acestea”. Cât 

adevăr! În timp ce învață toleranța, un copil crește frumos, se ajută pe el și va ajuta la progresul societății. 

Un alt aspect privește un lucru foarte prezent în viața copiilor: mass-media.Trebuie să fim atenți la ceea ce 

vizionează copiii. Unele conținuturi media pot transmite atitudini de intoleranță. Părinții trebuie să selecteze atent conținutul 

la care se uită copii lor. Atât părinții, cât și profesorii, trebuie să îi învețe pe copii și să le arate că fiecare persoană este unică 

și importantă. Copiii care au simțul valorii propriei persoane și se respectă pe sine, au șanse mai mari de a-i trata pe alții cu 

respect, de aceea trebuie să acordăm valoare fiecărui copil.  

Psihologii îi sfătuiesc pe părinți să îi lase pe copii să se joace cu copii diferiți, de alte etnii, alte religii, alte 

naționalități, găsind pretext de a le vorbi despre diversitate. Atunci când adulții încurajează atitudinea tolerantă a copiilor, 

discută despre valorile lor și modelează comportamentul pe care ar dori să-l vadă tratându-i bine pe cei din jur, copiii le vor 

păși pe urme. 

O modalitate bună de a transmite valori importante copiilor, sunt poveștile sau povestirile. Un exemplu în acest sens 

este povestea „Rățușca cea urâtă”. 

 „Ratușca cea urâtă”este una dintre cele mai frumoase povești pentru copii, emoționantă și educativă. Scrisa de 

cunoscutul Hans Christian Andersen, povestea spune viața unui boboc de lebadă care crește într-o familie de rățuște. Restul 

rățuștelor o resping, pentru că este diferită de ei. Deși la început, comparată cu restul rățuștelor, are corpul mai mare, are o 
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altă culoare și nu știe să înnoate, o dată cu trecerea timpului, bobocul de lebădă, respins de toti , se transformă într-o lebădă 

deosebit de frumoasă, care atrage privirile și admirația tuturor. 

„Rățușca cea urâtă” îi învață pe copii că a fi diferit nu este întotdeauna un lucru rău, deși uneori poate părea astfel. De 

asemenea, îi învață să privească respingerea celor din jur ca pe un lucru căruia îi pot face fata, respingetrea fiind un fenomen 

present deseori în colectivitățile de copii. În plus, povestea îi poate încuraja să fie mai înțelegători și să nu respingă copiii sau 

oamenii diferiti sau pe care nu îi înțeleg. Pentru o lume mai bună și mai frumoasă, avem nevoie de acceptare și empatie. 

Atunci când adulții încurajează atitudinea toleranta a copiilor, discută despre valorile lor și modelează 

comportamentul pe care ar dori să-l vadă tratându-i bine pe cei din jur, copiii le vor păși pe urme. Avem nevoie de toleranță 

pentru a avea o lume mai bună. 

Toleranța este rezultatul unei bune educații. 

 ” E momentul ca omenirea să înceteze de a se mai autoamăgi, să se trezească, să-şi dea seama că singura problemă 

a omenirii este lipsa de dragoste. Dragostea dă naştere la toleranţă, toleranţa dă naştere la pace. Intoleranţa produce război şi 

priveşte cu indiferenţă către condiţii de neîngăduit. Dragostea nu poate fi indiferentă. Nu ştie cum să o facă. ”( Neale Donald 

Walsch) 
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Nuță Roxana-Adriana 

 Școala Gimnazială Lazuri-Comișani 

 

CLASA: pregătitoare  

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere şi orientare 

DISCIPLINA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Dezvoltare personală 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Iubim animalele 

SUBIECTUL:  Igiena locuinţei 

TIPUL LECŢIEI: mixtă 

SCOPUL: formarea şi dezvoltarea interesului pentru autocunoaştere şi igienă personală  

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE: 

1.2. Identificarea unor obiecte şi activităţi simple de igienă personală 

DISCIPLINE INTEGRATE: 

Comunicare în limba română 

Arte vizuale şi abilităţi practice 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

O1.2.1 să identifice în imagini obiecte şi acţiuni de igienă a sălii de clasă; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev identifică cel puţin un obiect/o acţiune 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Metode, procedee şi tehnici didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic 

Mijloace de învăţământ:  panoul Întâlnirea de dimineaţă, videoproiector, laptop, imagini, creioane colorate  

Forme de organizare: activitate frontală şi individuală 

Resurse: 

- umane: colectivul de elevi; 

- temporale: 40 minute; 

- locul de desfășurare: sala de clasă.   

 

Proiect didactic 
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DESFĂŞURAREA  LECŢIEI 

Nr. 

crt. 

Etapele lecţiei / 

Timp 

Ob. op. Eșalonarea conţinutului Strategia didactică Evaluare 

Activitatea         profesorului 

Metode, procedee 

și tehnici didactice 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

1. Momentul 

organizatoric 

1 min. 

  Organizez colectivul de elevi, pregătesc materialele necesare, 

asigur climatul favorabil învăţării. 

      

2.  

Dirijarea învăţării 

25 min. 

 

Întâlnirea de 

dimineaţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţarea temei şi a 

obiectivelor 

 

 

CLR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1.2.1. 

Întâlnirea de dimineaţă:  

-salutul →Un altfel de salut (formula de salut + prenume + 

compliment; de exemplu: „Bună dimineaţa, Ioana! Ce frumos 

ţi-ai împletit părul!”) 

- identificarea coordonatelor temporale: ziua, luna, anul, 

anotimpul), rubrica meteo, prezenţa, noutăţile zilei, orarul zilei, 

regulile clasei/regulile la lecţiile online; 

- mesajul zilei:  

Pentru a-i introduce pe copii în subiectul lecţiei voi prezenta un 

video în care o asistentă medicală din localitatea unde se află 

şcoala noastră explică ce putem face pentru igiena locuinţei şi 

pentru a ne proteja în perioada de pandemie. 

Anunţ tema de astăzi şi prezint obiectivele pe înţelesul copiilor. 

Joc: Coşul lui Motănel -exprimarea acordului/ dezacordului  cu 

privire la acţiuni de igienă a locuinţei pisicii prin ridicarea de 

jetoane verzi/roşii. 

 

 

-conversaţia 

-explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-panoul pentru 

Întâlnirea de 

dimineaţă  sau 

document Word 

partajat online 

(cu imagini şi 

etichete/ cuvinte, 

calendar) 

-laptop şi 

videoproiector 

 

-înregistrare 

video 

 

 

 

 

 

-frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-aprecieri verbale 

individuale 
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CLR 

 

 

 

 

AVAP 

 

Urmează: 

- observarea şi analiza unor ilustraţii date (videoproiector sau 

partajarea ecranului în online)-  slide-urile 5, 6, 8 din 

prezentarea PowerPoint de mai jos : 

 https://pt.slideshare.net/DanaLung/ed-sanatate?ref=  

- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează acţiuni de 

igienă a locuinţei. 

- autoevaluarea propriului comportament în relaţie cu obiectele 

din propria locuinţă. 

- identificarea personajului care face acţiuni de igienizare din 

povestea Fata babei şi fata moşneagului pe baza imaginilor 

date. 

 

Cer elevilor să deseneze obiecte care ajută la păstrarea igienei în 

locuinţe (aspirator, mătură, mop, lavete pentru praf ş.a.).  

 

 

 

 

-jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

-explicaţia 

-exerciţiul 

 

-imagini 

sugestive 

 

 

 

 

 

-slide-uri Ppt 

 

 

 

-creioane 

colorate 

-coli albe 

 

 

 

-frontal 

 

 

 

 

 

 

-frontal 

 

 

 

-individual 

 

 

 

-aprecieri verbale 

individuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-autoevaluare 

3. Asigurarea retenţiei 

şi transferului 

2 min. 

 

 Să urmărească un episod din desenele animate educative cu 

Tina şi Tony: Atacul microbilor. 

https://www.youtube.com/watch?v=EiPV2NHsF5Y  

-Să discute cu fraţi şcolari sau preşcolari despre cum pot păstra 

curată locuinţa. 

 

 

-conversaţia 

 

 

 

- frontal 

 

4. Aprecieri şi 

recomandări 

2 min. 

 Evaluez activitatea desfăşurată, fac aprecieri colective şi 

individuale, recomandări. 

Adresez următoarele întrebări : 

- Ce ţi-a plăcut în această lecţie ? 

- Ce ai învăţat din această lecţie ? 

Conversația 

 

 Frontal 

 

-aprecieri verbale 

finale 

 

https://pt.slideshare.net/DanaLung/ed-sanatate?ref
https://www.youtube.com/watch?v=EiPV2NHsF5Y
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- Cum te-ai simţit ? 

 

 Activitate în 

completare/ 

recreativă 

10 min. 

 Joc: Mima - Mimăm activităţi de curăţenie 

Activităţi recreative individuale la alegere (puzzle, Lego, păpuşi 

etc.) 
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PROIECT DE LECȚIE 

 

Băluță Simona – Alexandra 

 

Disciplina: Limba și literatura română  

Unitatea de învațare: ”Natura – o colecție de povești vii” 

Subiectul lecţiei: Textul narativ - Text suport: „Ariciul și iepurele”, după Lev N. Tolstoi 

Tipul lecţiei: formare și consolidare de priceperi și deprinderi  

Scopul:  

? Informativ: însușirea cunoștințelor privind specificul textului narativ  

? Formativ:  

- consolidarea deprinderilor de a citi în forme variate texte scurte și de a formula corect mesajul unui text, întrebări și 

răspunsuri în legătură cu textul audiat;  

- îmbogățirea vocabularului 

Competenţe specifice:  

3.1. Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau literare 

1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiare 

Obiective operaţionale:  

O3.1.1 -  să citească în ritm propriu un text, cu adaptarea intonației impuse de semnele de punctuație; obiectivul se consideră 

atins dacă fiecare elev citește în ritm propriu, fără adaptarea intonației impuse de semnele de punctuație;  

O3.1.2 -  să formuleze corect enunțuri (întrebări/ răspunsuri/ mesajul textului/ predicții) în legătură cu textul citit; obiectivul 

se consideră atins dacă fiecare elev formulează corect un răspuns; 

O1.2.1- să explice sensul cuvintelor prin mijloace verbale și nonverbale, pornind de la contextul mesajului; obiectivul se 

consideră atins dacă fiecare elev explică corect un cuvânt; 

O1.2.2 - să valorifice în enunțuri proprii cuvintele și expresiile noi; obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev formulează 

corect un enunț 

Strategii didactice:  

? Metode şi procedee: - lectura explicativă, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, metoda cadranelor, problematizarea, jocul 

didactic 

? Mijloace de învăţământ: - laptop, videoproiector; manual, manual digital, dicționare, cartonașe, flipchart, buline verzi și 

roșii, planșe pentru activitatea pe grupe, marker 

? Moduri de organizare: - frontal, individual, în perechi, în grup 

Resurse:  

?Temporale: 45 minute 

? Umane: 23 elevi
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? Bibliografice:  

- **Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice prin Activităţi de Mentorat – suport de curs  

- **Didactici inovatoare ale citit – scrisului - suport de curs pentru cadrele didactice din învăţământul primar  

- **Programa şcolară pentru disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (OMEN 5003/ 02.12.2014)   

- Mihăescu, M., Pacearcă, Ș., Dulman, A., Alexe, C., Brebenel, O. (2014). Manual pentru clasa a III-a. București: Ed. Intuitext  

- Molan, V. (2014). Didactica disciplinei ,,Limba şi literatura română” în învăţământul primar. Bucureşti: Ed. Miniped  

 

Momentele  lecției 

 

Ob. op. Conținutul activității Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Moduri de 

organizare 

    Evaluare 

1.Moment 

organizatoric 1' 

 

 

Se pregǎtesc materialele necesare unei bune desfǎşurǎri a lecţiei. 

Se asigură climatul de încredere reciprocă pentru reuşita actului didactic. 

conversația Toate 

materialele  

activitate 

frontală  

 

2.Captarea și 

orientarea  

atenţiei  

5’ 

 

 

Se realizează cu ajutorul unui joc de gândire pozitivă. Elevii primesc un 

cartonaş pe care sunt rugaţi să scrie toate gândurile negative care ar putea să le 

distragă atenţia de la oră. Aceste cartonaşe vor fi aruncate la coș, simbolizând 

astfel o eliberare de posibile tensiuni. 

     conversaţia 

jocul didactic 

 

cartonaşe  

 

activitate 

individuală 

 

3.Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

1' 

 

 

 Anunț elevii că în această oră vom citi textul „Ariciul și iepurele”,   după 

Lev N. Tolstoi.  

     Prezint așteptările mele: să citească textul, să formuleze corect întrebări 

și răspunsuri, să lucreze în grup, respectând regulile grupului, să formuleze 

enunțuri folosind cuvinte date, să fie atenți și activi. 

 

explicaţia 

 

  

 

activitate 

frontală 

 

 

aprecieri verbale 

 

 

4. Dirijarea 

învățării 

25’ 

 

 

  

 

O 3.1.1 

O 1.2.1 

O 1.2.2 

 

O 3.1.2 

 

 

 

 

   Se prezintă un material PPT cu informaţii din lecţie (date despre autor, 

informaţii despre cele două personaje). Voi adresa întrebări referitoare la cele 

două animale prezentate în lectură .  

- Ce fel de animale sunt  ?  

- Din ce grupă de animale fac parte cele două animale ?  

- Ce ştim despre mamifere ? 

     Propun elevilor să citească în șoaptă textul „Ariciul și iepurele”, după 

Lev N. Tolstoi și să sublinieze cuvintele necunoscute (citirea se va face pe 

fundal muzical). Propun copiilor să explicăm cuvintele necunoscute, 

folosindu-ne de cunoștințele lor, de manual și dicționare. Cer acestora să 

formuleze propoziții cu aceste cuvinte. 

     Prezint citirea model a textului, utilizând manualul digital, apoi citirea 

ștafetă a acestuia (se continuă citirea pe fundal muzical). 

     Se trece la rezolvarea altor exerciţii din manual, exerciții ce presupun 

desprinderea informaţiilor esenţiale  din text :  titlul,  autorul, personajele, 

locul  şi  timpul acţiunii, învăţătura desprinsă din text. 

Propun elevilor să ne reamintim regulile ce trebuie respectate pentru 

formularea corectă a întrebărilor, respectiv a răspunsurilor: 

• întrebările să fie formulate în legătură cu textul citit; 

 

conversaţia 

 

 

lectura explicativă 

exercițiul 

 

 

 

 

 

     exerciţiul 

material PPT  

videoproiec- 

tor 

laptop 

 

 

 

manual 

dicționare 

 

 

 

manual digital 

 

  

 

 

    

 

 

 

activitate  

frontală 

 

 

 

activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacitatea de a 

analiza imagini 

 

 

 

    

 

 

aprecieri          

verbale 
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O 3.1.2 

 

 

 

 

 O 3.1.2 

• întrebarea să ceară o informație celui căruia îi este adresată; 

• răspunsul trebuie să conțină o parte din întrebare. 

Formulez o întrebare și solicit un răspuns. 

Propun spre rezolvare următorul exercițiu: 

Completează anunțurile date. 

• Ariciul și iepurele s-au luat la întrecere ca să ............... 

• Înainte de întrecere, ariciul ............................... 

• Întrecerea a avut loc ....................................... 

Propun verificarea exercițiului rezolvat. 

Distribui elevilor câte o bulină roșie (greșit) și una verde (corect), pe care 

trebuie să le ridice atunci când consideră că un răspuns este corect sau greșit. 

 

explicația 

        exercițiul 

explicația 

 

       exercițiul 

conversația 

 

  manual 

 

manual 

 

 

 

 

buline roșii și 

verzi 

activitate 

frontală  

 

 

 

 

 

 

activitate 

frontală 

 

 

 

   

 

5.Obținerea 

performanței  

7’ 

 

 

O 3.1.1 

O 3.1.2 

Propun elevilor o activitate pe  grupe. 

Mod de realizare: 

Prezint elevilor cele patru variante de sarcini de lucru. Acestea sunt: 

1. Cum crezi că se simt ariciul și iepurele la sfârșitul întâmplării?  

Reprezintă și prin desen. 

2. Ariciul a ieșit învingător în confruntatrea cu iepurele. Ce anume a 

contribuit la acest lucru? Scrie două motive ale reușitei sale. 

3. A procedat corect ariciul în confruntarea cu iepurele? Scrie un 

argument pentru DA și unul pentru NU. 

4. Mesajul tău adresat iepurelui. 

exercițiul 

explicația 

conversația 

metoda cadranelor 

 

 

fișe cu sarcinile 

pentru  

 

 

activitate  în 

grup 

 

aprecieri verbale 

interevaluare 

6. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 5’ 

 Joc didactic: ,,Alege ce se potriveşte!” 

Se vor citi câteva proverbe pe o coală flipchart, apoi  elevii vor selecta 

proverbul potrivit  lecturii citite .  

conversația 

problematizarea 

flipchart 

marker 

activitate în 

perechi 

capacitatea de a 

selecta proverbul 

/cuvântul potrivit  

7. Aprecieri și 

recomandări 

1’ 

 

 

Propun elevilor să emită aprecieri și recomandări cu privire la activitatea pe 

care am desfășurat-o împreună. 

Completez cu aprecieri generale, individuale referitoare la modul de 

participare al elevilor la activitate și fac anumite recomandări, dacă este cazul. 

 

conversaţia 

 

  

activitate 

frontală 

 

aprecieri verbale 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

                                                                                      
Educatoare:Jeflea Nicoleta Mariana                                                                                    

G.P.N.”Prof.Univ.Dr.Gheorghe Beleiu”,Poiana Vadului 

 

NIVELUL/GRUPA:I-II, Grupa combinată  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:”Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII:”În așteptarea Iepurașului de Paști” 

TEMA ACTIVITĂŢII:”Povestea Iepurașului de Paști” 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

-ADP:Întâlnirea de dimineață ” În cerc cu toți ne așezăm…” 

-ALA:Bibliotecă -” Ajută iepurașul să ajungă la...” 

                                 Construcţii - ”Căsuța iepurașului” 

                                 Artă - ” Să colorăm...” 

-ADE:AI: ,,Povestea Iepurașului de Paști’’ (DLC - să audieze cu atenție un text:DȘ-operații de grupare, comparare, 

asociere, numărare - Metoda Adevărat și Fals ) 

          AM: ”Ouă pentru Iepuraș...”- activitate practică 

-ALA - ,,Iepurașii jucăuși’’- joc de mişcare 

             „Iepuraș de Paști,fii bun”- 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, 

DOS - Activitate practică -„Ouă pentru Iepuraș”- aplicație 

Tema activității: „Ouă pentru Iepuraș” 

Categoria de activitate: activitate practică 

Tipul activității: consolidare  de abilităţi şi deprinderi 

Mijloc de realizare: aplicație 

Forma de organizare: frontal, individuală 

Dimensiuni ale dezvoltării: 
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       Activare și manifestare a potențialului creativ; 

Comportamente vizate: 

3.1. Manifestă creativitate în activități diverse; 

3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative; 

Scopul activității: Formarea și consolidarea deprinderilor practice specifice nivelului de              

            dezvoltare motrică. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

Să denumească materialele primite; 

Să mânuiasca corect materialele de lucru; 

Să lipească și să asambleze elementele componente ce alcătuiesc tema propusă pentru realizare, într-un mod cât mai 

creativ și original;  

       Să aprecieze lucrările colegilor; 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, observația, demonstraţia, munca  individuală, exerciţiul, analiza, 

turul galeriei;  

Mijloace de învăţământ:   

- baloane; 

- lipici; 

- flori perforate; 

- coșuri pentru ouă; 

- stimulente. 
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Desfășurarea activității  

EVENIMENTUL 

DIDACTIC  

CONȚINUTUL 

ȘTIINȚIFIC   

STRATEGII DIDACTICE STRATEGII 

DIDACTICE 

 

EVALUARE 

eeva1.INTRODUCEREA 

ÎN ACTIVITATE  

 

 

 

 

2.INTUIREA 

MATERIALULUI  

 

 

 

 

3. ANUNŢAREA TEMEI 

 

 

 

 

4.DIRIJAREA 

ACTIVITĂŢII 

 

 

 

INTUIREA 

MATERIALULUI 

 

 

 

 

EXPLICAREA ŞI 

DEMONSTRAREA 

TEHNICII DE LUCRU 

 

EXERCIŢII DE 

ÎNCĂLZIRE A 

MUŞCHIILOR MICI AI 

Se va realiza printr-o discuție 

referitoare la coșulețul cu ouă pe 

care Iepurașul îl are pregătit pentru 

prietenii săi. Iepurașul ar vrea să 

decoreze copiii ouăle de Paște. 

 

Pe măsuțe, în boluri,  sunt aşezate  

materialele cu care vor lucra 

preşcolarii la această activitate. 

Copiii denumesc materialele de 

lucru.  

 

- Copiii află că vor lipi pe ouă 

(baloane) floricele din coșulețul 

Iepurașului.  

  

 

Fiecare copil va primi un ou (balon) 

și flori perforate. Oul se poate 

decora într-o singură culoare sau se 

pot folosi mai multe culori. 

 

-Prezint copiilor modelul executat şi 

le solicit analiza acestuia. Impreună 

cu copiii stabilesc modul în care 

elementele trebuie asamblate şi 

precizez câteva elemente de estetică 

a lucrării. 

Explic şi demonstrez copiilor 

tehnica de lucru.  

 

 

-Se vor executa cu copiii exerciții de 

încălzire a musculaturii: închidem și 

deschidem pumnii, morișca, mișcăm 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Observarea 

 

 

 

 

Explicaţia 

  

 

 

 

Demonstraţia 

  

 

Observația 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corectitudinea 

răspunsurilor copiilor 
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MÂINII 

EXECUTAREA TEMEI 

DE CĂTRE COPII 

 

 

 

 

 

 

 

5.OBŢINEREA 

PERFORMANŢEI 

degețelele etc.  

-Se va da semnalul de începere a 

lucrului. Se va corecta poziţia 

corpului în timpul lucrului.  Se va 

urmări îndemanarea cu care copiii 

mânuiesc materialele puse la 

dispozitie. Copiii sunt 

supravegheaţi, iar celor care 

întâmpină greutăţi li se vor da 

indicaţii cu voce scăzută. 

-Copiii care își termină oul-balon, îl 

vor așeza în coșul Iepurașului din  

fața grupei, apoi îi ajută pe ceilalți 

colegi care se descurcă mai greu. 

 

Munca individuală 

 

 

 

Mânuirea materialelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale, 

colective şi individuale 

 

 

Efectuarea corectă a 

tehnicilor de lucru 

 

 

 

 

 

Observaţii privind 

modul de îndeplinire a 

sarcinilor 

 

 

 

6. EVALUAREA 

PERFORMANȚELOR 

- Copiii vor analiza cum a lucrat 

fiecare, vor spune care ou le place 

cel mai mult.  

-Vor aprecia munca colegilor de 

grupă.  

-Voi face și eu aprecieri generale și 

individuale cu privire la activitatea 

și comportarea copiilor.  

Analiza 

 

Turul galeriei 

 

Conversaţia 

 

Acordarea 

recompenselor 

 

 

 

Evaluarea lucrărilor 

 

 

Aprecieri verbale 

individuale și colective  

 

7. ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

-Fiecare copil va primi recompense. Conversația Stimulente 
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PROIECT DE LECŢIE 

 

                                                 Prof. Înv. Primar:Briciu Olguța 

                                                                 Șc .Gimn.”Prof .Univ. Dr.Gheorghe Beleiu”,Poiana     

                                                    Vadului/Școala Primară Coștești   

 

Data : 1.04.2021 

Clasa a III-a                    

Unitatea de învăţământ:Școala Primară Coștești 

Prof.Înv.Primar:Briciu Olguța 

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale Naturii 

Disciplina: Matematică  

Unitatea de învăţare:Elemente de geometrie  

Subiectul lecţiei: Perimetrul 

Tipul lecţiei: Transmitere și însușire de cunoștințe 

Competenţe specifice:  

1.2. Aplicarea unei reguli pentru continuarea unor modele repetitive; 

3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte familiare. 

Obiective operaţionale:-cognitive: 

 O1:-să numească figurile geometrice plane; 

O2:-să descrie caracteristicile principalelor figuri geometrice; 

O3:-să utilizeze corect și conștient terminologia matematică specifică noțiunii de perimetru; 

O4:-să aplice formule de calcul specifice perimetrului. 

O5-să folosească corect terminologia matematică în exprimare şi pentru aflarea sumei în exerciţii orale și scrise date; 

-afective:O1-să participe cu interes la lecție; 

-psiho-motorii :O1-să adopte o poziție corectă în bancă . 

Resurse:umane-elevi;temporale-45 de minute 

STRATEGII DIDACTICE:  

METODE SI PROCEDEE: exercițiul,conversația euristică,explicația,observația,demonstrația,problematizarea.  

MIJLOACE DIDACTICE: caiete,creioane,stilou,planșe cu figuri geometrice 

RESURSE SPAŢIALE:sala de clasă 

BIBLIOGRAFIE: 

1.Matematică –manual pentru Clasa a-III-a,Mirela Mihăilescu Ştefan Pacearcă,Aniţa Dulman,Crenguţa Alexe,Otilia 

Brebenel,Editura Intuitext 2016; 

2.Matematică - Caietul elevului pentru clasa a III-a, Mirela Mihăilescu Ştefan Pacearcă,Aniţa Dulman,Crenguţa 

Alexe,Otilia Brebenel,Editura Intuitext ,OMEN 3022/08.01.2018; 

3.Programa şcolară pentru clasele a-III-aşi a-IV-a,aprobată prin OMEN nr.5003/02.12.201
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Momentele 

lecţiei 

Ob Elemente de conţinut Strategii didactice Evaluare 

Metode Mijloace Forme de 

organizare 

1.Momentul 

organizatoric 
 

Se asigură condiţiile necesare pentru buna 

desfăşurare a lecţiei: aerisirea sălii de 

clasă, pregătirea materialului didactic, 

organizarea colectivului de elevi, stabilirea  

liniştii. 

conversaţia  frontal  

2.Verificarea 

temelor 

 

3.Reactualizare

a cunoștințelor 

 

4.Captarea 

atentiei 

 

5.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor     

 

 

 

O1 

 

O2 

Se vor verifica temele atât din punct de 

vedere calitativ cât şi cantitativ.  

   

Ce lecție am avut de pregătit pentru astăzi? 

,,Poligoane.Pătrat,dreptunghi,triunghi,,  

 

Se va realiza prin prezentarea unor figuri 

geometrice:pătrat ,triunghi,dreptunghi. 

-Ce observăm?figuri geometrice. 

-Cum se mai numesc ele?poligoane. 

Elevii vor recunoaște figurile 

geometrice,numărul laturilor. 

Astăzi, la matematică vom învăța despre „ 

Perimetrul”. 

Se anunță tema lecției-Perimetrul  

Se notează data și titlul lecției pe tablă. 

conversaţia 

 

 

exerciţiul 

 

conversația 

explicația 

caiet frontal Aprecierea 

răspunsurilor 

Utilizarea 

limbajului 

matematic 

6.Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii vor deschide caietele şi cărţile de 

matematică la lecția “Perimetrul”, vor scrie 

titlul lecţiei în caiete, iar eu îl voi scrie pe 

tablă. 

Vom desena un pătrat.Să presupunem că 

desenul nostru reprezintă o grădină,cu 

latura de 2 metri,pentru a o îngrădi avem 

nevoie de sârmă,cum vom putea calcula 

conversaţia 

problemati

za- 

rea 

observarea 

exercițiul 

 

 

caiet 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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?Vom face suma lungimilor tuturor 

laturilor care se numește perimetrul 

pătratului .Notăm în caiete definiția : 

Perimetrul reprezintă lungimea tuturor 

laturilor unui poligon.Perimetrul 

Pătratului=4xl 

Sau Perimetrul=l+l+l+l 

Aflăm perimetrul pătratului cu latura de 2 

metri,perimetrul pătratului cu latura de 4 

metri,perimetrul pătratului cu latura de 5 

metri ,perim etrul pătratului cu latura de 10 

metri. 

  

(Dacă mai avem timp vom afla apoi 

perimetrul dreptunghiului=2xL+2xl, 

Perimetrul triunghiului=l1+l2+l3,vom 

rezolva probleme și exerciții din manual) 

 

 

exercițiul 

 

demonstraţ

ia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea  

directă 

 

 

 

 

Utilizarea 

limbajului 

matematic 

 

7.Obținerea 

performanței  

 

 

8.Încheierea 

activității 

 

 

  Rezolvă independent exerciții . 

  Explic sarcina de lucru. 

  Verific permanent modul de lucru al 

elevilor. 

 

Se fac aprecieri generale asupra 

desfășurării lecției. Se notează elevii care 

s-au remarcat  prin răspunsuri foarte bune. 

Se dă tema pentru acasă. 

problemati

zarea 

exercițiul 

conversația 

Manual 

Caietul 

elevului 

 

 

frontal 

Se fac 

aprecieri 

verbale 

asupra 

modului în 

care elevii 

au participat 

la oră 

Recompensa 
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Impactul platformelor educaționale  

asupra sistemului de învățământ în contextul actual 

  

Prof. Corina Stoian 

Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” 

 Moinești, județul Bacău 

  

Mă numesc Stoian Corina și sunt profesor titular la Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” Moinești, județul 

Bacău, pe catedra de istorie și cultură civică. Data de 11 martie 2020 va rămâne, cu siguranță, în memoria colectivă, 

întrucât această dată a marcat viețile tuturor oamenilor de pe întregul mapamondul. Pe 11 martie 2020 copiii și  noi, 

cadrele didactice, am aflat că nu vom mai merge la școală doar pentru o săptămână, întrucât apariția virusului 

SARS-CoV-2 a produs multe victime, ajungând și în țara noastră. Ceea ce inițial am crezut că va dura doar o săptămână, 

a reprezentat în fapt abia începutul unei noi perioade în viața noastră, a tuturor. A fost instituită starea de urgență, iar 

activitatea didactică a trebuit să o mutăm în mediul online. Schimbarea a fost una majoră pentru noi toți. Sistemul 

educațional, în cea mai mare parte a lui, era nepregătit pentru o astfel de situație existentă inedită. Astfel, în absența unei 

infrastructuri tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, dar și la nivelul elevilor, fără un acces la platformele 

online educaționale, de tipul Virtual Classroom, cu resurse didactice digitale și multimedia precare, noi, cadrele didactice 

a trebuit să ne adaptăm și să susținem activitățile didactice într-un regim cu totul aparte față de cel în care am lucrat 

anterior.  

Pe 30 martie, în cadrul școlii noastre, am avut acces la platforma Microsoft Teams, datorită faptului că doamna 

profesor de informatică a introdus clasele de elevi și pe toți profesorii din cadrul școlii. Cu toții am demonstrat că numai 

fiind o echipă, comunicând eficient și cu aceeași disponibilitate, flexibilitate și cu eterna noastră dedicație în formarea 

copiilor, am reușit, pe cât posibil în situația existentă, să depășim barierele existente. Fiecare profesor a urmărit 

filmulețele de informare și de utilizare a platformelor educaționale. În situația existentă, tehnologia digitală a facilitat în 

bună măsură continuarea activităților didactice la distanță în perioada desfășurării cursurilor.  

Începând din 30 martie 2020 și până pe 12 iunie 2020 am desfășurat orele de curs pe această platformă 

educațională și am experimentat atât experiențe pozitive, cât și negative. Dintre punctele minus sau limită pe care le-am 

identificat pe parcursul celor trei luni de activitate didactică on-line care au impact negativ asupra învățării eficiente, 

întrucât o foarte importantă componentă a activității didactice este latura umană, precizez: sprijinul pe care în mod 

tradițional îl ofeream elevilor cu nevoi educaționale speciale sau cu dificultăți de învățare a fost foarte dificil de oferit 

online; este foarte dificilă interacțiunea cu un elev anume în situația în care contactul nu este direct, profesor este urmărit 

online de o clasă întreagă și fiecare elevi îi solicită atenția; efortul depus de cadrele didactice  pentru realizarea 

materialelor didactice a fost unul sporit; lipsa dispozitivelor, la unii copii, de conectare pe platforma educațională; lipsa 

unei comunicări în timp real între profesor și elevii săi, fiind astfel percepută ca o comunicare „artificială” din cauza 

imposibilității obținerii unui feedback în timp real; imposibilitea urmăririi de către profesor a notițelor elevilor; lipsa 

reglementărilor legislative concrete privind evaluarea și notarea elevilor în cadrul activității educative desfășurate în 

mediul online; existența dificultăților tehnice, lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-învățare-evaluare , lipsa unui 

computer suficient de performant, iar lista ar putea continua… 

Ca urmare a expirării licenței platformei Microsoft Teams, în noiembrie 2020, lucrăm pe platforma educațională 

G Suite. Deși nu am mai lucrat pe această platformă, intenționez să vizionez pe canalul de Youtube sesiuni informative 
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despre modul de lucru și facilitățile pe care aceasta le oferă pentru o bună desfășurare a procesului instructiv-educativ. 

Dorința imensă de a comunica cât mai eficient cu cei mici îmi dă puterea de a fi mereu flexibilă și dornică de a cunoaște 

cât mai multe metode moderne de predare-învățare-evaluare în mediul online și în contextul pandemiei COVID-19. 

Totodată, mă străduiesc să găsesc cele mai bune metode prin care să le trezesc copiilor curiozitatea și să le mențin 

interesul pentru studiul istoriei și a culturii civice. 

Dificultățile tehnice –acestea sunt mai mari în cadrul școlilor din mediul rural, comparativ cu cele din mediul 

urban.  

Printre mijloacele utilizate de către profesori pentru menținerea contactului permanent cu elevii și pentru 

continuarea actului educațional, se numără și aplicațiile precum: WhatsApp, Zoom, Google Meet, eTwinning. 

Problemele din sistemul educațional sunt multe și necesită un studiu amplu.  

Au trecut opt luni de când trăim această nouă realitate și, deși cursurile au fost reluate, problemele cu care ne 

confruntăm sunt la fel de mari…Voi continua să cred, cu toată convingerea ,că interacțiunea față-în-față dintre profesor și 

copii este esențială pentru ca actul educațional să fie eficient. Noi, profesorii, suntem creatori de caractere, de oameni 

frumoși. Noi inspirăm, dezvoltăm creativitatea copiilor,  îi încurajăm, îi stimulăm, le oferim conținut științific în mod 

interactiv și atractiv, dar, mai ales, ,ne străduim să îi formăm ca oameni responsabili, cetățeni cu un spirit civic și critic 

dezvoltat. Elevii de astăzii, cetățenii responsabili și implicați de mâine!  

 „Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea”, 

 Nelson Mandela 
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Rolul inteligenței emoționale în rezolvarea conflictelor la elevii din ciclul primar 

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

 
Prof. BALESCU ALINA NICOLETA 

 

 
În ultima perioadă se vehiculează tot mai des termeni ca empatie și inteligență emoțională din perspectiva rolului 

pe care aceste aptitudini psihologice speciale le au în viața fiecărei persoane.  

Howard Garder, autorul Teoriei psihologice a inteligențelor multiple, consideră că  pentru a putea schimba 

școala, trebuie să luăm în considerare diferitele forme de inteligență. El face distincția între inteligența generală – ca 

aptitudine generală regăsită în grade diferite la toți indivizii în activitățile de rezolvare a problemelor și  competența 

cognitivă umană mai bine descrisă ca evantai de capacități, de aptitudini și abilități mintale pe care noi le numim 

inteligențe multiple – muzicală, corporală, logico-matematică, verbală , spațială, interpersonală și intrapersonală, 

naturistă și existențială. 

Inteligențele interpersonală și intrapersonală au la bază empatia, cele două aptitudini psihologice speciale fiind  

reunite sub noțiunea de  inteligență emoțională și abordate pe larg de către Daniel Goleman. În lucrarea sa, el definește 

inteligența emoțională ca aptitudinea elevului de a fi în stare să se motiveze și să persevereze în fața frustrărilor, de a-și 

stăpâni impulsurile, de a-și regla starea de spirit, de a fi stăruitor și de a spera, capacitate ce poate fi la fel de puternică 

și uneori chiar mai puternică decât IQ-ul. 

Termenul de empatie este introdus pentru prima dată în psihologie de către Titchener și reprezintă acel fenomen 

psihic, manifestat în cadrul relațiilor interumane, prin care cineva se identifică cu altă persoană, dobândind astfel 

înțelegerea și cunoașterea directă a acesteia. Potrivit lui Bergson, empatia, ca modalitate intuitivă, este o formă de 

comunicare afectivă și de transpunere imediată sentimentală, o identificare cu alte persoane la tensiunea la care ele 

trăiesc. 

Fenomenul empatic baleiază pe o axă ale cărei extremități fixează la un pol identificarea totală a eului cu celălalt 

(cazul actorului dramatic care nu îl interpretează pe Hamlet ci se crede Hamlet) și celălalt pol al detașării totale (cazul 

actorului egocentric care se joacă numai pe sine). Pe această axă, empatia se situează mai aproape de identificare decât de 

detașare. 

Comunicarea empatică are ca efect o înțelegere intuitivă reciprocă între parteneri, dublată de o contagiune 

emoțională. 

În ceea ce privește conflictul, acea stare de tensiune creată între diferite persoane, poate implica relațiile cele mai 

intime sau interacțiunile cele mai superficiale. Abilitatea de rezolvare a conflictelor nu garantează de la sine soluția însă 

poate face din conflict un prilej de a te cunoaște mai bine sau de a-i cunoaște pe ceilalți. 

Creierul omului nu este nici pe departe format la naștere. El continuă să se modeleze de-a lungul întregii vieți, cel 

mai puternic progres având loc în copilărie. Mai multe zone ale creierului care au un rol în viața emoțională se 

maturizează cel mai încet. În vreme ce zonele senzoriale se maturizează în prima copilărie, lobii frontali – locul unde se 

manifestă autocontrolul emoțional, înțelegerea și reacția la rang de artă, continuă să se dezvolte până către sfârșitul 

perioadei de adolescență. 

Obiceiurile de stăpânire a emoțiilor, obiceiuri care sunt repetate mereu în copilărie, ajută la   modelarea acestui 

circuit. Prin urmare, trebuie să profităm de această perioadă propice pentru a modela elevii într-un spirit altruist precum 

și în a nu reacționa sub influența afectelor.  
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Conflictele interpersonale la elevii din ciclul primar sunt un lucru obişnuit,  

firesc, de cele mai multe ori fiind provocate de atmosfera competitivă - școlarii mici sunt obişnuiţi să lucreze mai mult 

individual, neavând formată deprinderea de a lucra în echipă  și de a-și ajuta colegii, aparând astfel resentimente faţă de 

capacităţile şi realizările  

celorlalţi, neîncrederea, lipsa prieteniei, singurătatea, izolarea etc.  

O altă sursă de conflict o reprezintă comunicarea incorectă: elevii din ciclul primar nu ştiu să asculte 

interlocutorul şi să comunice corect, să-şi exprime nevoile şi dorinţele, nu înţeleg sau înţeleg greşit intenţiile, 

sentimentele, nevoile şi acţiunile celorlalţi colegi. 

 Exprimarea nepotrivita a emoţiilor. Deoarece elevii din ciclul primar nu ştiu să-şi exprime supărarea sau 

nemulţumirea într-un mod neagresiv, îşi reprimă emoţiile, acumulând frustrare. Elevii din ciclul primar nu au formate 

priceperi și deprinderi de prevenire şi rezolvare a conflictelor recurgând de cele mai multe ori la manifestări agresive, 

violente și nu dispun de modalități comportamentale de prevenire, ori aplanare a situațiilor conflictuale. 

Una dintre preocupările permanente ale dascălilor sunt reprezentate de gestionarea conflictelor în general dar mai 

ales de antrenarea elevilor în rezolvarea situațiilor conflictuale. În ultima perioadă termenul de bullying este folosit tot 

mai des iar consecințele acestuia sunt uneori dramatice pentru victime.  

Dat fiind faptul că în cadrul unui conflict, mai ales în cazul școlarului mic, primele reacții sunt apanajul creierului 

emoțional, sarcina noastră este să le dezvoltăm capacitatea empatică.  Având în vedere rolul pe care îl au empatia și 

inteligența emoțională în comportamentul nonconflictual, consider că fiecare profesor trebuie să aibă în vedere activități 

de dezvoltare personală a elevilor prin intermediul cărora să se abordeze aspecte legate de formarea și dezvoltarea 

conduitei empatice.  

Aceasta este o sarcină dificilă, știut fiind faptul că mai întâi se formează conduita morală și mai apoi conștiința 

morală. Relevând rolul moralei pentru viața socială, J. Piaget subliniază ca adaptarea morală este o adaptare socială. Dacă 

rațional copilul nu înțelege importanța regulilor morale, empatizând cu celelalte persoane, poate să aibă o viziune clară 

asupra a ceea ce simte celălalt. 

 O morală în care predomină cooperarea este aceea în care ansamblul regulilor de conviețuire se constituie 

datorită respectului reciproc, a trăirii intense a sentimentului de egalitate, echilibru și interiorizării sentimentelor de 

datorie. Dobândirea statutului de elev presupune stabilirea de noi roluri pe care copilul le îndeplinește în relație cu egalii 

lui. Aceasta presupune modificări continue în conștiința și conduita copilului pentru a se putea raporta cât mai adaptabil 

la grupul respectiv, la activitățile în care este nevoit să se integreze.  

Descoperirea remarcabilă făcută de psihologi constă în faptul că terapia comportamentală duce la o scădere 

semnificativă a comportamentelor de tip bullying. Experiențele trăite au schimbat funcționarea creierului la fel de eficient 

ca și medicația. 

La clasa pregătitoare, elevii sunt vulnerabili și predispuși conflictelor și din cauza trăirilor emoționale intense 

asociate cu situația nouă în care se regăsesc – un colectiv nou de colegi, alt cadru didactic și o nouă locație, 

responsabilități diferite.  Cu toate acestea însă, stabilirea unor reguli clare pentru întreaga clasă de elevi și respectarea cu 

strictețe a acestora reprezintă condiția fundamentală pentru prevenirea conflictelor. Stereotipurile și prejudecățile nu își 

au locul în viața niciunui individ. Consider că, dacă prejudecățile oamenilor nu pot fi tăiate din rădăcini, ceea ce se poate 

schimba este ceea ce fac oamenii cu ele.   

Deoarece componenta ludică este prezentă în foarte mare măsură,  apreciez că dramatizarea, jocul didactic în 

general și jocul de rol în special sunt metodele fundamentale prin care elevii își pot dezvolta și exersa inteligența 
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emoțională. Un prim pas este identificarea cu victima, situație în care trebuie să numească sentimentele pe care le trăiește 

atunci când este agresat.  

Pornind de la o poveste cu mesaj moralizator, elevii vor fi puși în situația de a empatiza cu victima a unui 

comportament nepermis. Astfel, se pun bazele formării unor competențe speciale, implicate în rezolvarea unor situații 

conflictuale: o mai mare sensibilitate pentru sentimentele altuia, o mai bună înțelegere a consecințelor propriului 

comportament, o mai bună părere de sine, un comportament prosocial și nu antisocial. Accentul va fi pus pe rezolvarea 

situațiilor conflictuale într-un mod pașnic, excluse fiind violența fizică ori verbală. Copiii vor fi invitați să găsească 

soluții la situațiile – problemă. În acest context se pot folosi cu succes metodele moderne precum brainstorming și 

explozia stelară. Îi putem familiariza, de asemenea, cu tehnici de negociere și prevenire a conflictelor atunci când situația 

ne permite. 

O activitate îndrăgită de elevii din ciclul primar este aceea în care creează alte finaluri pentru povești ori 

reinventează personajele negative astfel încât toți cei din jurul lor să fie fericiți. Identificăm comportamentele 

personajelor negative – minciună, lăcomie, egoism, invidie, trufie, mândrie, comportament duplicitar -  și sentimentele 

pe care le-au trăit celelalte personaje: tristețe, nefericire, umilință, furie, trădare, frică, nesiguranță, abandon, dezamăgire 

etc. Întrebări precum: Dacă ai fi Cenușăreasa, cum te-ai simți atunci când surorile vitrege se comportă urât cu tine? 

Dacă ai fi una dintre surorile vitrege, cum te-ai comporta? îi provoacă pe elevi să trăiască adevărate experiențe de viață 

ce se concretizează ulterior în atitudini altruiste și nonconflictuale. Acestea sunt lecții emoționale ce promovează 

învățarea emoțională și reprezintă un demers de durată cu efecte pentru întreaga viață.   

În opinia mea, toți oamenii sunt buni de la natură, mediul și educația greșită fiind cea care îi pervertesc. Misiunea 

școlii nu trebuie să se rezume la a forma specialiști într-un domeniu sau altul ci, mai întâi de toate, de a modela 

personalități armonioase, echilibrate emoțional, care să rezoneze la nevoile semenilor, să se conecteze emoțional cu 

familia, prietenii, colegii, să persevereze în a-și îndeplini dorințele, un mai bun autocontrol, să accepte eșecul și să 

meargă înainte – adică și inteligenți emoțional. 

 Într-o lume în care putem fi orice, noi și elevii noștri alegem să fim buni!   
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Projet didactique 

 

      Bonta Alexandra Loredana  

Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Baia Mare 

Classe: VIe  

Niveau : A1-débutants 

Professeur : Bonta Alexandra 

Sujet de la leçon : Ma maison 

Type de leçon: Leçon de fixation (en ligne) 

Durée : 40 minutes   

Supports : une fiche de travail partagée en ligne,  des images en ligne, présentation power point 

Types d’exercices utilisés : dialogue, exercices de compréhension, exercices de complétion de phrases. 

Objectif général : Enrichir le vocabulaire des élèves 

 

Objectifs opérationnels : À la fin de la classe, les élèves seront capables de :  

   -Décrire une maison  

 

Compétences générales : Production orale, Compréhension de l’oral; 

Compétences spécifiques :  

PO : réaliser de courtes phrases en ce qui concerne la description d’une maison 

Co : comprendre de courtes phrases sur ce thème(la maison) 

 

Ressources : la fiches de travail, des images(ppt) 

Formes d’organisation de la classe : frontale, individuelle et collective. 

Méthodes et procédés : la conversation, l’exercice oral et écrit 
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No 

Crt. 

 

 

 

Les étapes de la leçon 

 

Le contenu informationnel 

 

Les stratégies didactiques 

 

L’activité du professeur 

En ligne 

 

L’activité des élèves 

En ligne 

Moyens 

d'enseignement 

en ligne 

           

           évaluation 

             En ligne 

 

 

1. 

 

 

La mise en train 

 

 

L’enseignante salue les élèves, fait l’appel  et 

puis demande aux élèves de préparer les 

matériels nécessaires pour la leçon. 

Les élèves se préparent pour la 

classe. 

  

 

                

 

 

2. 

 

L’éveil de                  

l’attention 

Par une conversation introductive 

l’enseignante commence à décrire une maison 

à l’aide des images(lance une présentation 

ppt). Les élèves doivent reconnaître les pièces 

de la maison. (en conclusion les élèves font la 

description) .Puis elle pose la question :<< Et 

toi ?présente-nous  ta maison. >> 

 

 

 

Les élèves reconnaissent les 

images. 

Les élèves décrivent leurs 

maisons. 

 

Les images  

 

 

Exercice du dialogue, 

conversation 

 

 

 

3. 

 

 

La fixation des 

connaissances 

acquises 

Après cela l’enseignante  annonce le titre de 

la leçon(en utilisant jamboard) . 

Elle donne aux élèves une fiche de travail ( 

voir annexe). Il faut que les élèves complètent 

oralement la fiche avec le vocabulaire de la 

Les élèves ouvrent les cahiers et 

écrivent le titre de la leçon. 

 

Les élèves complètent oralement 

 

 

 

 

 

Exercices de complétion et de 

compréhension 
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maison. 

Après cela l’enseignante  demande aux 

élèves de lire les mots qu’ils ont complété et 

puis de raconter la fiche, en construisant un 

petit texte. 

 

la fiche. 

Les élèves lisent les mots et puis 

ils racontent le petit texte . 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

La mise en œuvre de 

la performance 

   L’enseignante partage (en ligne), en 

utilisant jamboard quelques phrases. Il faut 

que les élèves devinent les pièces de la 

maison . 

  Les phrases :Dans cette pièce ,je me lave 

chaque matin. 

  Dans cette pièce, je prépare un gâteaux. 

  Dans cette pièce, je fais mes devoirs. 

  Dans cette pièce ,je regarde la télévision. 

 

 

 

 

Les élèves  lisent les phrases et 

puis ils devinent les pièces 

. 

 

 

 

 

 

 

La devinette 

 

 

 

 

 

Le jeu dans la classe de 

français.             

 

 

 

 

 

   Exercice de 

compréhension orale . 

5. L’évaluation de la 

performance 

  

Le professeur évalue l’activité des élèves 

oralement ou par des notes si c’est le cas. 

Les élèves sont attentifs. 

 

Exposé Conversation 

6. Devoir à la maison Les élèves ont comme devoir de faire une 

composition :’’Viens connaître ma 

maison’’.(5-6 lignes) 

Les élèves notent le devoir.  Exercice de rédaction 
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Operatori 

Cobzaru Mihaela Luminița 

Colegiul National ”Vasile Alecsandri” Galati 

 

În cele ce urmează voi încerca să explic rolul și modul de acțiune al unor operatori mai puțin folosiți sau mai puțin 

explicitați, dar uneori foarte utili. 

Operatorii relaționali 

Sunt: <, >, <=, >=, ==, != . Un operator relațional stabilește dacă între două numere (operanzii) are loc o anumită 

relație. Rezultatul acestei operații este adevărat sau fals. Rezultatul operațiilor relaționale poate fi 0 sau 1: rezultatul 

este 1 dacă relația este adevărată; rezultatul este 0 dacă relația este falsă. 

Fie N = 22 și M = 6. Operațiile relaționale sunt: 

• operații de comparare (comparații) 

o mai mic <; N < M este fals, adică 0 

o mai mare >; N > M este adevărat, adică 1 

o mai mic sau egal <=; M <= N este 1 

o mai mare sau egal >=; M >= N este 0 

• operația de egalitate == ; N == M este fals, adică 0 

• operația de neegalitate (diferit, not egal) !=; N != M este adevărat, adică 1. 

Operatorii logici 

Sunt: !, ||, &&. Operatorii logici au operanzi de tip valori de adevăr și rezultat valori de adevăr. Istoric, operațiile 

logice sunt legate de numele matematicianului englez George Boole, cel care a pus bazele acestei ramuri a 

matematicii și a inventat algebra booleană și calculul propozițional. În C++, operatorii logici pot fi aplicați oricăror 

valori numerice, și au ca rezultat una din valorile 0 sau 1. În exemplele de mai jos vom folosi literalii true și false, de 

tip bool. 

Negația: ! 

• • ! true este false. Orice valoare nenulă negată devine 0. 

• • ! false este true. 0 negat devine 1. 

Disjuncția: || 

• • false || false → false 

• • false || true → true 

• • true || false → true 

• • true || true → true 

Conjuncția: && 

• • false && false → false 

• • false && true → false 

• • true && false → false 

• • true && true → true 

Legile lui De Morgan 

Fie p și q două valori booleene (pot fi rezultatele unor expresii, de exemplu). Atunci: 

• !(p && q) == !p || !q • !(p || q) == !p && !q 
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Să luăm ca exemplu apartenența unei valori la un interval: x∈[a,b]. Expresia echivalentă C++ este x ≥ a && x ≤ b. 

Conform legilor lui De Morgan, prin negare obținem: !(x ≥ a) || !(x ≤ b). Deoarece !(x ≥ a) este echivalent cu x<a, 

obținem: x < a || x > b. Folosind intervalele obținem: x ∈ (-∞,a)∪(b,+∞), adică x∉[a,b] 

Operatorii de atribuire compusă 

Sunt: +=, -=, *=, /=, %=, >>=, <<=, &=, ^=, |=. 

În programare sunt foarte frecvente atribuirile de forma: x = x * 5; în care unei variabile i se aplică o anumită 

operație aritmetică (în exemplul de mai sus *) iar rezultatul se memorează chiar în acea variabilă. Pentru a facilita 

scrierea codului în aceste situații, în C++ există atribuirea compusă: 

var OP= expresie, echivalentă cu var = var OP expresie 

Astfel, atribuirea x = x * 5 este echivalentă cu x *= 5. 

Operatorul condițional ? 

Operatorul condițional este singurul operator ternar (cu trei operanzi) din C++. Sintaxa lui este: 

expresie1 ? expresie2 : expresie3 

și se evaluează astfel: 

• se evaluează expresie1 

• dacă rezultatul lui expresie1 este nenul (adevărat), se evaluează expresie2 și rezultatul acestei expresii va fi 

rezultatul operației ? 

• dacă rezultatul lui expresie1 este nul (fals), se evaluează expresie3 și rezultatul acestei expresii va fi 

rezultatul operației ? 

expresie2 și expresie3 trebuie să aibă rezultate de același tip, sau de tipuri compatibile. 

Exemplu: 

int x; 

cin >> x; 

cout << (x % 2 == 0? "par" : "impar"); 

Operatorul virgulă , 

În anumite situații, regulile de sintaxă ale limbajului C++ solicită prezența unei singure operații, dar logica 

programului cere prezența mai multor operații. Acestea pot fi grupate cu ajutorul operatorului ,. Sintaxa acestei 

operații este: expresie1, expresie2 

Modul de evaluare este: se evaluează mai întâi expresie1, apoi expresie2. Important, dacă în expresie2 apar variabile 

care se modifică în expresie1, rezultatul operației este rezultatul lui expresie2. 

Exemple: 

int x , y , z; 

x = 1 , y = 2 , z = 3; 

x ++, y = x + 2, z -= x; // este semnificativa ordinea in care s-au evaluat cele trei expresii 

cout << x << " " << y << " " << z; // 2 4 1 

Operatorii pe biți 

Sunt: &, |, ^, ~, <<, >>. 
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Operatorii pe biți reprezintă o temă avansată de programare. Ei permit manipularea directă și foarte rapidă a biților 

care formează reprezentarea în memorie a unei date. Operațiile pe biți sunt operații foarte eficiente, deoarece ele 

lucrează direct cu biții din reprezentările în memorie ale operanzilor. Operațiile pe biți se aplică numai datelor de tip 

întreg și presupun manipularea directă a biților din reprezentarea în memorie a operanzilor. 

Operatorul de negație ~ 

Este un operator unar care are ca rezultat numărul obținut prin complementarea față de 1 a biților din reprezentarea 

numărului inițial (biții 0 devin 1, biții 1 devin 0). 

Exemplu: 

~ 133 == -134 

Reprezentarea lui 133 este 0000000010000101. Prin complementare se obține 1111111101111010. Aceasta este 

reprezentarea în memorie a lui -134. 

Pentru a verifica, îl reprezentăm conform celor de mai sus pe -134: 

1. reprezentarea lui 134 este 0000000010000110 

2. prin complementare se obține 1111111101111001 

3. adunăm 1 și obținem 1111111101111010 

Operatorul de conjuncție biți & 

Este un operator binar care are ca rezultat numărul obținut prin conjuncția fiecărei pereche de biți ce apar în 

reprezentare în memorie a operanzilor: 

0 & 0 == 0 

0 & 1 == 0 

1 & 0 == 0 

1 & 1 == 1 

Exemplu: 

Să calculăm 12 & 141. 

Reprezentarea lui 12 este 0000000000001100. Reprezentarea lui 141 este 0000000010001101: 

0000000000001100 & 0000000000001101 

Se obține: 

0000000000001100, adică 140 

Deci: 12 & 141 == 12 

Operatorul de disjuncție pe biți | 

Este un operator binar care are ca rezultat numărul obținut prin disjuncția fiecărei pereche de biți ce apar în 

reprezentare în memorie a operanzilor: 

0 | 0 == 0 

0 | 1 == 1 

1 | 0 == 1 

1 | 1 == 1 
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Exemplu: 

Să calculăm 12 | 141. 

Reprezentarea lui 12 este 0000000000001100. Reprezentarea lui 141 este 0000000010001101: 

0000000000001100 | 

0000000010001101 

Se obține: 

0000000010011111, adică 159 

Deci: 12 | 141 == 141 

Operatorul de disjuncție exclusivă ^ 

Este un operator binar care are ca rezultat numărul obținut prin disjuncția exclusivă fiecărei perechi de biți ce apar în 

reprezentare în memorie a operanzilor: 

0 ^ 0 == 0 

0 ^ 1 == 1 

1 ^ 0 == 1 

1 ^ 1 == 0 

Exemplu: 

Să calculăm 12 ^ 141. 

Reprezentarea lui 12 este 0000000000001100. Reprezentarea lui 141 este 0000000010001101: 

0000000000001100 ^ 

0000000010001101 

Se obține: 

0000000010000001, adică 1 + 128 = 129. 

Deci: 12 ^ 141 == 129 

Operatorul de deplasare spre stânga – shift left << 

Este un operator binar care are ca rezultat numărul obținut prin deplasare spre stânga a biților din reprezentarea în 

memorie a primului operand cu un număr de poziții egal cu al doilea operand. 

Să calculăm 12 << 3. 

Reprezentarea lui 12 este 0000000000001100. Deplasând toți biții spre stânga cu 3 poziții se obține: 0000000001100000, 

adică 96. 

Să observăm că 96 este egal cu 12 * 23. În general n << k este n * 2k. 

Pentru a calcula 2n putem folosi operația 1 << n. 

Operatorul de deplasare spre dreapta – shift right >> 

Este un operator binar care are ca rezultat numărul obținut prin deplasare spre dreapta a biților din reprezentarea în 

memorie a primului operand cu un număr de poziții egal cu al doilea operand. 

Să calculăm 141 >> 3. 

Reprezentarea lui 141 este 0000000010001101. Deplasând toți biții spre dreapta cu 3 poziții se obține: 

0000000000010001 adică 17. 

Să observăm că 17 este egal cu 141 / 23. În general n >> k este n / 2k. 

Pentru a calcula 2n putem folosi operația 1 >> n. 

Operatorul de conversie explicită 
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În anumite situații trebuie să considerăm o expresie de un anumit tip ca fiind de alt tip. Acest lucru poate fi realizat prin 

operatorul de conversie: 

(tip_nou) expresie 

Exemple: 

int x = 2; 

cout << 7 / x << endl; // 3 - este împărțire întreagă 

cout << 7 / (double) x; // 3.5 - este împărțire zecimală 

char p = 'a'; 

cout << (int)p << endl; // 97, codul ASCII al lui 'a' 

cout << p - 32 << endl; // 65 

cout << (char)(p - 32); // A - caracterul cu codul ASCII 65 

Operatorul sizeof 

Operatorul sizeof este un operator unar care se aplică la un tip de date sau la o expresie. Rezultatul său este numărul de 

octeți pe care îi ocupă o dată de acel tip, respectiv rezultatul expresiei. 

Exemple 

cout << sizeof(double) << endl; // 8: o dată de tip double ocupă 8 octeți 

cout << sizeof(3 + 5) << endl; // 4: 3 + 5 este de tip int; o dată de tip int ocupă 4 octeți 

Alți operatori 

Limbajul C++ conține și alți operatori, dintre care: 

• ( ) – modificarea priorității unei operații, apel de funcție 

• [ ] – indexarea unui tablou 

• ., -> – acces la membrii unei structuri 

• &, * – referențiere (determinarea adresei unei variabile), dereferențiere (accesare variabilei de la o adresă) 

• new, delete – alocare și dealocarea memoriei 

• <<, >> – inserare și extragere din stream 

• :: operatorul de rezoluție 

Prioritatea operatorilor 

Prioritatea operatorilor stabilește ordinea în care se evaluează o expresie care conține mai mulți operatori, de 

diverse feluri – ordinea în care se efectuează operațiile. Asocierea operatorilor stabilește ordinea în care se evaluează o 

expresie ce conține mai mulți operatori cu aceeași prioritate. Poate fi de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga. 

Atât prioritatea, cât și asocierea operatorilor poate fi modificată folosind paranteze rotunde () 

Nivelul 1 de prioritate. Asociere: stânga dreapta 

• operatorul de rezoluție :: 

Nivelul 2 de prioritate. Asociere: stânga dreapta 

• postincrementarea / postdecrementare ++ -- 

• accesul la elementele unui tablou [] 

• modificarea priorității unei operații, apel de functie () 

• accesul la câmpul unei structuri . -> 

Nivelul 3 de prioritate. Asociere: dreapta stânga 

• preincrementarea / predecrementare ++ -- 
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• negarea pe biți ~, negarea logică ! 

• operatorii aritmetici unari + - 

• referențierea / dereferențierea & * 

• alocarea / dealocarea memoriei new delete 

• operatorul sizeof 

• operatorul de conversie explicită 

Nivelul 4 de prioritate. Asociere: stânga dreapta 

• pointeri la membrii unei structuri .* ->* 

Nivelul 5 de prioritate. Asociere: stânga dreapta 

• operații aritmetice multiplicative * / % 

Nivelul 6 de prioritate. Asociere: stânga dreapta 

• operații aritmetice aditive + - 

Nivelul 7 de prioritate. Asociere: stânga dreapta 

• deplasare pe biți <<, >> 

Nivelul 8 de prioritate. Asociere: stânga dreapta 

• operatorii relaționali de comparare < > <= >= 

Nivelul 9 de prioritate. Asociere: stânga dreapta 

• operatorii relaționali de egalitate / neegalitate == != 

Nivelul 10 de prioritate. Asociere: stânga dreapta 

• ȘI pe biți & 

Nivelul 11 de prioritate. Asociere: stânga dreapta 

• SAU EXCLUSIV pe biți ^ 

Nivelul 12 de prioritate. Asociere: stânga dreapta 

• SAU (SAU INCLUSIV) pe biți | 

Nivelul 13 de prioritate. Asociere: stânga dreapta 

• conjuncția logică && 

Nivelul 14 de prioritate. Asociere: stânga dreapta 

• disjuncția logică || 

Nivelul 15 de prioritate. Asociere: dreapta stânga 

• atribuirea, atribuirea compusă = += -= *= /= %= >>= <<= &= ^= |= 

• operatorul condițional ? 

Nivelul 16 de prioritate. Asociere: stânga dreapta 

• operatorul , 

 

 

 



     CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
573 

Planificarea activităţilor de consiliere a preșcolarilor 

1 oră/ săptămână  

GRUPA MARE  
 

Prof. BUTH ILEANA CRISTINA 

GRĂDINIȚA CU P.N. “ALBĂ CA ZĂPADA”,  

STRUCTURĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE “SF. DUMITRU” MĂCEȘU DE SUS- DOLJ 

 

NR. 

CRT. 

DATA TEMA ACTIVITĂŢII FORME  DE REALIZARE 

1    14.09.2021 Jucăriile de acasă Convorbire 

2    21.09.2021 Cum ne comportăm la grădiniță Lectură după imagini 

3    28.09. 2021 Familia mea Desen 

4    12.10. 2021 Am grijă de sănătatea mea Întâlnire cu asistenta grădiniței 

5    19.10. 2021 Cum să ne ferim de răceală? Convorbire 

6    02.11. 2021 Ce efect au dulciurile consumate în cantitate mare? Convorbire 

7    09.11. 2021 Vitamine de la fructe și legume Activitate practică gospodărească 

8 16.11. 2021 Cum mă îmbrac toamna? Lectură după imagini 

9 
   23.11. 2021 

Adevăratele bijuterii ale prințesei (poveste 

terapeutică) 

Povestea educatoarei 

 

10 
   07.12. 2021 

Sunt și eu darnic, ca Moș Nicolae Activitate practică 

11   14.12. 2021 Recităm poezii lângă bradul de Crăciun Memorizare 

12   21.12.2021 Ne jucăm împreună Joc pe cerc 

13   11.01.2022 Cum ne îmbrăcăm iarna? Lectură după imagini 

14 18. 01.2022 Bataia cu bulgări de zăpadă nu este bătaie Joc în aer liber 

15 25.01.2022 Așa da, așa nu! Fișă de lucru 

 

16 
01.02.2022 

Muzica mă relaxează Audiții 

 

17 
08.02.2022 

Cât timp mă joc? Convorbire 

18 15.02.2022 Dar pentru prietenul meu Activitate practică (mărțișoare) 

19 22.02.2022 Când m-am născut, plângeam Memorizare 

20 01.03.2022 Ce te faci când crești mare? Convorbire 

21 
08.03.2022 

Protejez natura! Educație ecologică- lectură după 

imagini 

22 15.03.2022  Știu să mă rog! Educație religioasă - memorizare 

23 22.03.2022 Cum ne comportăm la muzeu? Convorbire 

24 29.03.2022 Plimbarea în aer liber e importantă Poveste creată de copii 

25 05.04.2022 Animăluțele, prietenii noștri Lectură după imagini 
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26 03.05.2022 Cum traversez regulamentar? Joc de rol 

27 10.05.2022 Cum sunt eu? Convorbire 

28 17.05.2022 Cum mă văd ceilalți ? Convorbire 

29 24.05.2022 Sunt pe scenă! Joc de rol 

30 31.05.2022 1 Iunie Concursuri sportive 

31 07.06.2022 Planuri pentru vacanță Convorbire 

 

 



     CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
575 

 

PLANIFICAREA  CALENDARISTICĂ ANUALĂ  

TERRA – ELEMENTE DE GEOGRAFIE UMANĂ. EUROPA 

 

Profesor: VOINEA RALUCA                                                                                                       

COLEGIUL NAȚIONAL ,, B.P.HASDEU ,, BUZAU                                                                                                                                                  

Disciplina GEOGRAFIE                                                                                                                                  

Clasa a VI-a  

An scolar: 2021-2022                                                                                                                                                                      

Număr de ore: 1 oră/săpt. ( 33 ore anual+ 1 oră alocată Programului național ”Școala Altfel”) 

           Planificare întocmită în conformitate cu Programa şcolară pentru clasa a VI-a  aprobată prin OMEN   nr. 3393 / 28.02.2017, OMEC nr. 3243/05.02.2021 privind structura anului școlar 2021-2022 

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi 
Număr de ore 

alocate 
Săptămâna 

Observaţii/ 

Evaluare 

SEMESTRUL I (13 SEPTEMBRIE – 22 DECEMBRIE 2021) 

 

 

Cunoaşterea lumii în care trăim  

 

1.1. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

4.1. 

4.2.  

4.3. 

• Terra – elemente de geografie fizică. (recapitulare) 

• Repere ale cunoaşterii Terrei – de la marile descoperiri geografice la 

explorarea modernă  

• Continente şi ţări – reprezentări cartografice. Harta politică a lumii 

• Aplicaţii practice: Exerciţii de apreciere a distanţelor şi suprafeţelor pe 

suporturi cartografice clasice şi/sau digitale  

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 – 5 

 

(13 septembrie – 15 

octombrie 2021) 

 

 

Evaluare   iniţială 

 

 

Evaluare orală 

 

 

Probe practice 

 

 

 

Evaluare orală 

 

 

 

Probă scrisă  de evaluare 

 

 

Antroposfera - omul şi activităţile umane  

 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

• Populaţia Terrei: evoluţia numerică, răspândirea geografică, diversitatea 

umană, mobilitatea teritorială  

• Aşezările omeneşti – forme de locuire şi diferenţieri teritoriale 

• Resursele naturale şi valorificarea acestora 

• Domeniile activităţilor economice pe Terra: agricultura, industria, serviciile 

(caracteristici generale)  

 

 

 

9 

 

 

 

6 – 14 

 

(18 octombrie – 22 

decembrie 2021) 

 

Vacanța de iarnă (23 decembrie 2021 – 9  ianuarie 2022) 

 

SEMESTRUL al II-lea (10 IANUARIE – 10 IUNIE 2022) 
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Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi 
Număr de ore 

alocate 
Săptămâna 

Observaţii/ 

Evaluare 

Antroposfera - omul şi activităţile umane  

 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

3.3. 

4.1. 

4.2. 

• Efectele activităţilor umane asupra mediului şi calitatea vieţii  

• Aplicaţii practice: Analiza şi interpretarea caracteristicilor demografice şi de 

locuire din orizontul local şi apropiat, Provocări locale în context mondial, 

Trasee turistice aplicate pe domenii de interes, Regiuni turistice  

 

2 

 

 

 

15 – 16 

 

(10 -  21 ianuarie 2022) 

 

 

Evaluare orală 

 

 

Probe practice 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 

 

 

 

 

 

Probă scrisă  de evaluare 

 

 

 

 

Probe practice 

 

 

 

Europa - identitate geografică  

 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

• Mediul natural ca suport al locuirii umane  

- Poziţia geografică. Ţărmurile: golfuri, insule, peninsule şi strâmtori  

- Caracteristici generale ale reliefului. Unităţi majore  

- Hidrografia  

- Diferenţieri climatice şi biogeografice  

• Oameni şi locuri  

- Harta politică – state și regiuni  

- Răspândirea geografică a populaţiei. Elemente de diversitate umană (diversitate 

etnică, lingvistică, confesională şi culturală)  

- Mari oraşe europene  

• Economia  

- Resursele naturale şi valorificarea lor  

- Activităţile economice: agricultura, industria, serviciile  

• Uniunea Europeană  

 

11 

 

 

17 – 27 

 

(24 ianuarie – 7 aprilie 2022) 

Săptămâna „Școala Altfel” 8 – 14 aprilie 2022 (S28) 

 

Vacanța de primăvară (15 aprilie – 1 mai 2022) 

Europa - identitate geografică  

 

2.1. 

2.3. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

4.2. 

• Caracterizarea geografică a unor state (cel puțin un stat din fiecare regiune 

geografică)  

  

 

3 

 

 

29 - 31 

 

(2 mai - 20 mai  2022) 

 

 

Evaluare orală 

 

 

 

 

 

 

 

Europa în lumea contemporană  

 

1.2. 

3.3. 

3.4. 

4.3. 

• Valori culturale şi umane europene  

• Calitatea vieţii în Europa  

 

 

2 32 - 33 

(23 mai - 3 iunie 2022) 
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Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi 
Număr de ore 

alocate 
Săptămâna 

Observaţii/ 

Evaluare 

Terra – elemente de geografie umană. Europa 

 

        1.1…. 

        4.3 

• Recapitulare. Sinteză 1 

 

34 

(6 – 10 iunie 2022) 

Probă scrisă  de evaluare 
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“EXPLORATOR ÎN EDUCAȚIE”  

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

SEMESTRUL I - 14 ore 

 

Prof.  Ivan Cireșica 

Colegiul Economic ”Partenie Cosma” Oradea 

 

Instituţia de învăţământ Colegiul Economic “Partenie Cosma “Oradea                                                     

Disciplina de studiu CHIMIE                                                                                                                                          

An şcolar 2021-2022                                                                                                                        

Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu nr. 5099/09.09.2009 

Clasa a X-a, filiera tehnologică 

1 oră pe săptămână 

Nr. 

U.Î. 

Unitatea de 

învaţare 

Competenţe 

specifice 

vizate 

Conţinuturi Nr. de 

ore 

alocate 

Saptămâ 

na 

Obser 

vaţii 

1.  Recapitulare 

– chimie 

clasa a  IX-a 

1.1; 1.2; 2.2; 

3.1; 3.2; 3.3; 

4.2 

Recapitulare noțiuni și aplicații  2 S1-S2 

13.09.-24.09 

 

2. Introducerea 

în chimia 

organică 

1.2;3.1;3.2 

3.3;4.2 

Obiectul chimiei organice. Elemente organogene. 

Legături chimice în chimia organică. Atomi de 

carbon. 

3 S3–5 

27.09-15.10 
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Catene de atomi de carbon. 

Formule procentuale,  brute,  moleculare. 

Clasificarea compuşilor organici. 

3. Alcani 1.1;1.2;2.2 

3.1;3.3;4.2 

5.2 

Definiţie, serie omoloagă, denumire. 

Structură; izomerie. 

Proprietăţi fizice și chimice. 

5 S6–10 

18.10-19.11 

 

 

4. Alchene 1.1;1.2;2.1 

2.2;3.1;3.2 

3.3;4.2;5.2 

Definiţie, serie omologă, denumire. 

Structură şi izomerie. 

Proprietăţi fizice şi chimice. 

Importanţa practică. 

Mase plastice. 

3 

 

S11-13 

22.11-10.12 

 

 

5. Alchine 1.1;1.2;2.1 

2.2;3.1;3.3 

4.2 

Definiţie, serie omoloagă, denumire 

Proprietăţi fizice şi chimice. 

Recapitulare. 

3 S14-15 

13.12-22.12.

21 
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Studiu de specialitate  

Stimularea creativității în orele de Religie prin folosirea metodelor inovative 

 
Prof.Mandă Beatrice   

Șc.Gimn. Caius Iacob Arad 

 
Se întâmplă de multe ori ca, în cadrul demersului didactic, relatarea clasică a unor evenimente din Sfânta 

Scriptură să nu aibă efectul dorit. Elevii pot chiar asculta cu interes ceea ce li se spune, fără să simtă în vreun fel ca 

mesajul episodului biblic li s-ar adresa. Aceasta se datorează, în mare parte, faptului că elevii nu sunt provocați să treacă 

prin filtrul experienței personale fragmente, fapte sau atitudini din relatarea pe care o ascultă. Dacă elevilor nu li se oferă 

posibilitatea de a se regăsi, într-o forma sau alta, în episodul biblic expus, ei nu vor asuma și nici nu se vor strădui să 

experieze ceea ce li se transmite prin textul sfânt. Ca atare, pentru a evita acest risc, este important ca profesorul de 

Religie sa găsească modalități prin care sa-i determine pe copii să identifice în textele scripturistice pasaje care pot  fi 

corelate cu ceea ce au trăit ei în familie sau în alt context. 

Rescrierea unui episod biblic presupune completarea, finalizarea sau alcătuirea unei noi viziuni asupra 

episodului biblic, fără a-i schimba esența, trecându-l prin filtrul experienței religioase a elevilor, în vederea 

asumării subiective dar conștiente a mesajului biblic. 

Experiența rescrierii textului biblic poziționează elevii în realitatea istoriei sfinte  oferindu-le posibilitatea de a 

se regăsi în aceasta, de a co-participa, alături de personajele biblice, în firul narativ pe care îl trăiesc prin filtrul 

experienței spirituale personale.  Experiențele religioase sunt unice. Asumarea modului  de  viețuire prezentat în 

textele sfinte se face în funcție de calitățile și specificul fiecărei persoane. Chiar dacă Sfânta Scriptură oferă modele sau 

exeplificări concrete de asumare a virtuților, nouă nu ni se impune să devenim copii fidele ale unor personaje biblice. 

Experiența religioasă personală oferă elevilor și posibilitatea de a se regăsi în modul de viețuire al unor 

personaje biblice. În condițiile în care elevii vor fi ajutați  și direcționați prin procedeul de rescriere să se identifce cu 

personajele biblice care s-au comportat în anumite situații asemenea lor, legătura dintre copii și aceștia din urmă se va 

consolida. Elevii se vor simți mult mai apropiați de Sfânta Scriptură când vor vedea că modul lor de acționare se 

regăsește în paginile sfinte. 

Procedeul de rescriere a episoadelor biblice prin filtrul experienței personale nu afectează integritatea textului 

scripturistic, indiferent dacă modifică sau nu ceea ce este scris. Paradigma rămâne neschimbată, chiar dacă în urma 

rescrierii pot apărea anumite modificări de conținut. La urma urmei, modelele promovate de textul sfânt nu au pretenția 

de a fi asumate ad litteram,  mesajul general al textului revelat fiind cel care trebuie receptat și asumat, iar acesta rămâne 

neschimbat. El prezintă doar reperele ce trebuie avute în vedere pentru a ajunge la desăvârșire. 

Motivul pentru care am folosit Rescrierea textelor biblice ca și metodă inovativă la ora de Religie, este acela de 

a forma la elevi capacităţi de a gândi creator, de a fi originali, de a vedea altfel textul scripturistic, de a se apropia de  el, 

a-l înțelege pentru a putea să-l valorifice în viața cotidiană. 

Consider că folosirea acestei metode constituie o modalitate eficientă de reformare şi modernizare a 

învăţământului actual românesc, impunând anumite restructurări ale lecţiei tradiţionale. 

Totodată, cred că  predarea Religiei pentru a fi  pozitiv-creativă  trebuie să se  bazeze pe mod de predare 

inovativ bazat pe  limbaj  religios  pozitiv, creativitate și  inovație,  care asigură   asocierea de  către elevi  a  

conținuturilor  de  învățare  proprii disciplinei Religie cu activitatea de tip creativ și  o percepție  personală  pozitivă  

a experienței religioase, în  vederea profesionalizării, a creșterii competitivității  și atractivității disciplinei, precum și în 

vederea alinierii modului de predare a Religiei la standardele educaționale europene. 
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Prin aplicarea sistematică a metodei inovative de rescriere a textului biblic în cadrul lecţiilor la disciplina 

Religie, am sesizat ameliorări în dezvoltarea exprimării orale şi scrise a elevilor, în activizarea şi nuanţarea 

vocabularului, s-a îmbunătăţit relaţia profesor-elev într-una firească de respect, responsabilitate şi democratică, elevii 

bucurându-se de libertatea consimțită, de o comunicare bazată pe cooperare, colaborare şi ajutor reciproc. Pe de altă parte 

a fost încurajată co-participarea elevilor la lecţie, adresarea de întrebări, fiind înlăturată teama de a greşi, iar pe parcurs 

elevii s-au familiarizat cu metoda, au înţeles eficienţa ei şi paşii care trebuie urmaţi pentru realizarea ei.  

Folosind metoda rescrierii textului, elevul s-a identificat adeseori cu un personaj biblic care are calități 

asemănătoare cu ale lui sau cu ale cuiva pe care îl admiră. În situația în care elevul joacă rolul acelui personaj, el se 

poziționează într-un timp și spațiu paradigmatic încărcat de sfințenie. Acest fapt îl influențează pozitiv, fiindcă prin 

intermediul personajului, elevul intră în istoria sfântă a mântuirii.  

Exemple:  

Dacă elevul primește sarcina de a rescrie un episod din viața lui David, acesta își asumă, chiar fără să vrea, 

responsabilitatea regală a personajului.  

Dacă dorește ca perspectiva pe care o va expune să fie credibilă, elevul care se transpune în persoana fiului lui 

Iesei va încerca sa gândească asemenea unui rege, să acționeze responsabil și să facă fapte care pot constitui modele 

pentru alții. 

Procedeul rescrierii episoadelor biblice care au în centru luptători sau eroi le oferă elevilor posibilitatea de a 

experia sentimente similare de curaj și bărbăție, de a săvârși fapte demne de elogiere, de a trăi efectiv dorința de a se 

jertfi pentru semeni, pentru un ideal sau pentru Dumnezeu. Acest tip de experiență îi va determina să realizeze și în afara 

orei de Religie fapte asemănătoare. În felul acesta, elevii vor căuta să fie asemenea eroilor lor din Biblie care slujeau lui 

Dumnezeu și care Îi atribuiau Lui toate faptele lor minunate. 

Cu alte cuvinte, prin aceasta metodă nu se stimulează doar rațiunea și simțirea, ci și voința. Elevul este încurajat 

să acționeze după exigențele impuse de caracterul unui anumit personaj biblic și ulterior să se străduiască să fie, în viața 

cotidiană, la înălțimea eroului său. 

Pentru un demers convingător, este de dorit ca profesorul însuși să fie mai apropiat de un anumit personaj biblic. 

Experiența proprie va deveni sursa de inspirație pentru elevii săi. 

Experiența religioasă personală oferă elevilor și posibilitatea de a se regăsi în modul de viețuire al unor 

personaje biblice. 

În condițiile în care elevii vor fi ajutați și ghidați prin procedeul de rescriere a textelor biblice, să se identifice cu 

personajele biblice care s-au comportat în anumite situații asemenea lor, legătura dintre elevi și aceștia din urmă se va 

consolida. Elevii se vor simți mult mai apropiați de Sfânta Scriptura când vor vedea că modul lor de acționare se 

regăsește în paginile sfinte. Spre exemplu, un copil care a dat dovadă de mult curaj când a sărit în apărarea unui cățeluș, a 

unei pisicuțe agresat(e) de un câine mai mare, va fi bucuros să vadă că marele rege David, când a fost și el mic, a făcut un 

gest asemănător apărând oile tatălui său de urși sau lei. Dacă un elev trece printr-o suferință oarecare și dă dovadă de 

bărbăție și răbdare, va fi încântat să afle că și Iov a făcut la fel. Ținând cont că acesta a suferit mult, copilul va fi tentat 

să-i urmeze exemplul, fără să-și dea seama că, prin gestul său, dezvoltă o experiență religioasă individuală. Iată doar 

câteva exemple menite să confirme compatibilitatea existentă între viața elevilor noștri și conținutul paginilor biblice, 

compatibilitate pe care avem responsabilitatea de a o identifica și pune în valoare în orele de Religie. 

Experiența rescrierii textului biblic poziționează elevii în realitatea istoriei sfinte și sfințitoare, oferindu-le 

posibilitatea de a se regăsi în aceasta, de a co-participa – alături de personajele biblice – în firul narativ pe care îl trăiesc 
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prin filtrul experienței spirituale personale. Produsul acestui tip de experiență va fi diferit în cazul fiecărui elev, fiecare 

find unic, el fiind determinat în cea mai mare măsura de background-ul experienței spirituale. 

Procedeul de rescriere a unor episoade scripturistice oferă elevilor posibilitatea de a experimenta într-un anumit 

fel istoria sfânta a mântuirii. Intervenția acestora în textul biblic, prin completarea sau reformularea anumitor aspecte sau 

evenimente, le suscită interesul și determină o raportare mult mai personală la cuvintele Sfintei Scripturi. 

Ca atare, trecerea prin filtrul experienței personale a unor evenimente din Biblie constituie un pas semnificativ 

pentru elevi în vederea apropierii de textul sfânt și implicit a asumării unor paradigmelor comportamentale. 

Așadar folosind metoda rescrierii textelor biblice, atât individual, grupal sau frontal,  

s-au constat următoarele: 

• elevii și-au însuşit mai uşor noile cunoştinţe; 

• a crescut încrederea că pot să decodifice şi să înţeleagă conţinuturile, atât pe cont propriu cât şi în grup; 

• au dorit să se implice în învăţare şi nu au dat semne de oboseală pentru că s-au implicat conştient, voit, 

învăţând activ şi logic; 

• s-a valorificat inteligenţa lingvistică, exprimarea retorică, poetică; 

• elevii au realizat un real progres în alcătuirea de texte, dialoguri, compuneri, dând dovadă de 

imaginaţie creatoare, originalitate, fluenţă și flexibilitate în exprimare. 

Aplicarea învăţării prin stimularea creativităţii este benefică pentru faptul că asigură formarea unei gândiri  

flexibile, divergente şi fluente, iar metoda utilizată stimulează participarea activă şi deplină, psihică şi fizică, individuală 

şi colectivă a elevilor în procesul instructiv-educativ. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed.Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 2006 

2. Bocoș, M., Cercetarea pedagogică. Suporturi teoretice și metodologice, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 

2003 

3. Cucoș, C., Educația religioasă-repere  teoretice și metodice, Ed.Polirom, Iași, 1999. 

4. Marcu, V, Pași spre desăvârșire, Elemente de psihopedagogie și metodică a educației religioase pentru 

învățământul preuniversitar, Ed.Magister, Sibiu, 2005. 

5. Alecu, S., Metodologia cercetării educaţionale, Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos, Galaţi, 2005. 

6. Drăgan, I., Nicolae, I., Cercetarea psihopedagogică, Editura Timporum, Târgu-Mureş, 1993. 

7. Herlo, D., Curriculum. Teorie și aplicație, Ed. Presa Universitară Clujană, 2018 

8. Herlo, D. (coord.), Egerău, A., Balaș, E., Dughi, T., Bran, C., Roman, A., Devenire în profesorat, Ed. Presa 

Universitară Clujană, 2020 

9. Ilica, A., Herlo, D., Aspecte metodologice privind cercetarea pedagogică, Ed. Universității Aurel Vlaicu din Arad, 

2007 

10. *** Predarea pozitiv-creativă a Religiei la ciclul gimnazial, curs universitar, Cluj, 2015. 

11. http://www.dexonline.net/ 

12. http://www.didactic.ro/materiale-didactice/

http://www.didactic.ro/materiale-didactice/
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Diseminare MALTA 

Profesor învățământ primar 
 Lican Steluța-Maria  

Școala Gimnazială ”Prof. Ilie Popescu”, Șotânga, Jud. Dâmbovița 
Profesor învățământ preșcolar  

Rusu Oana Elena  
Grădinița cu program normal Nr. 2, Șotânga, Jud. Dâmbovița 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursanţii din România, Polonia, Grecia, 

Austria, Ungaria şi Spania 

 

 

 

Furnizor de formare:  

 

ENJOY ITALY 

 Tools and services for Education, Training and Local 

Development  

Via C. Bevacqua 10, 88044 Marcellinara (CZ) 

www.enjoyitaly.org;  

+393283080833 (mob/WhatsApp)  

VAT IT03223980792 

 

 

 

 

 

 

PROIECT ERASMUS + KA1 

Nr. identificare: 

 2018-1-RO01-KA101-048414 

 

’’O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI, 

EDUCAŢIE DE 

CALITATE PENTRU FIECARE’’ 

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. ILIE POPESCU” 

ŞOTÂNGA 

 

 

 

 

 

 

School leadership and educational innovation 

Valletta – Malta 

 

  

 

  

 

   

  

 

 

  

 

http://www.enjoyitaly.org/
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FLUXUL 5:  

 

5 zile –28 iulie-01 august 2021  

Valletta, Malta 

 

2 cadre didactice au participat la 

cursul  

 

School leadership 

and educational 

innovation 

 

• Rusu Oana Elena, Profesor 
Învăţământ Preşcolar 

• Lican Steluţa Maria, 
Profesor Învăţământ Primar 

 

 

SCOPUL CURSULUI 

 

Cadrele didactice participante 

învaţă despre inovaţia în 

educaţie şi conducerea şcolii. 

 

 

 

OBIECTIVE 

 

- Deveniţi conştienţi de problemele cheie 

legate de inovaţia în educaţie şi conducerea 

şcolii, în contextul învăţării combinate, 

răsturnate şi cooperative. 

 

- Înţelegerea, explorarea şi inspirarea 

metodelor şi instrumentelor diferite şi 

inovatoare pentru a încuraja conducerea 

şcolară şi inovarea. 

 

- Proiectaţi şi dezvoltaţi proiecte concrete 

pentru conducerea şcolii şi inovarea 

educaţională. 

 

- Încurajează colaborarea, parteneriatul şi 

schimbul de experienţe şi idei între şcolile 

europene, profesorii şi profesioniştii şcolii. 

 

 

PROGRAMUL CURSULUI: 

 

ZIUA 1 

• Prezentări ale participanților și școlilor. 

Competențe cheie și abilități pentru secolul  

21. Învățare cooperativă, învățare mixtă și 

clasă inversă în Europa: caracteristici,  

valori și cele mai bune practici. 

ZIUA 2 

• Instrumente TIC pentru educație și atelier de 

învățare mixtă. 

 

ZIUA 3 

• Analiza problemelor și atelierul de proiectare 

şi management al proiectelor. 

 

ZIUA 4 

• Atelier de educație non-formală în aer liber și 

interior.  

 Livrarea certificatelor.  

Cină comună. 

ZIUA 5 

• Tur cultural de mers pe jos în Valletta cu  

un lider de turism profesionist. Vizitarea 

oraşului şi a principalelor obiective turistice. 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

Profesor: Bârlea Ana 

Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj 

Clasa a – IX – a C 

Tema lecţiei: Cuplul acid-bază conjugată 

Tipul lecţiei:  mixtă 

Durata lecţiei: 50 minute 

Competenţe specifice: 

 La sfârşitul lecţiei, elevii îşi vor forma următoarele competenţe : 

C1 : stabilirea cuplurilor acid-bază conjugată 

C2 : capacitatea de diferenţiere a tăriei acizilor şi a bazelor 

C3 : identificarea amfoliţilor acido-bazici 

C4 : formarea deprinderilor de efectuare a experimentelor de laborator 

C5 : rezolvarea cerinţelor fişei de lucru experimentală 

C6 :modelarea ecuaţiilor reacţiilor chimice realizate şi observate experimental practic şi virtual 

C7: aplicarea cunoştinţele teoretice şi experimentale dobândite la lecţie pentru rezolvarea de exerciţii şi probleme 

Metode şi procedee didactice 

Explicaţia, conversaţia, modelarea, algoritmizarea,  problematizarea, experimentul, rezolvarea de exerciţii şi probleme 

Materiale didactice 

 Fişe de activitate experimentală, fişe de exerciţii,  calculator, sistem AEL, videoretroproiector, manual 

Forme de organizare a activităţii : 

 -frontal 

 -pe grupe de elevi 

 -individual 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

Etape Timp C.S. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace 

Organizarea clasei 2 min  - captează atenţia elevilor, face prezenţa    

Verificarea 

cunoştinţelor 

5 min  - adresează întrebări frontale  şi individuale 

referitoare la : definiţia şi  clasificarea acizilor 

respectiv a bazelor 

- răspund la întrebările profesorului 

 

conversaţia 

 

 

 

Predarea noilor 

cunoştinţe 

30 min C1 

 

 

 

C2 

 

 

C4 

 

 

 

C6 

 

C5 

C3 

- scrie pe tablă titlul lecţiei 

- prezintă obiectivele lecţiei 

- analizează reacţia reversibilă de ionizare a 

acidului carbonic 

- formulează existenţa celor două perechi 

(cupluri) de acid şi bază, numite cupluri 

acid-bază conjugată 

- pentru evidenţierea tăriei acizilor şi a bazelor  

împarte fişele de activitate experimentală 

- oferă indicaţii privind rezolvarea acestora 

- verifică desfăşurarea corectă a experimentelor  

- solicită modelarea ecuaţiilor reacţiilor chimice 

- verifică completarea fişelor de activitate 

experimentală 

- defineşte caracterul amfoter prin experimentul 

virtual realizat cu ajutorul sistemului AEL 

- notează titlul lecţiei 

- sunt atenţi la obiectivele lecţiei 

- citesc cu atenţie fişele de activitate 

experimentală 

- notează în caiete definiţia cuplului acid-bază 

conjugată 

- efectuează experimental tăria acizilor şi a 

bazelor 

- urmăresc efectuarea de către profesor a 

experimentelor virtuale 

- notează observaţiile experimentale 

- modelează ecuaţiile reacţiilor chimice 

- completează fişele de activitate 

experimentală 

 

 

explicaţia 

 

 

 conversaţia,  

 

algoritmizarea 

 

 modelarea  

 

experimentul de 

laborator 

 

 

Fişe de  

activitate experimentală 

 

 

 

modele 

 

 

calculator 

 

 

sistem AEL 

 

 

Fixarea noilor 

cunoştinţe 

10 min C7 - întrebări despre lecţia de zi 

- propune spre rezolvare exerciţiile şi 

problemele din fişele de exerciţii 

- răspund la întrebări 

- rezolvă exerciţiile şi problemele propuse 

spre rezolvare 

- rezolvarea de 

exerciţii şi 

probleme 

fişe de  

exerciţii 
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- stabileşte tema pentru acasă - notează tema de casă  

Evaluarea 3 min  - se face continuu pe tot parcursul orei  

- sunt notaţi elevii care au participat activ la 

desfăşurarea activităţii didactice 

   

 

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ 

Experimentul Materiale 

necesare 

Mod de lucru Observaţii experimentale Ecuaţia reacţiei chimice Concluzii 

1. Reacţia dintre HCl 

şi NaHCO3 

- NaHCO3 

- sol. de HCl 

 - spatulă 

- eprubetă 

-chibrit 

 

Într-o eprubetă puneţi un vârf 

de spatulă de NaHCO3 şi apoi 

turnaţi soluţie de HCl. 

Introduceţi în eprubetă un 

chibrit aprins. Ce observaţi? 

Reacţia ...........loc cu 

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

iar chibritul s-a .................... 

NaHCO3 + HCl →  HCl este un acid mai 

………. decât H2CO3 şi  

Un acid  .................... în 

libertate un acid ......... 

2. Reacţia dintre 

CH3-COOH şi 

CuSO4 

- CuSO4 

- sol CH3-COOH 

- eprubetă 

Într-o eprubetă puneţi o 

soluţie de CH3-COOH şi apoi 

turnaţi sol de CuSO4. 

Reacţia ......... are loc CH3-COOH + CuSO4 → CH3-COOH este un acid 

mai ..........decât H2SO4 

Un acid  .................... în 

libertate un acid ......... 

3. Reacţia dintre 

NaOH şi CuSO4 

-sol NaOH 

-so CuSO4 

-eprubetă 

Într-o eprubetă puneţi o 

soluţie de NaOH şi apoi 

turnaţi sol de CuSO4 

Reacţia  ...........loc şi se formează 

un ....................... de 

culoare................ 

CuSO4 +NaOH →  NaOH este o bază mai 

........... decât Cu(OH)2. 

O bază ....................... 
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În libertate o bază 

……… 

4. Reacţia dintre 

Al(OH)3 şi KI 

-sol Al(OH)3 

- sol KI 

- eprubetă 

Într-o eprubetă puneţi o 

soluţie de Al(OH)3 şi apoi 

turnaţi sol de KI 

Reacţia ............ are loc Al(OH)3 +  KI → Al(OH)3 este o bază mai 

........decât KOH 

O bază ...................... în 

libertate o bază ....... 
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STUDIU DE CAZ-AUTISM  

 

Nedelcu Mihaela 

 Liceul Tehnologic, Petrol, Moreni, Dâmbovița 

I Date despre: 

a. Copil : 

Nume și prenume:  Baronescu V. 

Data nașterii: 05.04.2007 

Mama: Baronescu Viorica 

Tata: Baronescu Sorin 

Domiciliu: Str. Pricipală, Nr. 106 , Judetul Dâmbovița, Oraș Moreni. 

Diagnostic: Autism 

b. Reprentant legal: 

Nume și prenume:  Baronescu Viorica și Sorin 

Data nașterii tata: 06.0 1.1970 

Data nașterii mama: 27.05.1976 

Domiciliu: Str. Pricipală, Nr. 106 , Judetul Dâmbovița, Oraș Moreni. 

Ocupație tata: Agent de pază 

Ocupație mama: vânzătoare 

 

II Aspecte legate de sănătate: 

Părinții au devenit îngrijorați când au văzut că fiul lor Baronescu V. nu mai începea să vorbească și nu 

interacționa cu ceilalți copii de vârsta lui, nu era interesat de nimic din jur  și orice ce ar fi încercat ei să facă  refuza tot 

timpul interacțiunea și ajutorul care i se oferea și de aceea au mers la un medic specialist unde a fost diagnosticat cu 

autism infantil. Astfel, au aflat faptul că autismul este un handicap psihic care frânează dezvoltarea.  Autismul infantil 

este o tulburare a creierului care interfera adesea cu abilitatea de  a comunica și de a relaționa cu cei din jur. Copiii cu 

autism nu pot tolera nicio schimbare, iar activitățile sunt limitate. Par "în lumea lor", nu simt nevoia să fie mângâiați și 

alintați, nu privesc în ochi interlocutorul, par că nu aud dacă sunt strigați, nu observă daca intră sau iese cineva din 

cameră, nu se joacă cu alți copii, par indiferenți la tot ce este în jur.  Autismul este o boală caracterizată prin afectarea 

dezvoltării creierului, a abilităților mentale, emoționale și comunicaționale ale unei persoane. Cauzele autismului pot fi 

de natură genetică, iar unele cazuri de autism au fost asociate traumelor, bolilor sau anomaliilor structurale dinainte sau 

din timpul nașterii, incluzând mama bolnavă. 
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III  Metode și tehnici utilizate în studiul de caz: 

Genograma 

Harta relațiilor sociale 

 

Părinții                 Colegii de clasă              Biserica  

 

 

Medic                   Persoana cu               Profesori 

                                 Autism 

 

Familia largită Vecini 

 

IV Plan de recuperare a copilului cu nevoi speciale: 

Reabilitare: Se face prin intervenție terapeutică. 

Familia a refuzat să accepte că fiul lor au o problemă, au dorit să fie inclus în mediul școlar obișnuit, fără a-l 

duce la psiholog sau terapeut în clasele primare. Terapia a început destul de târziu din cauza refuzului părinților de a 

accepta situația, mai exact în gimnaziu, când diriginta clasei i-a sfătuit să se gândească mai mult la binele copilului decât 

la ei. Pe măsură ce copilul a crescut s-au văzut depășiți de situație, ajungând la liceu au cerut ajutorul cadrelor didactice și 

psihlogului școlar, dar făcând ședințe și cu un terapeut. 

Familia este percepută ca un nucleu, ca un întreg, iar intervenția terapeutică se face pe copil și pe fiecare 

membru al familiei lui. Părinții au cea mai mare responsabilitate în demersul acestui tratament. Ei învață cum trebuie să 

creeze un mediu propice satisfacerii nevoilor copilului lor și le transmite cadrelor didactice informațiile necesare pentru 

ca elevul să se integreze bine în clasa de elevi și cu cadrele didactice. Programul este personalizat și se adresează nevoilor 

particulare ale familiei și  copilului, fiind destinat să se potrivească nivelului de dezvoltate a copilului. De asemenea, 

intervenția terapeutică se bazează în special pe tehnici de joc într-o cameră special amenajată, securizată, care să reducă 

pe cât posibil teama, anxietatea copilului autist. Se urmărește crearea încrederii în sine, stimularea curiozității copilului, 

încurajarea dorinței de a colabora cu terapeuții, cadrele didactice și cu părinții, creșterea motivației și stimularea 

senzorială în funcție de necesitățile copilului. Atitudinea este una neconditionată, programul nestimulând pedeapsele și 

recompensele. 

      În cabinetul terapeutului, copilul urmărește toate ințiativele terapeutului și reactionează la                                                                                                                                                                                                                

provocările acestuia.Terapeutul urmărește orice răspuns al copilului și ia în calcul și răspunsurile bizare până la stabilirea 

reciprocă a relației. 

Autistul înțelege doar anumite părți din mediu, percepe diferit lumea în care crește. În cabinetul terapeutului 

reacționează foarte  bine și se implică din ce în ce mai mult în fiecare activitate. De asemenea, s-a urmărit dezvoltarea 

comunicării între părinți și copilul autist, precum și legatura de atașament între ei. Uneori, terapeutul și copilul vin și 

desfășoară activități în sala de clasă pentru a-l face să fie mai deschis față de colegi și cadrele didactice și aceștia să 

învețe să se comporte adecvat cu el. În special, activitatea de joc cu terapeutul contribuie la creșterea stimei de sine a 

copilului, activitate ce trebuie continuată și de cadrele didactice. Copilul devine din ce în ce mai încrezător în sine și mai 

deschis față de colegi și părinți. Sunt urmărite răspunsurile sociale, contactul vizual măsurat în fiecare oră de terapie sau 

de la clasă. Atât cadrele didactice, cât și colegii se comportă normal cu el, îl ajută să se integreze și să facă progrese. 
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V.  Progrese:  

Autismul infantil constituie o problema majoră a psihiatriei și psihologiei contemporane.  Până în zilele noastre 

nu putem vorbi de o vindecare completă a autismului, ci de o recuperare parțială, ca urmare a intervenției în plan medical 

și psihologic. 

Progresele remarcate în cazul elevului, Baronescu V.  sunt următoarele: 

-interactionează cu cei din jur și cei de vârsta lui;  

-a început să vorbească mai mult cu părinții, cadrele didactice și colegii; 

-este interesată de ce se întâmplă în jur ei; 

-nu mai refuză activitățile, ci din contră își dorește să participe activ la toate; 

-nu mai stă izolată în pauze sau acasă și a reușit să-și facă prieteni; 

-a învățat să se descurce parțial singur atât acasă, cât și la școală. 

Vindecare autismului este un proces de durată care se întinde pe toată viața, dar se văd progrese zilnic și 

intergrarea în mediul școlar de masă a avut efecte benefice asupra acestuia, iar umarea unui program regulat la psiholog 

și psihoterapeut l-a ajutat. 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA A VI-A, AN ȘCOLAR 2021-2022 
 

Aurelia-Mihaela Dumitrescu 

Şcoala Gimnazială Nr.7-Galaţi 

 

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) 

Cerințe: 

Subiectul I (60 de puncte) 

A. 

1. Precizează  câte un sinonim contextual pentru următoarele cuvinte:   (6p.) 

odaia-  

să gonești-                                                                                                                        

2. Precizează numărul de litere și numărul de sunete pentru cuvintele:     (6p.) 

      ei-  

            lighioanele- 

3. Scrie modul și timpul verbelor indicate mai jos: (6p.) 

înmărmuriră –  

cugetau -                                                                                       

4. Explică rolul utilizării virgulei în structura: Mă faceți, blestemaților, să vă dau afară...           (6p.) 

 

5. Precizează valoarea morfologică și funcția sintactică pentru cuvintele următoare: 

 

 mie- 

cugetau- 

                                                                                                           

(12p.) 

6. Alcătuiește un enunț în care substantivul casa să aibă funcție sintactică de atribut.  (6p.) 

 

B.  

7. Menționează modul de expunere predominant, utilizat în fragmentul citat și precizează rolul său.       (9p.) 

8. Explică, în 4-6 rânduri, semnificația enunțului: Zmeii înmărmuriră când auziră că opăreala lor lui i se părea 

puricărie.                                               (9p.) 
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Subiectul al II-lea (30 de puncte) 

 Alcătuiește o compunere de 100-150 de cuvinte în care să-ți imaginezi o posibilă continuare a textului de mai 

sus. În compunere, trebuie: 

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;            (8p.) 

-  să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;                               (4p.) 

- să folosești două moduri de expunere;                                                                   

(4p.) 

- să ai un conţinut adecvat cerinţei;                                                                          

(6p.) 

- să respecți elementele de ortografie și de punctuație;                                           (6p.) 

- să respecți numărul de cuvinte.                                                                               

(2p.) 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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Profilul copilului digital în relație cu profesorul tradițional 

 

Prof. înv.primar Ion Florina Violeta 

Prof. înv. primar Ion Amelia Viorica 

 

    Ideea că o nouă generație de elevi intră în sistemul de învățământ a captat recent atenția în rândul profesorilor și a 

specialiștilor în educație. Denumiți "Nativi Digitali" sau "Generația Netă", acești tineri se spune că au fost scufundați în 

tehnologie, umplându-le cu abilități tehnice sofisticate preferințele de învățare pentru care educația tradițională nu este 

pregătită. Marile revendicările sunt făcute cu privire la natura acestei schimbări de generații și despre necesitatea urgentă 

a reformei educaționale ca răspuns. 

   Specialiștii în educație susțin că o nouă generație de elevi intră în instituțiile tradiționale de învățământ, iar aceștia 

sunt copiii care au crescut cu informațiile și tehnologiile de comunicare (TIC), ca parte integrantă a vieții lor de zi cu zi. 

Se susține că  tinerii TIC se diferențiază de  generațiile anterioare de elevi și de profesori, iar diferențele sunt atât de 

semnificative încât natura educației în sine trebuie să se schimbe în mod fundamental găzduind aptitudinile și interesele 

acestor "nativi digitali" (Prensky, 2001). Deși astfel de cereri de schimbare majoră în educație sunt pe larg expuse, ele au 

fost supuse unui control critic și nu au o bază empirică solidă.  

   Generația născută aproximativ între 1980 și 1994 a fost caracterizată ca "Nativi digitali" (Prensky, 2001a) sau 

"Generația Netă" (Tapscott, 1998) din cauza familiarizării și  relaționării cu tehnologia informației și comunicării (TIC). 

Ele sunt descrise ca viața de viață cufundat în tehnologie ", înconjurat de și utilizarea calculatoarelor, jocuri video, 

playere audio digitale, came video, telefoane mobile, precum și toate celelalte jucării și instrumente ale erei digitale 

"(Prensky, 2001, p. 1). Ei sunt descriși ca având viața cufundată în tehnologie, ”înconjurați de utilizarea calculatoarelor, 

jocurilor video, playere audio digitale, camere video, telefoane mobile, precum și toate celelalte jucării și instrumente ale 

erei digitale" (Prensky, 2001, p. 1). Cercetătorii sociali, Howe și Strauss (2000, 2003), au etichetat această generație a 

”Mileniului”, atribuindu-i caracteristici distincte, care o disting de generațiile anterioare. Ei oferă o imagine pozitivă a 

acestei noi generații ca un nivel optimist, orientată spre echipă, cu copii talentați în tehnologie, și susțin că vor fi 

următoarea "mare generație". Se afirmă, de exemplu, ca nativii digitali învață în mod diferit față de generațiile anterioare 

de elevi.  

     Aceștia sunt considerați a fi elevi experiențial-activi, competenți în multi-tasking și care depind de tehnologiile de 

comunicații pentru accesarea informațiilor și pentru a interacționa cu ceilalți (Frand, 2000; Oblinger & Oblinger, 2005; 

Prensky, 2001a, 2001b; Tapscott, 1999). Cercetătorii susțin că aceste caracteristici ridică întrebări fundamentale și anume 

dacă educația este în prezent echipată pentru a satisface nevoile acestui grup nou de elevi. Tapscott (1998), de exemplu, a 

descris educația în țările dezvoltate, care sunt deja în criză astfel: "Există o apreciere tot mai mare că vechea abordare (a 

predării didactice) este greșit adaptată  nevoilor intelectuale, sociale, motivaționale și emoționale ale noii generații" (pag. 

131). 

    Acest lucru a fost repetat și de Prensky (2001a), el susținând că: "Elevii noștri s-au schimbat radical. Elvii de azi nu 

mai sunt oamenii sistemului nostru educațional care a fost conceput pentru a preda ". 

   Caracteristicile distinctive ale "nativilor digitali" 

   Existența unei generații de "nativi digitali" se bazează pe două ipoteze principale din literatura de specialitate, care pot 

fi rezumate după cum urmează: 

- Tinerii din generația nativilor digitali posedă cunoștințe sofisticate și abilități de folosire a tehnologiilor 

informaționale. 
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- Ca rezultat al creșterii și experiențelor lor cu tehnologia, nativii digitali au anumite preferințe de învățare 

sau stiluri care diferă de la generațiile anterioare de elevi. 

   Stilurile distinctive și preferințele de învățare ale nativilor  

   Copiii de azi sunt întotdeauna într-un proces de multiprocesare - ei fac mai multe lucruri simultan - asculta muzică, 

vorbesc la telefonul mobil, și  folosesc calculatorul, toate în același timp . Este, de asemenea, susținut că nativii digitali 

sunt obișnuiți să învețe la viteză mare, ceea ce face conexiuni aleatoare, iar procesarea informației vizuale și dinamice se 

face prin activități bazate pe joc. Se sugerează că, din cauza acestor factori elevii preferă învățarea bazată pe descoperire, 

care le permite să exploreze și să testeze în mod activ ideile lor și de a crea cunoștințe noi.  

     Generalizările despre modurile în care nativii digitale învață, de asemenea nu recunosc diferentele cognitive la 

persoanele tinere de diferite vârste și variații în cadrul grupelor de vârstă. 
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Studiu de caz 

CUCEA IOANA 

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Cluj-Napoca 

 

  Date anamnestice: 

 Date de identificare ale copilului:  B. B. S., în vârstă de 10 ani, elev în clasa a IV-a, elev în școala specială. 

Copilul s-a născut în data de  17.06.2004, iar antecedentele sale personale sunt retard mental, onicofagie, epilepsie. Nu 

realizează deficitul de care suferă, iar părinții îl sprijină și se implică în activitatea de recuperare a copilului.  

 Date din anamneza personală și familială:  

 Copilul este diagnosticat cu deficiență mintală severă, autism. Procesele de cunoaștere sunt în formare, iar 

procesele afectiv voliționale evidențiază atașamentul față de unii colegi și adulți și dispoziția afectivă schimbătoare. 

Prezintă o fobie și anume onicofagia (obiceiul de a-și roade unghiile) 

 Examinarea somatică și funcțională: 

 În ceea ce privește aspectul somatic, copilul prezintă o dezvoltare somatică corespunzătoare vârstei sale 

cronologice, conformația capului este normală, de asemenea și aparatul fonator. Motricitatea generală este bine 

dezvoltată dar în ceea ce privește coordonarea generală a mișcărilor prezintă o lentoare în anumite momente. Ritmul 

acustico-motor este în formare, bate din palme fără ritm. Nu realizează diferența dintre respirația orală și nazală, iar tipul 

de respirația este toracal superioară. Funcția auditivă prezintă anumite probleme, în ceea ce privește percepția auditivă 

reacționează cu greu la stimuli, memoria auditivă este slab dezvoltată (repetă ecolalic tot ce aude), iar auzul muzical este 

în formare (repetă ecolalic frânturi din cântece). Funcția vizuală prezintă următoarele aspecte: atenția vizuală 

îmbunătățită pentru sarcinile care îi plac mult, memoria vizuală este slab conturată, iar în ceea ce privește capacitatea de 

diferențiere vizuală cu sprijin reușește discriminarea după criteriul mărimii și a formei. Funcția fonatorie este normal 

dezvoltată. 

 Dezvoltarea limbajului: 

 Primul cuvânt a apărut la 2 ani când a început să facă referiri la propria persoană, iar prima propoziție la 7-8 ani 

(ecolalic). Ritmul vorbirii este normal iar limba sa maternă este limba română. În ceea ce privește dezvoltarea 

vocabularului pasiv deși înțelege majoritatea cuvintelor nu reacționează, iar la dezvoltarea vocabularului activ repetă 

ecolalic tot ceea ce aude, poate repeta un șir de cuvinte, (zilele săptămânii, cifrele, lunile anului, anotimpuri, culori). Nu 

prezintă însușirea scrierii și citirii, răspunde rar în mod conștient dar poate folosi cuvinte adecvate situației și corect 

structurate gramatical. 

 Examinarea limbajului: 

 Pentru pronunția sunetelor și cuvintelor prin repetare pronunță corect toate fonemele, nu reproduce fonemele pe 

bază de citire, nu prezintă mișcări articulatorii defectuoase, nici mișcări asociate sau omisiuni de sunete, confundarea 

sunetelor sau estomparea terminației cuvintelor. Ritmul și fluența vorbirii sunt normale, iar în ceea ce privește calitatea 

vorbirii  este în formare vorbirea conștientă, la vorbirea reflectată când e motivat repetă fără probleme cuvinte diverse, 

nu poate realiza vorbirea în șoaptă și ecolalic repetă diverse structuri verbale. Structura gramaticală a limbajului oral este 

bine structurată, dar în ceea ce privește limbajul scris nu realizează sarcina.  

 Diagnosticul tulburărilor de limbaj: 

În ceea ce privește vorbirea repetă ecolalic tot ceea ce aude, poate repeta un șir de cuvinte (zilele săptămânii, cifrele, 

lunile anului, anotimpuri, culori), nu scrie și nu citește, conduita - dispoziție afectivă schimbătoare, de la atașament la 
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agresivitate. Cauzele presupuse pentru tulburările de limbaj sunt epilepsia și deficiența mintală severă, iar cauzele 

confirmate sunt epilepsia, deficiența mintală severă și autismul. Prezintă sindromul nedezvoltării limbajului și agrafie. 

Date colectate în urma evaluării: 

1. Scala Communication Matrix 

Scala Communication Matrix ce evaluează abilitățile de comunicare ale copilului aflat în primele etape ale 

dezvoltării abilităților de comunicare. Scala Matrix prezintă cele 7 niveluri ale competenței comunicaționale : 

comportamente preintenționate, comportamente intenționate, comunicarea neconvențională, comunicarea convențională, 

simbolurile concrete, simboluri abstracte, limbajul.  

Conform rezultatelor obținute , pentru stadiul I, comportamentului preintențional, B. B. S. are  dobândite  

comportamente specifice pentru a transmite starea de disconfort (80%) prin comportamente precum   ar fi: mișcări 

ale corpului (lovește cu piciorul, își flutură mâinile), vocalizează (plânge, mormâie, țipă), prezintă diverse expresii faciale 

(grimase - se încruntă). Schimbările de postură și mișcările capului sunt în curs de dezvoltare. Pentru a-și transmite 

starea de confort (90%), are dobândite dintre comportamente comunicative, mișcările membrelor (lovește cu picioarele, 

flutură mâinile), mișcarea capului, gângurește, țipă, expresii faciale (zâmbește), iar în curs de dezvoltare sunt schimbările 

de postură. Exprimarea interesului pentru alte persoane (70%) este dobândită  prin 2 comportamente comunicative  

specifice  din cele 3 categorii de comportamente de comunicare ale dezvoltării limbajului, respectiv  expresii faciale ( 

zâmbetul social ) și mișcări ale corpului, iar schimbările de postură, gânguritul și țipatul sunt în curs de dezvoltare. 

În ceea ce privește stadiul II, comportamentului intențional, copilul are dobândite comportamente precum 

protestarea (90%) și stăpânește mișcări ale capului (întoarce capul într-o parte, își dă capul pe spate), mișcări ale 

mâinilor (își flutură mâinile, împinge, aruncă obiecte), mișcări ale picioarelor (lovește), se mută de lângă o persoană sau 

un obiect, se smiorcăie, urlă, iar în curs de dezvoltare sunt expresiile faciale. Stăpânește de asemenea continuarea unei 

acțiuni (70%) manifestând comportamente precum mișcările capului (mișcă într-o parte capul sau îl dă pe spate), 

mișcări ale mâinilor (flutură mâinile), mișcări ale picioarelor (lovește), iar în curs de dezvoltare sunt sunetele timpurii 

(gânguritul, țipatul, agitația), expresiile faciale (zâmbetul), iar din punct de vedere vizual, privirea unei persoane. 

Comportamentul de a obține pentru mai mult timp ceva (55%) este de asemenea atins prin faptul că își ia singur ceea 

ce își dorește dacă reușește să îi fie accesibil obiectul dorit, iar în curs de dezvoltare sunt comportamente precum 

mișcările corpului (apropierea de obiectul dorit, mișcări ale capului, mișcări ale mâinilor și picioarelor), sunetele timpurii 

(gânguritul, țipatul, agitația), expresiile faciale (zâmbetul) și vizualul (privirea la obiectul dorit). Comportamentul de a 

atrage atenția (50%) este în curs de dezvoltare, în curs de dezvoltare fiind mișcările corpului (apropierea de persoane, 

mișcările capului, mișcările mâinilor și picioarelor), sunetele timpurii (gânguritul, țipatul, agitația), expresiile faciale 

(zâmbetul) și vizualul (privirea la alte persoane). 

Pentru Stadiul III, comunicarea neconvențională, în curs de dezvoltare este comportamentul refuză, respinge 

ceva (50%), cu comportamentele în curs de dezvoltare precum: mișcări ale corpului (întoarcerea întregului corp, mișcări 

ale capului, mișcări ale brațelor sau mâinilor, mișcări ale picioarelor), sunete timpurii (urlete, plâns), expresii faciale (se 

încruntă, face diferite grimase), gesturi simple (respinge obiecte sau persoane). În acest stadiu, copilul stăpânește 

următoarele comportamente: solicită continuarea unei acțiuni (63%), fapt evidențiat prin gesturi simple pe care le 

stăpânește ( ia mâna unei persoane, atinge o persoană, se apropie de o persoană) și prin acțiuni în curs de dezvoltare 

precum mișcările corpului (mișcările întregului corp, mișcările brațelor, mâinilor, mișcările picioarelor), sunete timpurii 

(gângurește, țipă, se agită), expresii faciale (zâmbește), vizual (privește o persoană). Solicită o nouă acțiune (63%), 

stăpânind din punct de vedere vizual privirea asupra unei persoane, gesturile simple (ia pe cineva de mână). La acest 
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comportament în curs de dezvoltare sunt mișcările corpului (mișcările întregului corp, mișcările brațelor, mâinilor, 

mișcările picioarelor) și expresiile faciale (zâmbetul). Solicită pentru mai mult timp un anumit obiect sau o anumită 

acțiune (100%), realizează mișcări ale corpului (mișcări ale întregului corp, mișcări ale capului, mișcări ale mâinilor, 

mișcări ale picioarelor), sunete timpurii (agitație, țipăt), vizual (se uită la obiectul dorit), expresii faciale (zâmbește), 

gesturi simple (ghidează mâna sau ne trage spre obiectul dorit, atinge obiectul dorit fără să îl ia, ajunge la un obiect sau 

atinge obiectul). Face alegeri (100%), având comportamente precum mișcările corpului (mișcările întregului corp, 

întoarce capul spre obiectul dorit), vizual (se uită la un obiect), gesturi simple (ghidează mâna sau ne trage spre obiectul 

dorit, atinge obiectul dorit fără să îl ia, ajunge la un obiect sau atinge obiectul). Solicită un obiect nou (100%), prin 

gesturi precum: mișcările corpului (mișcările întregului corp, întoarce capul spre obiectul dorit), vizual (se uită la un 

obiect), gesturi simple (ghidează mâna sau ne trage spre obiectul dorit, atinge obiectul dorit fără să îl ia, ajunge la un 

obiect sau atinge obiectul). Solicită atenție (100%) prin sunete timpurii (gângurit, agitație), expresii faciale (zâmbet), 

vizual (privește persoana), gesturi simple (fluturări ale brațelor, mâinilor, atinge persoana, activează butonul sau 

dispozitivul prin care cheamă pe cineva). Arată afecțiune (100%) prin sunete timpurii (gângurit, țipăt), expresii faciale 

(zâmbet), vizual (privește persoana), gesturi simple (mișcăr ale mâinilor, atinge persoane). 

Stadiul IV, comunicarea convențională, conform acestei matrici îl stăpânește foarte bine, cu comportamente 

precum refuzul sau respingerea unui obiect (63%) – gesturi convenționale și vocalizări în curs de dezvoltare (oferă 

itemul nedorit, vocalizări „uh-uh”), stăpânind mișcarea capului pentru a transmite negația. Solicită continuarea acțiunii 

(82%) prin gesturi și vocalizări convenționale (dă din cap, ne cheamă spre el, ridică mâinile sus-jos pentru a fi luat în 

brațe). Solicitarea unei noi acțiuni (45%) este în curs de dezvoltare cu gesturi și vocalizări convenționale (ne cheamă 

spre el, ridică mâinile sus-jos pentru a fi luat în brațe). Solicită pentru mai mult timp un obiect (100%) prin gesturi și 

vocalizări convenționale (își mută privirea de la noi la obiectul dorit, arată spre obiectul dorit). Face alegeri (100%) prin 

gesturi și vocalizări convenționale (își mută privirea de la noi la obiectul dorit, arată spre obiectul dorit). Solicită un 

obiect nou (100%) prin gesturi și vocalizări convenționale (își mută privirea de la noi la obiectul dorit, arată spre 

obiectul dorit). Solicită atenție (100%) prin gesturi și vocalizări convenționale (ne cheamă la el, arată spre noi). Arată 

afecțiune (100%) prin gesturi și vocalizări convenționale (îmbrățișări, pupici, mângâieri). Salută persoane (100%) prin 

gesturi și vocalizări convenționale – face cu mâna în semn de salut. Oferă, împarte (100%) prin gesturi și vocalizări 

convenționale (ne dă sau ne arată ceva, vocalizări specifice cu sunete de întrebare precum „vrei asta?”. Atrage atenția 

altei persoane (100%) prin gesturi și vocalizări convenționale (arată spre ceva, se uită înainte și înapoi între noi și o altă 

persoană sau obiect).  
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

 

Prof. Tanase Ileana Daniela 

Colegiul Tehnic Costin D. Nenitescu Pitesti 

 

I. INFORMAŢII DE BAZĂ 

 NUMELE ŞI PRENUMELE: O.A.C.     

 NAŞTERII: 29.11.2002 

 ŞCOALA: Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu Pitești                           

  XII a 

 

II. STAREA ACTUALĂ A COPILULUI 

 STAREA ACTUALĂ DE SĂNĂTATE: clinic sănătoasă 

 EVALUARE REALIZATĂ. PREZENTARE SINTETICĂ: Eleva se poate incadra in invatamantul de 

masa,eleva nu se poate concentra timp indelungat, necesita discutii si atentie speciala in timpul orei, are nevoie de sarcini 

individualizate și încurajare si apreciere pentru pasii facuti, participa cu calm la toate etapele lectiei 

 

 ARIA VIZATĂ DE PROGRAM: Om și societate, disciplina ISTORIE 

 INTERVENŢII ANTERIOARE:    

 

III. PLANIFICAREA INTERVENŢIEI 

 OBIECTIVE GENERALE ALE PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

- Dezvoltarea limbajului  de specialitate 

- Utilizarea cunoştinţelor teoretice elementare   

- Formarea şi dezvoltarea  deprinderilor de rezolvare a sarcinilor simple, de lucru individual 

 

 DATA ÎNCEPERII ADMINISTRĂRII PROGRAMULUI: Septembrie 2017 

 INTERVAL DE TIMP VIZAT:  primul semestru al anului scolar 2020-2021 

 DATA EVALUĂRII ŞI REPROIECTĂRII PROGRAMULUI:  semestrul al doilea al anului scolar 

2020-2021 

 ECHIPA DE INTERVENŢIE: - profesor/diriginte 

 

IV. PUNEREA ÎN PRACTICĂ 
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PROGRAMUL DE INTERVENŢIE: Istoria românilor, clasa a XII a 

Nr. 

crt. 

Activitatea 

propusă 

Obiective 

operaţionale 

Mijloace. 

Strategii. 

Resurse 

Intervenţii realizate de  

cadrul didactic de 

sprijin/itinerant 

învăţătorul clasei 

Termene Rezultate  

obţinute. 

Comentarii 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 

 

Dezvoltarea 

limbajului  

istoric 

 

- citește și utilizează 

informaţiilor din 

documentele 

istorice 

- enumeră tipurile 

de regimuri politice 

-descrie fenomenele 

istorice care au loc 

intr-o perioada de 

timp determinata 

- enumeră 

perioadele istorice 

 

- conversaţia; 

- explicaţia; 

- exerciţiul; 

- fişa de lucru; 

-harta istorică 

 

-notarea perioadelor 

istorice 

-identificarea 

personajelor istorice 

-Identificarea tipurilor de 

regimuri politice 

-enumerarea 

caracteristicilor 

regimurilor politice 

- folosirea documentelor 

istorice 

 

21 IX – 

30 IX  

 

 

2. 

Antichitatea 

românească 

 

- citește și utilizează 

informaţiile din 

carte 

- enumeră etapele 

aparitiei si 

consolidării statului 

dac 

- enumeră 

conflictele dintre 

daci si romani 

 

- conversaţia; 

- explicaţia; 

- exerciţiul; 

- fişa de lucru; 

- planşe cu 

personaje 

istorice 

 

- notarea definiţiei 

referitoare la statalitate 

-identificarea etapelor de 

formare a statului dac; 

-numeste conducatorii 

Daciei in antichitate; 

-exercitii privind 

stabilirea conflictelor 

dintre daci-romani; 

- noteaza perioadele 

conflictelor dintre 

daci-romani 

 

5 X – 23 

X  

 

 

3. 

 

Formarea 

statelor 

medievale 

romanesti 

 

- să-şi însuşească 

definiţia 

descalecatului 

- să alcatuiasca texte 

simple referitoare la 

importanta statului 

medivele 

 

- conversaţia; 

- explicaţia; 

- exerciţiul; 

- fişa de lucru; 

- planşe cu 

personaje 

istorice; 

 

- notarea informaţiilor 

referitoare la 

desfasurarea procesului 

de intemeiere a statului 

medival; 

- exerciţii de completare 

a textului cu cuvintele 

 

23 X – 6 

XI 
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lipsa; 

- formulare de enunţuri 

în care să numeasca 

intemeietorii statelor 

medievale; 

- formulare de propoziţii 

care să conţină 

enunerări; 

- compunere de text de 

câteva enunţuri despre 

atributiile domnitorului; 

- dictare. 

 

4. 

 

Statul roman 

modern 

 

- citește și utilizează 

informaţiilor din  

manual 

- enumeră etapele 

de producție pentru 

componentele 

electronice. 

- enumeră regulile 

de protecția muncii 

specifice proceselor 

de productie 

 

- conversaţia; 

- explicaţia; 

- exerciţiul; 

- fişa de lucru; 

- planşe cu 

personaje 

istorice 

-harta istorica 

-texte istorice 

 

- să noteze date 

referitoare la unirea 

realizata de Cuza; 

- exerciţii de citirea a 

textelor istorice si de 

identificarea a 

reformelor realizate de 

Cuza 

- exerciţii de completare 

a propozitiilor cu 

cuvintele lipsa 

- formulare de opinii 

referitoare la 

imporatanta primei 

Constitutii romanesti 

- completarea rebusului; 

- dictare. 

 

9 XI – 

27 XI 

 

 

5. 

Sistemul 

politic 

interbelic 

- să-şi însuşească 

definiţia  de 

interbelic 

- să alcatuiasca texte 

simple pe baza 

temelor date 

 

- conversaţia; 

- explicaţia; 

- exerciţiul; 

- fişa de lucru; 

- planşe cu 

succesiune de 

întâmplări; 

-manualul 

 

- să noteze date 

referitoare la regii 

Romaniei 

- exerciţii de identificare 

a principalelor partide 

politice interbelice 

- exerciţiide identificare 

a liderilor politici 

interbelici; 

 

7 XII – 

22 XII  
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- exerciţii de completare 

a textului cu elementele 

corespunzătoare; 

- alcătuire de propoziţii 

care să conţină o 

enunerare a regilor 

Romaniei in perioada 

ineterbelica; 

- alcătuire de enunţuri 

care să conţină detalii 

despre monarhia in 

Romania intre 

1918-1940 

- dictare. 

 

6. 

 

Recapitulare si 

evaluare 

 

- să încadreze corect 

în timp si spatiu 

evenimentele 

istorice 

- să-şi însuşească 

partial limbajul 

istoric 

- să formeze 

propoziţii 

enunţiative 

referitoare la temele 

discutate 

 

- conversaţia; 

- explicaţia; 

- exerciţiul; 

- fişa de lucru; 

- planşe cu texte 

şi cuvinte (nume 

de persoane, 

localităţi); 

- rebus 

 exerciţii de citire a 

textelor cu mai multe 

alineate; 

- încercuirea variantei 

corecte de raspuns 

- exerciţii de transcriere 

a textului care conţine 

titlu şi mai multe 

alineate; 

- recunoaşterea 

personajelor istorice 

- exerciţii de completare 

a propoziţiilor date cu 

termenii istorici 

corespunzatori 

- completarea rebusului 

istoric 

- dictare. 

 

11  – 26 

I a 

-Discuții 

libere; 

-Chestionare 

verbală; 

-Fise de 

evaluare; 

-Fișe de 

progres. 

 

Analiza rezultatelor parţiale:  

          Eleva  a parcurs toate conținuturile adaptate 

          Eleva a promovat toate evaluarile practice și orale 

 

Rezultatele obţinute în urma aplicării programului:  

           La finele primului semestru al anului de studii 2020-2021 s-au format competenețele minimale cerute de 

standardele de pregatire teoretica.
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Evaluarea nivelului de atingere al obiectivelor educaționale, ca moment al reglării procesului 

de învățământ 

                                                                                   Prof. Damian Daniela, Liceul Teoretic 

„Spiru Haret” Moinești 

 

         CONCEPTUL DE STRATEGIE DE EVALUARE 

Prin funcția sa reglatoare, strategia de evaluare, este o parte componentă integrantă a procesului de instruire. 

Prin scopul evaluării clar stabilit, strategia de evaluare potențează procesul educațional în direcția dorită de cel care o 

proiectează și o aplică.                                                                                               

OBIECTIVELE EVALUĂRII  

Obiectivele evaluării au un anumit grad de specificitate care permite o măsurare educațională caracterizată 

printr-un grad suficient de obiectivitate pentru a fi validă și fidelă. Aprecierea comportamentului observabil al celui 

evaluat se realizează cu ajutorul unui instrument de evaluare. Instrumentele de evaluare sunt create pe baza obiectivelor 

operaționalizate, răspunzând acelorași întrebări: ce se evaluează?; cum se evaluează? si cât se evaluează?), facilitând 

„măsurarea" performanțelor. Evaluarea este „procesul care începe cu planificarea și cu descrierea obiectivelor și a 

conținuturilor care vor fi controlate mai târziu”. (Dicționarul de pedagogie, Schaub Horst, 2000, p.101)  De aceea 

consider că elaborarea unui plan de evaluare este necesar încă din etapa de proiectare didactică. 

PLANUL DE EVALUARE 

Cuprinde: stabilirea scopului evaluării, evaluarea resurselor, stabilirea obiectivelor evaluării, stabilirea 

metodelor, identificarea instrumentelor, verificarea planului. Funcțiile planului de evaluare: oferă o imagine sistematică 

de ansamblu asupra manierei în care vor fi evaluate rezultatele învățării și definește o abordare sistematică în vederea 

îmbunătățirii continue a procesului de evaluare. Planul de evaluare este un prim pas (faza de planificare) în ciclul 

continuu de îmbunătățire a procesului de evaluare și poate fi utilizat pentru a detalia toate specificațiile procesului de 

evaluare. La elaborarea planului de evaluare trebuie să avem în vedere două întrebări: planul de evaluare acoperă toate 

elementele critice care trebuie evaluate și componentele definite contribuie la o evaluare eficace și eficientă?  

                 În ceea ce privește operațiile evaluării, acestea sunt: măsurarea, cuantificarea rezultatelor școlare, 

aprecierea rezultatelor școlare, formularea concluziilor prin raportarea la scala de notare și adoptarea deciziilor. După 

modul cum se integrează în demersul didactic strategiile de evaluare sunt: evaluarea inițială (la începutul demersului 

didactic), evaluarea formativă (însoțește demersul didactic), evaluarea sumativă (la sfârșitul unei perioade mai mari de 

instruire). În ceea ce privește metodele de evaluare, de exemplu la disciplina chimie trebuie cunoscute avantajele și 

limitele probelor scrise și a celor practice. De exemplu, probele scrise oferă un feed-back rapid, dar necesită mult timp iar 

cele practice îi ajută pe elevi să desfășoare activități cu mai mult spirit critic, dar faptul că sunt observați îi poate inhiba în 

desfășurarea activităților. Cea mai importantă parte a evaluării este  evaluarea nivelului de atingere a obiectivelor 

educaționale, ca moment al reglării   procesului de învățământ, de exemplu la disciplina chimie, clasa a IX-a:       
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Competența 

specifică 

Activități de învățare 

Elevul: 

Obiective de evaluare 

Elevii vor fi capabili: 

                     Exemple de itemi 

1.1. 

Descrierea 

comportării 

speciilor 

chimice 

studiate 

într-un 

context dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Definește și explică 

sistemul de noțiuni 

despre atom: atom, 

element chimic, simbol 

chimic, masă atomică  

relativă, valență,  

electronegativitate, nr. 

de oxidare; izotop, 

nucleu, proton, neutron, 

electron, sarcina și masa 

lor, numărul protonilor, 

neutronilor, electronilor 

în atom; nivel și subnivel 

energetic, orbital, forma 

și numărul orbitalilor s și 

p, repartizarea 

electronilor pe nivele și 

subnivele în  

atomii elementelor din 

perioadele I –IV, 

elementele s, p, d, 

configurațiile 

electronice; 

periodicitatea 

proprietăților elementelor 

din grupele principale  

(structura învelișului 

electronic, valențele, 

N.O. posibile, 

electronegativitatea, 

proprietățile metalice și 

nemetalice, de oxidant și 

de reducător, echilibrul 

chimic) 

-Să definească și să 

explice noțiunile 

respective. 

−Să coreleze poziția 

elementului în SP cu 

compoziția atomului 

lui, configurația 

electronică, tipul 

elementului, valențele 

și gradele de oxidare 

posibile, 

electronegativitatea, 

proprietățile metalice 

și nemetalice. 

−Să determine 

elementele chimice 

după configurațiile 

electronice şi invers. 

-Să exemplifice 

schimbarea  periodică 

a proprietăților 

elementelor chimice 

din subgrupele 

principale: 

electronegativitatea, 

proprietățile metalice 

şi nemetalice, 

proprietățile de oxidant 

şi reducător (în 

substanțe simple). 

−Să determine 

influența diferiților 

factori asupra 

sistemelor în echilibru, 

cunoscând Principiul 

Le Chatelier.  

Completează spațiile libere din afirmațiile 

propuse: 

1) Atomul este ________________________ 

 2) Odată cu creșterea electronegativității 

elementelor, se intensifică  proprietățile 

_____________    și scad proprietățile 

_________________ 

3) Atomul cu Z = 15 conține ___ protoni, ___ 

electroni şi _______neutroni. 

•Determină elementele chimice după 

configurațiile electronice: 

а) ...2s22р3___________ 

b) ...3d34s2___________ 

c) ...4s24р5 ___________ 

•Alege afirmațiile corecte. 

In şirul de elemente cu numerele de ordine 

 Z = 11,12, 13: 

a) proprietățile de reducător scad; 

b)electronegativitatea scade; 

c) proprietățile metalice scad; 

d) raza atomică scade 

e) energia de ionizare scade 

f) caracterul bazic al hidroxizilor corespunzători 

crește 

• Cromatul de sodiu, Na2CrO4, se dizolvă în  

apă obținându-se o soluție de culoare galbenă. 

La dizolvarea dicromatului de sodiu în apă se 

obține  

o soluție portocalie În mediu acid se realizează 

 echilibrul:   2CrO7
2- + 2H+ ↔ Cr2O7

2- + H2O 

a) Cum se modifică culoarea soluției la  

               adăugare de HCl ? 

b) Ce culoare capătă soluția la adăugare 

de dicromat ? 

c) In  ce sens se va deplasa echilibrul la 

  încălzirea sistemului ? 
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1.2. 

Diferențierea 

substanțelor  

chimice după 

natura 

interacțiunilor 

dintre atomi, 

ioni, molecule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Definește și explică 

sistemul de noțiuni 

despre legătura chimică: 

tipuri de  

legătură chimică (ionică, 

covalentă nepolară şi 

polară, donor-acceptoare  

(NH4
+), interacțiuni 

intermoleculare ); ioni, 

formarea ionilor, a 

legăturii ionice,  

formarea legăturii 

covalente, legături σ  

şi π, legătură simplă, 

dublă, triplă, tipuri de  

 

-Să definească şi să 

explice noțiunile  

respective. 

 

−Să stabilească tipul 

legăturii chimice după 

compoziția substanței. 

 

−Să alcătuiască 

formule de substanțe 

cu diferite tipuri de 

legături chimice 

(moleculare, 

electronice, de 

structură). 

 

•Stabilește tipul afirmației (A, F): 

1) A F. Legătura covalentă polară se 

         realizează prin punere în comun de  

        electroni între atomi cu aceiași  

               electronegativitate. 

2) A F. Legătura ionică se realizează prin  

        transfer de electroni între atomi ce  

        diferă după  electronegativitate. 

•Alege în care din substanțele date NH3, N2, 

NaF,  

H2O, CH4 se realizează: 

а) legătura covalentă nepolară b) legătura  

covalentă polară; c) legătura triplă d) legătura  

de hidrogen. 

•Cu  elementele: Na; O; H; Cl alcătuieşte  

formula chimică a unei substanţe pentru 

 fiecare tip de legătură indicată: 

a) covalentă nepolară  

b) covalentă polară 

c) ionică  

d) covalentă- coordinativă 

                                                                                

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Mihailov E., Velişco N., Cherdivara M. ş. a. Chimia. Ghid de implementare a curriculumului modernizat la chimie 

pentru treapta liceală. Chisinau, Editura „Cartier”, 2010                                                                                                   

2. Didactica  Pro ,Revistă de teorie şi practică educaţională a Centrului Educaţional Nr. 4 (68), 2011.                                            

3. Radu, T.I.; Ezechie, L., Didactica. Teoria instruirii, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2006. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

PROF. STĂNESCU ALINA-NICOLETA 

LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROTIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ 

 

Unitatea de învățământ:  

Data:  

Profesor:  

Clasa: aVIII-a  

Durata: 45 minute 

Disciplina: Educație tehnologică și abilități practice 

Unitatea de învățare: Domenii profesionale 

Titlul lecției: Domenii profesionale specifice în plan local sau în diferite zone geografice 

Tipul lecţiei: Lecţie de verificare și apreciere a rezultatelor școlare prin metode complementare (proiectul) 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfâşitul lecţiei elevii trebuie să fie capabili : 

 O1 : Să enumere regiunile geografice de dezvoltare economică. Obiectivul este atins dacă elevul enumeră 6 regiuni din totalul de 8. 

 O2 : Să precizeze județele din regiunea de vest. Obiectivul este atins dacă elevul precizează 3 județe din totalul de 4. 

 O3 : Să asocieze fiecare regiune cu dezvoltarea sa economică. Obiectivul este atins dacă elevul asociază 6 regiuni-dezvoltare economică din totalul de 8. 

 O4 : Să enumere tipurile de turism. Obiectivul este atins dacă elevul enumeră 4 tipuri din totalul de 6.   

Metode didactice: activitate independentă prin problematizare, algoritmizare, dialogul, expunerea, explicația. 

Material didactic: laptop, fişe de lucru. 

Forme de organizare : individual, frontal.
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SCENARIUL DIDACTIC 

Etapele lecției Timp Obiective 

operaționale 

            Conținutul 

lecției 

Metode 

didactice 

Mijloace 

didactice  

1.Organizarea 

clasei pentru 

lecție si captarea 

atenției elevilor. 

2 min  Activități de natură 

organizatorică: verificarea 

prezenței, asigurarea 

disciplinei, pregătirea 

mijloacelor didactice, 

materialelor necesare. 

Explicația  

2.  

Reactualizarea 

cunoștințelor. 

4 min  Prin dialogul frontal se 

sintetizează cunoștințele 

despre domenii profesionale: 

-Ce este profesia ? 

   - Ce înțelegeți prin 

ocupație ? 

   - Ce reprezintă 

meseria/calificarea? 

   - D 

ar funcția? 

Dialogul  

3. Anunțarea 

titlului lecției și a 

obiectivelor 

operaționale. 

1 min  Profesorul anunță titlul 

lecției. Stabilește obiectivele 

operaționale. 

Explicația  
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Etapele lecției Timp Obiective operaționale             Conținutul lecției Metode 

didactice 

Mijloace 

didactice  

4. Anunțarea 

temei  

 

 

1 min O1 Profesorul informează elevii cu privire la prezentarea unui 

proiect de tip prezentare power-point de către  de elevi. 

 

 

 

 

Explicația  

5. Prezentarea 

sarcinilor şi a 

situaţiilor de 

învăţare 

28 min  Profesorul precizează că va fi o prezentare power point iar 

restul elevilor pot interveni cu întrebări. 

Profesorul coordonează activitatea. 

 

Expunerea 

algoritmizarea 

Laptopul 

6. Conexiunea 

inversă 

8 min  Profesorul solicită elevilor completarea fişelor de lucru. 

Evaluează activitatea elevilor. Oferă lămuriri şi trage 

concluzii. 

Conversația Fișe de lucru 

Tema pentru 

acasă 

1 min  Elevii notează tema, cer lămuriri. Explicația   
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Fişă  de lucru  -clasa preg. 

Adunarea si scaderea  nr. 1,2,3 

 

Prof.inv.primar: Gliga Corina                                                                     

Scoala Gimnaziala Ibanesti,Mures 

 

                                          Calculează : 

2  +  1 =                      9  -  1 =                        3 – 2 – 1 = 

3  +  6 =                     8  -  2 =                        6 + 1 – 2 = 

2  +  5 =                     6  -  0 =                       10 – 1 – 1 = 

7  +  0 =                     7  -  1 =                         8 – 2 + 1 = 

5  +  2 =                     2  -  2 =                         9 – 1 + 2 = 

 

1. Completează căsuţele libere : 

      +  2       -  3        + 0        +  1       -  2       +3 

 

 

 

2. Completeazǎ cu numerele potrivite:                                      4.  Taie rezultatele greşite: 

8 + .... =  9                ...  – 1 = 3                 ... +  ... = 8                                6 – 1 =   10  ,  5  ,  

9                 

.... + 1 =   3                9 –  ... = 8                ... –  ... = 8                                9 + 1 =   10  ,  9  ,  

8                 

3 +. ... =   7                7 –  ... = 5               ... +  ... = 7                                5 + 3 =     8  ,  4  ,  

2                 

.... = 4 + 2                  ... = 10 – 5               ... –  ... = 7                                8 – 3 =     8  ,  7  ,   

5           

3. Completează  cu  “+ “sau “ –“ : 

 

5  3 =  8  8  3 = 5      5    3 = 8 

 

9 1 = 10  9  0 =  9             2  3 =  5 

 

6  2 =  4  1  3 =  4                  3  7 = 10 

 

7 
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4.  Calculează și stabilește egalitățile: 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Comparaţi folosind semnele   >   ,  =  ,  < 

      

               3 + 1         6 + 2                       9 – 3          8 - 1 

               5 – 2         9 - 1                       3 + 5          4 + 3 

                   6 + 2         8 + 0                       2 + 3         3 + 2 

 

7. Rezolvă problema :  

                                

                                                    

                                                                                                                  =  

 

 

1 + 7 

10 – 2  

8 – 3  9 + 1 

7 – 3  

8 + 2   
4 + 1 

4  + 

4 

3 + 1 10 – 2  
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                                                                                    Profesor înv. primar: Alstanei Mihaela 

 Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani 

Clasa: a II - a 

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii           

 Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Unitatea tematică: “Bun venit, primăvară!”                       

Subiectul:  Împărțirea numerelor naturale în concentrul 0-100 

Forma de realizare: lecţie integrată                                  

Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

MEM: 1.5 . Utilizarea următoarelor denumiri şi simboluri în contexte adecvate: <, >, =, plus (+), minus (-), înmulţit (·), împărţit (:), sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, 

descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor 

1.7. Efectuarea de împărţiri cu rest 0 în concentrul 0 - 50 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţiri; 

CLR:  1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

MEM: O1- să recunoască și să utilizeze terminologia specifică împărțirii; 

O2- să efectueze oral împărțiri cu numere naturale în concentrul 0-100;  

O3-să respecte ordinea efectuării operațiilor; 

O4- să afle termenul necunoscut dintr-o expresie matematică; 

O5- să compună probleme pe baza unui exercițiu dat sau a unei imagini. 

CLR: O6- să identifice caracteristicile anotimpului primăvara pe baza imaginii realizate; 

STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode şi procedee: conversaţia,conversaţia euristică, explicaţia, ,exerciţiul, demonstaţia, problematizarea ,metoda R.A.I; 

b) Mijloace de învăţământ: panou, plansă, floare,  minge ,puzzle, fisă de lucru, videoproiector. 

c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 
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EVALUARE: observarea sistematică, aprecierile verbale; 

 

BIBLIOGRAFIE:  

- Programa şcolară pentru disciplina Matematica si explorarea mediului, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 

-Ioan, Cerghit ,Metode de învăţământ, EDP, Bucureşti, 1976 

 

Etapele  

lecţiei 

 

Competen

țe 

specifice 

                                  

     Activitatea propunătorului 

 

Activitatea elevilor 

Compe

tențe 

derivat

e 

     Strategii didactic Evaluare 

Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

2’ 

 

 

 

 

   Se pregătesc materialele necesare desfăşurării orei de  

Matematică și explorarea mediului. 

   Asigur un climat favorabil pentru începerea orei. 

 

Se pregătesc pentru 

ora de MEM. 

 Conversaţia   

Frontal  

 

2. Captarea 

atenţiei 

5’ 

 

MEM 

1.5 

 

 

 

 

 

1.7 

 

    Adresez copiilor câteva întrebări cu privire la 

anotimpul primăvara: 

- Care sunt semnele acestui anotimp? 

- Care sunt lunile anotimpului primăvara? 

   Afișez pe tablă tulpina și frunzele unei flori și le 

spun elevilor că Zâna Iarnă a înghețat această floare și 

nu a mai putut să înflorească. 

  Îi rog pe elevi să ajute floarea să revină la viață, 

rezolvând sarcinile de pe spatele petalei.  Astfel pe 

fiecare petala va fi scrisă câte o literă care va ajuta la 

 

Elevii răspund  la 

întrebări și sunt 

impresionați de 

materialul pregătit. 

 

Rezolvă sarcinile de 

pe spatele petalelor și 

descoperă cuvântul 

”ÎMPĂRȚIRE” 

 

O1 

Conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

Exercițiul 

 

  

 

 

 

Frontal  

 

 

 

Aprecierile 

verbale 
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formarea cuvântului ,, împărțire”.  

 

3. Anunţarea 

scopului şi a 

obiectivelor 

3’ 

    Le voi preciza elevilor că astăzi vom recapitula 

împărțirea numerelor în concentrul 0-100. 

 

Elevii ascultă cu 

interes. 

  

Conversaţia 

 

 

  

Frontal 
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4. Dirijarea 

activității de 

consolidare 

25’ 

 

MEM 

 

 

 

   Activitatea va debuta cu  jocul: „Răspunde- Aruncă- 

Întreabă.”  

  Jocul se desfășoară astfel: pun o întrebare  elevilor și 

arunc mingea celui care a răspuns corect, acesta la 

rândul lui pune o altă întrebare colegilor și aruncă 

mingea celui care știe răspunsul. Cel care nu știe 

răspunsul la întrebare iese din joc. 

  La tablă va fi proiectată  fișa de lucru pe care o 

primesc elevii. Voi numi câte un elev pentru a ieși la 

tablă și pentru a rezolva câte un exercițiu. 

  Împart elevii pe grupe. Fiecare grupă primește câte o 

piesă din puzzle. Elevii trebuie să rezolve exercițiile 

scrise pe spatele piesei de puzzle și să lipească piesa la 

tablă pentru a constitui puzzle-ul. 

Verific oral exercițiile rezolvate de fiecare grupă și 

felicit grupele câștigătoare. 

 

Elevii răspund la 

întrebări.  

Elevii formulează 

întrebări. 

 

 

Elevii ies la tablă și 

rezolvă exercițiile 

propuse pe fișă. 

Reconstituie puzzle-ul 

și descoperă o 

frumoasă imagine de 

primăvară. 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

O3 

O4 

 

Metoda R.A.I 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

Problematizarea 

 

 

Explicația 

Conversaţia 

 

Minge  

 

 

Tablă 

Video-proie

ctor 

 

 

 

 

 

 

Piese puzzle 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

Aprecierile 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

5. Obţinerea 

performanţei 13' 

6. Încheierea 

lecției 2' 

CLR 

1.2 

Ajutati de imaginea obținută la tablă, elevii rezolvă 

câteva probleme în versuri. Rog elevii să compună și ei 

probleme asemănătoare. 

Fac aprecieri individuale şi colective. 

Elevii ascultă versurile 

și trec la tablă pentru a 

rezolva problemele. 

O5 

 

O6 

 

Problematizarea 

Conversaţia 

 

 

 

 

Frontal 

 

  

 

Aprecierile 

verbale 
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Lectura în pedagogia viitorului  

 

prof. Loredana Ivan 

Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny”, Ploieşti                 

 

 În contextul educaţional actual, în care accentul este plasat pe competenţa de comunicare şi relaţionare 

multilingvistică, disciplina Limba şi literatura română devine vector fundamental deopotrivă pentru păstrarea identităţii 

culturale, cât şi pentru lărgirea orizontului informaţional. Pentru compatibilizarea învăţământului românesc cu modele 

oferite prin documentele U.E., sunt recomandate domeniile: sensibilizare la cultură, a învăţa să înveţi, comunicare în 

limba maternă. 

 “Nu e alta mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor”, spunea atât de 

convingător cronicarul Miron Costin. Fascinaţia cărţii se înfiripă de la cea mai fragedă vârstă. Ea începe odată cu primii 

paşi în lumea poveştilor citite de părinţi sau bunici şi se continuă în anii de şcoală, lectura îmbogăţind considerabil 

cunoştinţele elevilor. De asemenea, ea produce satisfacţii deosebite şcolarului prin trăirea întâmplărilor fabuloase care se 

petrec în carte, deprinzându-l să deosebească răul de bine, cultivându-i gusturi, convingeri şi sentimente alese. 

 Cititul cu voce tare este o modalitate incredibilă de a-i oferi un start excelent în viață copilului, de la o bază 

solidă pentru învățare și insuflarea plăcerii lecturii, o relație de încredere și o mai mare apropiere între părinte/educator și 

copil până la o dezvoltare cerebrală optimă.  

 Cercetările au constatat o activare superioară a creierului la acei copii ai căror părinți practicau cititul cu voce 

tare acasă. Este foarte interesant să aflăm ce părți ale creierului sunt activate, și anume aceleași părți care sunt active și în 

momentul lecturii independente, când citim singuri. 

 Zonele cerebrale responsabile de imaginație și procesare vizuală sunt cele mai active în timpul cititului cu voce 

tare iar asta nu e chiar surprinzător având în vedere că în momentul în care, de exemplu, un părinte îi citește copilului 

despre o broască râioasă, copilul va picta acel tablou în propria imaginație. 

 Arta povestirii este o metodă care are ca punct central povestea, un traseu narativ în care protagonistul urmează 

un șir de etape prestabilite. La graniță cu teatrul sau cu improvizația sau cu psihodrama, storytellingul poate constitui un 

aliat de nădejde în activitatea didactică și în același timp, o terapie.   

Povestea consacrată trăiește prin metafore. Pentru copii, acestea au rolul de a explica, imagina, crea și instrui. 

Ele ajuta copiii să înainteze și să își asume propriul traiect educațional, propria învățare. Dialogul real și deschis care se 

stabilește în timpul narării și ascultării poveștilor creează posibilitatea sondării nevoilor pe care le au cei care participă.  

În altă ordine de idei, metafora ne însoțește pe tot parcursul vieții. Psihologii lucrează cu metafore terapeutice, 

Iisus a vorbit ucenicilor prin pilde, literatura ne pune în fața diverselor situații de viață și viața însăși este o metaforă. 

 Tehnica teatrului de umbre sau niște păpuși ajutătoare realizate de povestitor pot face diferența. 

  Intrarea și ieșirea din timpul mitic al povestirii trebuie să fie distincte ca etape față de povestea propriu zisă și în 

storytelling. Pregătirea auditoriului este necesară pentru a asigura succesul. Joculețe de spart gheața sau exerciții de 

gândire laterală fac posibilă detașarea de cotidian și pătrunderea în lumea poveștii.    

 Storytellingul trebuie să fie o sinteză a comunicării verbale, nonverbale și paraverbale. Povestitorul trebuie să 

mențină contactul vizual cu publicul său și să se adapteze permanent la nevoile lui. De aceea spunem că este o artă cu un 

inestimabil avantaj, acela de a ne face atenți la emoțiile celor din fața noastră.     
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 Publicul poate fi implicat în procesul narării prin întrebări de genul: ce credeți că urmează?, ce ai face tu în locul 

protagonistului?, unde credeți că greșește? etc. Există și posibilitatea oferirii anumitor secvențe publicului pentru a putea 

fi dezvoltate, continuate de ei - avem atâtea finaluri câte trăiri subiective. Tragerea unor concluzii, învățăminte, legătura 

cu alte opere literare, mutarea unor personaje în alte opere sunt doar câteva posibilități de a continua activitatea. 

 Scrierea creativă este nu tocmai un joc al minții, cât unul al emoțiilor libere, al imaginației neconstrânse, al 

bucuriei de a fi.  

Elevii pot face un desen care să sintetizeze ceea ce simt la finalul poveștii. În interiorul acestuia se pot trasa linii 

punctate sau se pot delimita cadrane și ei pot continua povestea în manieră personală. De asemenea, pot scrie pe o hârtie 

un cuvânt sau o propoziție. Apoi acestea vor fi reunite astfel încât să creeze o poveste a poveștii. Povestea poate fi 

asociată cu o culoare, cu o melodie, cu o floare etc. Argumentarea alegerii constituie la rândul ei o altă latură creativă, un 

exercițiu de autocunoaștere sau de stimulare a stimei de sine. 

 

 

Bibliografie: 

1. Cucoș, C-Doxologia, decembrie 2012  

2. Gheorghe Daniela Maria, Mastan Bruno, Ghid de bune practici, Tehnici creative, Editura VANEMONDE, 

București, 2005 

3. Ionescu, M. , Radu, I. (coord)-Didactica Modernă, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2001 

4. Mărgineanu Nicolae,  Psihologie şi literatură, Ed. Dacia, Cluj, 1971 
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PLAN  DE  SERVICII  INDIVIDUALIZAT 
pentru  copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

 

PROF.ÎNV.PRIMAR, KOVACS FLORINA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVADA, ARAD 

Numele şi prenumele copilului/elevului: S. D. G. 

Mama: S.M.A. 

Tata: S.C.G. 

Reprezentantul legal al copilului: S.M.A. 

Data naşterii: 30.01.2012 

Domiciliul:  

Unitatea de învăţământ la care este înscris: ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVADA, ARAD  

Certificat de orientare şcolară şi profesională nr.58/28.09.2020 , emis de CJRAE, ARAD 

Data realizării/revizuirii planului de servicii individualizat: - 

Responsabilul de caz servicii educaţionale: PROF.ÎNV.PRIMAR, KOVACS FLORINA,  

Drepturi/Beneficii de asistenţă socială pentru copiii cu CES  conform ART. 51 aliniat (2) prevăzute de Legea nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare: alocaţie de hrană şi îmbrăcăminte 

Servicii psihoeducaţionale pentru copilul cu CES.  

 

ART. aliniatul 2 - Copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de 

masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, 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. 

 

Plan de servicii individualizat pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

Tipul de 

serviciu/intervenție 

Instituția 

responsabilă 

Obiective Data de 

începere 

Perioada 

de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă 

de acordare a 

serviciului 

(date de contact) 

Servicii educaționale: 

-Plan de învăţământ 

pentru 

înv.primar-gimnazial 

-Curriculum adaptat 

pt.ciclul primar-primar  

Școala 

Gimnazială 

Livada 

Atingerea nivelului 

minim al programelor 

şcolare 

adaptate.Dobândirea 

competenţelor 

profesionale de bază 

specifice. 

05.10.2020 Nivel primar 

05.10.2020/ 

31.08.2024 

Profesor înv.primar, 

Kovacs Florina 

 

Servicii de asistență 

psihopedagogică prin 

cadrul didactic  

Şcoala 

Gimnazială 

Livada 

Acordarea de sprijin al 

elevului; 

-Urmărirea progresului 

elevului privind 

finalităţile de învăţare 

05.10.2020 05.10.2020/ 

31.08.2024 

Consilier şcolar 

Prof.înv.primar, Kovacs 

Florina 
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adaptate propriului nivel; 

-Încurajarea părinţilor în 

actul educaţional. 

Servicii de consiliere și 

orientare școlara  

Şcoala 

Gimnazială 

Livada 

Dezvoltarea identităţii: 

autocunoaştere. 

Dezvoltarea abilităţilor 

de utilizare a 

informaţiilor în procesul 

de învăţare. 

Dezvoltarea abilităţilor 

sociale. 

Dezvoltarea unor 

strategii personale de 

evitare a eşecului şcolar. 

05.10.2020 31.08.2024 Prof.Consilier şcolar 

 

Prof.înv.primar,Kovacs 

Florina 

Măsuri de sprijin pentru 

educația incluzivă**  

Şcoala 

Gimnazială 

Livada 

Dezvoltarea relaţiilor de 

prietenie . 

Dezvoltarea abilităţilor 

de comunicare şi 

interrelaţionare. 

Formarea şi dezvoltarea 

abilităţilor de receptare a 

mesajului oral în diferite 

situaţii de comunicare. 

Cunoaşterea şi utilizarea 

conceptelor specific 

matematicii. 

Învăţarea conduitelor de 

orientare , de cunoaştere 

şi de adaptare în mediul 

ambient. 

05.10.2020 31.08.2024 Prof.Consilier şcolar 

Prof.înv.primar, colectivul 

de cadre didactice de la 

clasă. 
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PROIECT DE LECŢIE 

 

Manole Daniela Nicoleta 

Scoala Gimnaziala nr 20,Bucuresti 

 

Clasa: Pregătitoare A 

Aria curriculară: Arte şi Tehnologii 

Disciplina: Arte vizuale şi abilitati practice 

Unitatea de învăţare: Ne pregătim de sărbători 

Subiectul lecţiei: Obiecte decorative: „Brăduţul” 

Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi 

 

Obiectivul fundamental: formarea deprinderii de a realiza o lucrare după o temă dată; dezvoltarea capacităţii de a mânui 

corect instrumentele şi materialele adecvate (hârtie creponată, con din hârtie, lipici) adoptând o poziţie corectă în timpul 

lucrului. 

 

Competenţe specifice: 

AVAP  

2.2 Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale 

2.3 Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct MM 

2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text 

 

Obiective operaţionale: la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:  

O1 – să realizeze, în urma explicaţiilor date, un brăduţ cu materialele puse la dispoziţie şi folosind tehnici simple de tăiere, 

lipire, rupere, mototolire, decorare; obiectivul se consideră a fi  realizat dacă toţi elevii la sfârşitul orei vor finalize produsul;  

O2 – să evalueze (autoevalueze) după criterii stabilite diferite lucrări; obiectivul se consideră a fi  îndeplinit dacă toţi elevii 

vor identifica în lucrările lor şi ale colegilor modul în care au fost respectate regulile stabilite înainte de începerea lucrării. 

 

Strategia didactică: 

1. metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, instructajul, exerciţiul, turul galeriei. 

2. forme de organizare:  frontal, individual 

3. mijloace didactice: lucrarea model, lipici, con de hârtie, hârtie creponată, perforator, diverse decoraţiuni realizate prin 

perforare (steluţe, fulgi de nea, etc.). 

Resurse: 

▪ 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; 

▪ www.didactic.ro 

▪ http://ziarullumina.ro/povestea-nestiuta-a-bradului-de-craciun-62691.html 

B. Temporale:  35 minute + 10 minute activități în completare 

C. Umane:   clasa de elevi (33 elevi) 

http://www.didactic.ro/
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Nr. 

crt. 

Etapele lecţiei Ob. 

op. 

Conţinutul instrutiv-educativ al lecţiei Metode şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

Evaluarea 

   Activitatea cadrului didactic Activitatea 

elevilor 

   

1 Moment 

organizatoric 

2’ 

 Pregătirea materialelor necesare 

desfăşurării lecţiei. 

Stabilirea ordinii şi a liniştii în clasă.  

 

Pregătesc şi 

caietele 

auxiliare.  

 

 

conversaţia frontal orală 

2 Captarea 

atenţiei  

4’ 

 

 

 

 

 

 Aţi spus voi la Intâlnirea de 

dimineaţă că împodobirea bradului 

este un obicei, o datină de Crăciun. 

Va voi citi o poveste,o legenda din 

care veti intelege de ce imbodobim 

acest pom,de sarbatori.  . 

 

Ascultă. conversaţia  frontal  

 

 

 

orală 

3 

 

Anunţarea 

temei noi 

1’ 

O1 

 

O2 

Astăzi, la  Arte vizuale şi abilităţi 

practice, vom realiza un brăduţ şi-l 

vom decora.   

Recepţioneazǎ 

informaţiile 

transmise. 

 

conversaţia 

 

 

frontal 

 

 

orală 

4 Orientarea 

elevilor în 

organizarea 

activităţii 

practice 

20’ 

O1 

 

O2 

 

▪ Prezentarea modelului 

Se prezintă lucrarea model. Se va 

realiza descrierea acesteia cu ajutorul 

elevilor.  

▪ Identificarea materialului 

didactic necesar 

Se va cere elevilor să precizeze, 

orientându-se după brăduţul-model, 

materialele necesare pentru realizarea 

lucrării (hârtie creponată, con din 

hârtie, lipici).  

▪ Demonstrarea modului de 

lucru 

Se va demonstra frontal, 

realizându-se în acelaşi timp 

instructajul necesar: se va tăia doar 

partea din faţă a bandei de hârtie 

creponată în fâşii subţiri fără a se 

ajunge în partea opusă. După tăiere 

banda se va desface. Se va unge cu 

lipici baza conului de hârtie şi se va 

Recepţioneazǎ 

informaţiile 

transmise. 

conversaţia 

 

 

explicaţia 

 

demonstra-ţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exerciţiul 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

orală 
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înfăşura banda în jurul lui până se va 

acoperi de hârtie creponată Se va lipi 

la vârf şi apoi se va decora cu 

bucăţele de hărtie creponată 

mototolită care vor imita globuleţele, 

se va pune în vărf steluţa şi se vor lipi 

fulgii de nea. 

Se va lucra îngrijit, fără a murdări 

sau deteriora lucrarea. 

▪ Exerciţii pentru încălzirea  

muşchilor  mâinilor 

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).   

 

▪ Activitate independentă 

Se va cere elevilor să realizeze 

lucrarea ţinând seama de explicaţiile 

primite. Pe parcursul efectuării 

lucrărilor, elevii care întâmpină 

dificultăţi vor fi ajutaţi şi încurajaţi. 

Pentru o ambianţă plăcută în timpul 

lucrului se va folosi un fundal sonor: 

Colinde (audiţie) 

 

5 

 

Obţinerea 

performanţei 

8’ 

O1 

… 

O2 

 Lucrările vor fi expuse în faţa clasei.  

Se va realiza turul galeriei pe rând, 

de către fiecare grupă şi vor fi 

analizate, critic şi autocritic, după 

următoarele criterii: 

- corectitudinea execuţiei 

- aspectul estetic 

- gradul de finalitate 

- ordinea şi disciplina în timpul 

lucrului. 

 

Analizează 

lucrările. 

 

 

 

conversaţia 

turul galeriei  

 

 

 

 

 

 

   frontal 

observare 

curentă 

verificare 

orală 

6 Activitate de 

completare  

 Se intonează cântecul O, brad 

frumos! 

Cântă. observaţia 

 

frontal 

individual 

aprecieri 

verbale 
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5’ Se cântă colinde. 

 

7 Încheierea 

lecţiei 

5’ 

 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. 

 

Se invită elevii în faţa clasei. Vor sta 

aşezaţi în semicerc şi fiecare elev va 

fi întrebat despre activitatea preferată 

a zilei (Ce activitate ţi-a plăcut cel 

mai mult astăzi? sau Ce ai învăţat 

astăzi? sau Cum te-ai simţit astăzi?) 

 Se va completa Calendarul 

emoţiilor. 

Recepteazǎ 

concluziile şi 

aprecierile 

adresate de 

către învǎţǎtor. 

conversaţia 

 

 

frontal aprecieri 

verbale 
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‟Early School Leaving‟ 

Diseminare Proiect Erasmus + KA1 

Educație și Formare Europeană pentru Calitate, Tehnici Inovative și Valorizare – E.F.E.C.T.I.V.  

număr de referință 2019-1-RO01-KA101-062153 

 
prof. Ungureanu Nastia  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

 
În perioada 12.07.2021 – 16.07.2021, am participat la cursul ‟Early School Leaving‟, care s- a desfășurat la  

Praga, în Cehia, împreună cu alți 5 colegi,  profesori-diriginți din cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară 

Suceava, ca urmare a obținerii granturilor de mobilitate individuală prin proiectul  Erasmus +KA1- Educație și Formare 

Europeană pentru Calitate, Tehnici Inovative și Valorizare – E.F.E.C.T.I.V. număr de referință 

2019-1-RO01-KA101-062153. 

Acest curs de formare a fost organizat de organizația ITC – International Trainig Center, Praga, Cehia și a fost 

finanțat în întregime de Comisia Europeană prin Programul Erasmus +. Prezența la acest curs a colegilor profesori din 

Spania, Grecia, Slovacia,Cehia, a oferit o abordare modernă, europeană, o analiză a sistemelor educaționale europene, 

exemple de bune practici, obținându-se noi competențe și abilități. 

Părăsirea timpurie a școlii generează o serie întreagă de probleme sociale și economice atât societății/comunității 

din care face parte școala cât mai ales elevilor care aleg să-și întrerupă traseul educațional.  În cadrul cursului  de 

‟Abandon școlar timpuriu‟ (Early School Leaving) am avut discuții, am împărtășit și am  propus idei de prevenire a 

abandonului școlar și am analizat  strategii de prevenirea a acestui fenomen. Parcurgând cele 10 module, am 

obținut  experiența practică necesară identificării elevilor din grupe de risc, motivării  acestora prin intermediul 

unor  metodologii de predare inovatoare care răspund intereselor și  nevoilor atât de  diverse ale elevilor  din  lumea de 

azi. 

Participarea a fost determinată de interesul pentru cunoașterea unor metode noi, pentru îmbunătățirea strategiei 

didactice în vederea dezvoltării unor relații de colaborare iar beneficiile personale și profesionale au fost nenumărate : 

cunoașterea altor sisteme de educație europeană, realizarea unor schimburi de experiență, perfecționarea unor cunoștințe, 

actualizarea și completarea cunoștințelor referitoare la alte țări și culturi. Organizatorii au folosit o abordare pedagogică 

interactiv-comparativă și au pus la dispoziția participanților materiale de specialitate bine structurate. 

Scopul cursului a fost învățarea unor noi metode și tehnici creative de lucru în clasă, tehnici de lucru cu grupuri 

eterogene, grupuri provenite din comunități diferite ca stil de viață și cultură, metode de abordare a diversității elevilor și 

de incluziune a minorităților în procesul instructiv-educativ, tehnici de motivare, ghidare și evaluare a elevilor cu risc de 

abandon școlar, metode de implicare a acestora în rezolvarea problemelor comunității din care fac parte. S-a urmărit 

împărtășirea experiențelor și bunelor practici la nivel european, prin prezentările țărilor făcute în timpul cursului.  

Obiectivele cursului au fost : formarea de competențe necesare unei abordări nediscriminatorie a grupului țintă, 

familiarizarea cu elemente de cultură și civilizație europeană, cu valorile democratice din diferite țări, cultivarea 

respectului mutual, conștientizarea multiculturală și includerea acesteia în formarea valorilor educaționale, 

responsabilizarea socială și culturală, respectul pentru valorile umane, schimbul de idei și interrelaționarea.  

Cele două formatoare, Hana Moraová (Universitatea Charles din Praga/ CUNI · Departamentul de pedagogie) și  

Smriti Vasistha (Profesor de limba engleză, director academic ITC International, Praga, Republica Cehă), au oferit 

secvențe activ-participative în vederea conturării unor dimensiuni instructiv- educative tematice, au organizat activități 

programate astfel încât, în fiecare zi s-au îmbinat informațiile noi cu atelierele practice. 
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Astfel programul a fost structurat pe 10 module după cum urmează:  

- Modulul 01 - Practici, abordări și strategii școlare în toată Europa  

- Modulul 02 - Identificarea și gestionarea elevilor cu risc  

- Modulul 03 - Strategii de comunicare pentru prevenirea conflictelor  

- Modulul 04 - Metode de predare inovatoare: învățare bazată pe sarcini, educație de la egal la egal, gândire 

creativă  

- Modulul 05 - Metode de predare colaborativă: proiecte transversale, învățare bazată pe proiecte. Predare 

activă și cooperativă  

- Modulul 06 - Evaluarea, aprecierea elevilor  

- Modulul 07 - Mindfulness, învățare emoțională și socială  

- Modulul 08- Multiculturalism și cursanți din medii socio-economice diferite  

- Modulul 09 - Utilizarea eficientă a TIC  

- Modulul 10 - Atelier de proiect 

În prima zi, am studiat abordări ale fenomenului abandonului școlar și strategii de prevenție aplicate în școli 

europene. Activitățile desfășurate au constat în cunoașterea grupului( prezentări reciproce ale cursanților), prezentarea 

generală a fenomenului de abandon școlar (identificarea motivelor abandonului școlar, elaborarea măsurilor 

pentru  prevenirea abandonului școlar), prezentarea bunelor practici aplicate în școlile de proveniență ale participanților 

( România, Cehia, Slovacia, Grecia, Spania). Printre metodele și tehnicile interactive  de grup utilizate, s-au numărat : 

lucrul în perechi, prezentări individuale, studii de caz, activitate în grupuri mici, discuții dirijate, proiecte în echipă, joc 

de rol, brainstormning. 

Concluziile zilei au fost următoarele: 

- Fenomenul abandonului școlar este o un fenomen ce  se întâlnește  în toate tările Europei. 

- Puterea de manifestare a acestuia este diferită (în 2012: Cehia și Slovacia  aprox 5%, Spania 15%, Grecia 

6,2%) 

- Cauzele  apariției sunt diferite:  probleme de sănătate, personale,  dificultăți de tip emoțional, probleme 

socio-economice ale familiei, climat școlar neadecvat, bullying,  transfer în medii culturale  diferite pentru 

elevii care provin din familii de migranți sau alte etnii. 

- Este  necesară culegrea informațiilor relevante pentru identifucarea  elevilor cu vulnerabilitate crescută, în 

condițiile  respectării protecției datelor  conform GDPR 

- Măsurile aplicate trebuie să țină cont de caracteristicile fenomenului, identificate la nivel de 

țară/zonă/comunitate/ școală/clasă. 

A doua zi, studiul nostru s-a axat pe identificarea și gestionarea situațiilor cu elevii din grupele de risc și pe 

strategiile de comunicare pentru prevenirea conflictelor. Activitățile desfășurate au avut în vedere comunicarea în 

procesul identificării grupurilor de risc, identificarea  actorilor procesului educațional și a nevoilor acestora – 

brainstorming, identificarea situațiilor  dificile/facile  de comunicare – lucrul individual/ fișă de lucru, condiții optime de 

comunicare (timp/mediu/mesaj) - joc de rol (părinte/profesor), ascultarea activă - activitate în grupuri mici: 

vorbitor/ascultător/observator, transmiterea, înțelegerea și perturbarea mesajelor – joc didactic ,,Telefonul fără fir”. 

Concluziile zilei au fost: 

- Comunicarea este procesul cel mai important din activitatea didactică. 

- Pentru o comunicare eficienta se impune cunoașterea tuturor actorilor implicați în procesul de educație. 
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- Tipul de comunicare abordat  ține seama de   nevoile fiecărei categorii de destinatari ai informației. 

- Succesul comunicării este determinat în mare măsură de  ascultarea activă. 

 În a treia zi , formatorii noștri au abordat următoarele probleme:multiculturalism și cursanți din medii 

socio-economice diferite,  mindfulness, învățare emoțională și socială, metode inovative  de predare. Printre activitățile 

realizate se numără: ‟Povestea numelor‟ - prezentare reciprocă, lucrul în perechi, ‟Povestea multilingvă  The bilingual 

mouse” / strategii de descifrare a unui mesaj multilingv (context, similitudini lingvistive,  cuvinte internaționale, 

comunicarea cu colegii)- activitate în echipe multiculturale,  abordări  interculturale în educație – studii de caz 

(Yasmine, Neslihan, Kevin)/brainstorming, particularități culturale: gesturi, semnificații și culturi– focus grup. Printre 

metodele inovative  de predare se numără învățarea bazată pe sarcini, educația de la egal la egal (peer to peer), gândirea 

creativă. 

Concluziile zilei: 

- Caracteristicile culturale ale grupurilor/persoanelor sunt mărci de identificare a comportamentelor 

persoanelor ce provin din etnii diferite. 

- Pentru integrarea elevilor aflați în risc educațional, este necesară cunoașterea și înțelegerea mediilor de 

proveniență și a particularițăților culturare ale acestora (dimensiunile culturale  G. Hofstedte- Distanta fata 

de Putere/ Individualism vs. Colectivism/Masculinitate vs. Feminitate/Indexul de Evitare a 

Incertitudinii/Orientare pe Termen Lung) 

- Cu cât măsurile  preventive  aplicate vor fi mai centrate pe fiecare caz în parte, cu atât rata de succes va fi 

mai mare iar procentul elevilor  care abandonează școala  se reduce . 

Ziua a patra a venit cu  metode de predare colaborativă:  flipped classroom, proiecte transversale, învățare 

bazată pe proiecte, predare activă și colaborativă. Astfel am fost solicitați să lucrăm în echipă /perechi, utilizând TIC la 

proiectul transversal ,,Bem aceeași apă pe care au băut-o dinozaurii?”, apoi am învățat despre instruirea diferențiată 

pentru valorificarea stilurilor de învățare în ,,Povestea picăturii de apă”( activitate în echipe). În ceea ce privește 

predarea activă, am constatat că mesajele QR (quick response) și platforma Story Jumper sunt două modalități de 

predare-învățare active și antrenante. Formatorii noștri au urmărit să aducă în discuție și dezvoltarea metacognitivă, 

făcând apel la textul The Golem of Prague. Vizualizarea, sintetizarea, recunoașterea cunoștințelor anterioare, 

rezumarea, realizarea conexiunilor s-au numărat printre activitățile metacognitive solicitate după expunerea ideilor 

textului. A urmat apoi o activitate interactivă de stimulare a atenției numită ‟Into the book‟. 

Concluziile zilei: 

- Utilizarea metodelor  de predare care stimulează colaborarea,  creativitatea,cercetarea și învățarea 

transversală, favorizează pe de o partea integrarea cu succes a elevilor aflați în diferite situații de risc 

educațional oferindu-le posibilitatea de a-și găsi locul și rolul în grupul școlar  iar pe de altă parte 

declanșează procesul metacognitiv pentru toți elevii împlicați în proces (atât  cunoștințe  cât și sentimente 

metacognitive). 

- De asemenea, identficarea și  valorificarea stilurilor oferă înformația asupra   modului în care elevul 

învaţă  cel mai bine/mai puţin bine. În același timp, elevul poate vedea în ce raport se află canalele de 

intrare a informaţiei și putând selecta  modul de învățarea cel mai eficient sau poate încerca să-și dezvolte și 

celelalte stiluri pentru a-și construi un stil  cognitiv complex. 
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- Cunoştinţele despre propriul model de învăţare ajută la reducerea tensiunilor şi îmbunătăţeşte nu numai 

performanţele şcolare ci toată paleta de sentimente a celui care învaţă. Rezultatul pozitiv, succesul 

eliberează gândirea şi îmbunătăţeşte procesul de învăţare, reducând pericolul abandonului școlar  

În  ziua  a cincea, am abordat probleme referitoare la evaluarea / aprecierea activității elevilor, la utilizarea eficientă 

a TIC, la proiectele de echipă și feedback-ul ca parte componentă a procesului instructiv-educativ.  Astfel, formatorii 

noștri ne-au reamintit Taxonomia lui Bloom și  utilizarea nivelurilor cognitive pentru elaborarea obiectivelor de învățare 

cu ajutorul fișelor  de documentare. Am realizat o activitate în echipă cu titlul ‟Poluarea‟ care s- a referit la utilizarea 

cuvintelor cheie specifice nivelurilor cognitive în discuții interogative pentru monitorizarea progresului elevilor, a 

modului în care aceștia parcurg toate etapele de învățare  precum  și a ritmului în care depășesc nivelurile de 

complexitate(CIAASE). Am aflat cum se poate realiza feedback-ul  descriptiv cu RUBRIC – demonstrație / conexiune 

cu matricea de specificații ( asemănări/deosebiri) și am învățat cum se lucrează pe platforma Edupuzzle.  

Concluziile zilei: 

Elaborarea obiectivelor  educaționale  conform dimensiunii proceselor cognitive a taxonomiei lui Bloom (revizuită)cu 

şase capacităţi: 

- Reamintirea – Reproducerea informaţiilor exacte din memorie 

- Înţelegerea – Formarea înţelesului pe baza materialelor educaţionale sau a experienţelor 

- Aplicarea – Folosirea unui procedeu 

- Analizarea – Descompunerea unui concept în părţi şi descrierea relaţiei dintre aceste părţi şi întreg 

- Evaluarea – Emiterea de judecăţi pe baza unor criterii şi standarde 

- Crearea* – Combinarea mai multor elemente pentru a forma ceva nou sau recunoaşterea componentelor 

unei noi structuri. 

*Crearea, o nouă capacitate care implică şi sentimentele şi convingerile elevilor şi ale profesorilor, precum şi mediul 

social şi cultural al clasei,  aspect important în procesul de creare a rezilienței și prevenirea abandonului școlar.  

               -    Pentru o  apreciere/evaluare obiectivă este necesară elaborarea corectă a obiectivelor de învățare ce 

se realizează utilizând cuvintele cheie specifice nivelurilor cognitive.și metode adaptate. 

              -   Aprecierea/evaluarea nu vizează elevul  ci munca acestuia. 

              -   Utilizarea istrumentului de apreciere/evaluare RUBRIC  ( În terminologia educației din SUA, rubrica 

este „un ghid de notare folosit pentru a evalua calitatea răspunsurilor construite ale elevilor) - un instrument util pentru 

apreciere/evaluare și autoevaluare aplicat în cadrul  evaluării (orale, scrise, pe bază de proiect, etc.) 

criteriale,  normative, exploratorii de tip  predictiv, formativ sau sumativ. 

 In ceea ce privește componenta culturală, am reușit să vizităm câteva din minunățiile orașului Praga, care ne-au 

impresionat profund prin simplitate și eleganță.  

 Proiectele Erasmus + sunt adevărate punți de legătură între diversele sisteme educaționale din Europa. Astfel, 

am reușit să ne însușim cunoștințe valoroase despre sistemele educaționale din Spania, Grecia, Slovacia, înțelegând atât 

asemănările cât și deosebirile dintre acestea. Este important să învățăm despre alte țări, despre valorile culturale ale 

acestora pentru a le înțelege și a le respecta, pentru a ne putea integra în marea ‟familie europeană‟. 

   

 

http://rubistar.4teachers.org/index.php?screen=CustomizeTemplate&bank_rubric_id=4&section_id=1&
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Plan de asigurare şi de menţinere a unui climat social adecvat educaţiei de calitate 

pentru prevenirea şi combaterea bullyingului în anul școlar 2021-2022 
 

Întocmit prof. Consilier Școlar  

Iakab Oana 

 

Obiectiv general - Școala să devină un loc al siguranței, al relațiilor armonioase elev-elev, elev - cadru didactic/ 

personalul școlii, prin creșterea gradului de  conștientizare a incidenței fenomenului de bullying în școli și prin 

promovarea unor relații sociale pozitive și a unui stil de comunicare asertiv între elevi/ membrii instituției școlare. 

Obiective specific 

1) Înțelegerea bullying-ului ca fenomen social de către profesori și elevi; 

2) Îmbunătăţirea strategiilor de identificare a problemelor sociale și emoționale ale elevilor cauzate de fenomenul de 

bullying; 

3) Creșterea capacității corpului profesoral de a face față eventualelor situații de bullying; 

4) Îmbunătăţirea adaptabilității elevilor la factorii externi sociali și emoționali; 

5) Reducerea riscului de bullying și a formelor de bullying electronic (cyberbullying) în rândul  elevilor; 

6) Încurajarea și sprijinirea elevilor în dezvoltarea abilităților de a lua atitudine și a ajuta victimele în situații de 

bullying. 

Intervenții la nivel individual 

• Identificarea persoanelor și a cauzelor pentru care acestea au manifestari de bullying, prin 

consultarea elevilor, a cadrelor didactice și a personalului auxiliar al școlii, și a personalului specializat, cum 

ar fi consilier școlar, psihologi, asistenți sociali și maternali, prin chestionare sub forma anonimatului. 

• Elaborarea și derularea unor programe de asistenta individualizată în situații de bullying în rândul 

elevilor ( ca autori sau  ca victime) prin care să se urmarească: 

- Motivele prin care au ajuns ca elevii să genereze un comportament de bullying asupra celorlalți și 

de ce au ajuns în postura de victimă și agresor 

- Conștientizarea actelor de hărțuire psihologică repetată asupra celorlalți (colegi, cadre didactice, 

parinti, prieteni etc.); 

- Identificarea procesualității comportamentului de bullying 

- Identificarea simptomelor specifice, elevului implicat într-o situașie de bullying, din postura de 

victimă, dar ca și agresor  

- Prevenirea aparitiei dispozitiilor afective negative (resentimentul, suspiciunea  excesivă, 

iritabilitatea, ostilitatea, negativismul) 

- Asistența psiho-emoțională și pedagogică a elevilor, prin participarea la ședințe de consiliere 

individuală, în cabinetul interșcolar de asistență psihopedagogică 

• Implicarea elevilor care comit acte de violență fizică sau psihologică în mod repetat în programe de 

asistență derulate în parteneriat cu alte institutii specializate (Politia comunitară, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului, alte organizatii specializate în programe de protectie si educatie a 

copiilor si a tinerilor) 
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• Valorificarea intereselor, aptitudinilor și capacităților elevilor cu risc de manifestare a comportamentului de 

bullying, în activitati scolare si extrașcolare în proiectele desfășurate de către Consiliul Elevilor, Erasmus 

Plus, Școala Altfel, activitățile de voluntariat desfășurate la nivel de unitate școlară 

• Responsabilizarea elevilor care au comportament violent prin aplicarea unor măsuri de intervenție cu 

potențial educativ și formativ 

• Identificarea și asistarea elevilor victime ale bullyingului prin implicarea cadrelor didactice, a personalului 

specializat , consilieri școlari și a parintilor/ aparținătorilor 

Interventii la nivel relational: 

Recomandări privind familie 

• Informarea parintilor cu privire la serviciile pe care le poate oferi școala în scopul prevenirii bullying-ului și 

cyberbullying-ului si ameliorarii relatiilor parinti-copii (consiliere, asistență psihologică) 

• Acordarea de sprijin familiilor care solicită asistență si orientarea acestora către serviciile oferite de cabinetul 

interșcolar 

• Colaborarea școlii cu familiile elevilor cu potential violent sau care au comis acte de violență, în toate etapele 

procesului de asistență a acestora 

• Identificarea părinților-resursă care să se implice în activitățile de prevenire sau în rezolvarea cazurilor de 

bullying. 

• Initierea unor programe destinate parinților, centrate pe conștientizarea, informarea și formarea cu privire la 

dificultățile de adaptare a copiilor la mediul școlar și la diferite aspecte ale violenței scolare, respectiv a 

bullying-ului/cyberbullying 

• Semnalarea de catre scoală a cazurilor de familii cu un comportament violent repetat față de copii si implicarea 

în rezolvarea acestora (în cazuri extreme, participarea la procedurile de instituire a plasament familial); colaborarea 

școlii cu institutii cu responsabilitati în acest domeniu- Directia Generală de Asistență Socială, Protectia Copilului, 

poliție etc. Conform Art. 3 din Legea 4343/2020 

Recomandari privind scoala 

• Prezentarea ORDIN nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), în Consiliu Profesoral, Consiliul Elevilor, Comitetul de 

Părinți, Consiliu de Administrație, orele de consiliere și orientare 

• Elaborarea unor strategii coerente de prevenire și intervenție, în cazurile de bullying/cyberbullying de la 

nivelul unității 

• Asigurarea că regulamentul de ordine interioară este un mijloc real de prevenire și combatere a cazurilor de 

bullying de la nivelul unității școlare 

Interventii la nivel curricular: 

• Dezbaterea, în timpul orelor de consiliere și orientare, a situatiilor de bullying la nivel general și traspunerea lor 

în studii de caz, cu posibile rezolvări realiste 

- Dezvoltarea gândirii critice a elevilor, care să fie valorificată prin strategii activ – participative , de rezolvarea a 

situatiilor de  

- Derularea  unor  programe si  activitati  extrașcolare  pe  tema  combaterii  bullying-ului  

• Sensibilizarea profesorilor față de problematica bullying-ului, prin activitati de formare, atât la nivel local, prin 
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schimb de experiență, ședințe de catedră, cât și la nivel județea/național, prin cursuri formare 

• Evaluarea transparentă, a rezultatelor elevilor 

• Implicarea consilierului școlar în diseminarea ofertei de sprijin psihoeducațional, din cadrul cabinetului 

interșcolar, al unității 

• Identificarea barierelor de comunicare care pot apărea între elevi – elevi, elevi – profesori, profesori – profesori, 

părinți – profesori etc. 

• Mediul școlar să asigure activități didactice sigure, prin: 

- evitarea supraaglomerării 

- serviciu de pază profesional 

- aparatură de supraveghere și securitate funcțională. 

La nivel comunitar: 

• Dezvoltarea de parteneriate ale scolii cu alte institutii la nivel local – politie,jandarmerie, autoritati locale, 

ONG-uri 

La nivel social 

• Monitorizarea fenomenelor de bullying ăn școală, prin strategii adecvate de colectare a datelor și digitalizarea lor 

• Cooperarea între instituțiile partenere prezentate în Ordinul 4343/2020 din 27 mai 2020 

• Participarea cadrelor didactice la programele de formare continua. 

• Reducerea accesului elevilor/copiilor la violența prezentată în spațiul media 

• Utilizarea exemplelor de bună practică și succes în prevenirea si combaterea fenomenului de bullying din 

mediul social 
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ELEVII- PARTENERI ÎN RELAŢIA EDUCATOARE, ÎNVĂŢĂTORI, PROFESORI 

 

Prof. înv. preşcolar VLAD Mariana 

G. P. P. ”Căsuţa de turtă dulce”, Constanţa 

 

„Viaţa e alcătuită din obişnuinţe; până şi cinstea nu  e decât  o obişnuinţă; din momentul însă, în care obişnuinţele nu 

se schimbă, viaţa devine un infern, iar noi nişte diavoli dezlănţuiţi, fără respect nici faţă de noi, nici faţă de ceilalţi.” 

    Alberto Moravia                                                                   

                 

               Fiecare elev constituie o realitate pe cale de a se defini, de a intra în formă, care experimentează, este 

ispitit, îşi pune la încercare criteriile şi valorile. Această stare de nedesăvârşire activă este incompatibilă cu o lume 

dominată de scepticism şi relativism; întâlnirea lor poate duce la disperare sau anarhism. 

              În ultimele decenii, rolul şcolii s-a îndepărtat mult de cel tradiţional, devenind mai complex. În acest 

context, e nevoie ca şcoala să se restructureze, să-şi modernizeze structurile, mecanismele şi serviciile pe care le oferă, 

pentru a face faţă noilor roluri şi responsabilităţi care i se atribuie. Orice schimbare în educaţie pune în discuţie 

implicarea tuturor în activitatea şcolii. Este dovedit faptul, că succesul copiilor depinde în mare măsură de armonizarea 

demersurilor şcolii cu cele ale grădiniţei, ale familiei, si de buna colaborare dintre învăţători, educatoare şi părinţi,  în 

vederea stabilirii unei continuităţi educative. 

               Preşcolaritatea reprezintă etapa de viaţă în care se ţes multe din structurile de profunzime ale 

personalităţii. Cu referire la întreaga copilărie, H.Wallon sublinia:”….în viaţa individului, copilăria prezintă o valoare 

funcţională, fiind o perioadă în care se termină realizarea tipului speciei.” La această amplă construcţie contribuie 

asamblul influenţelor exercitate atât de familie, de grădiniţă, cât şi de şcoală. Însă niciunul din mediile amintite nu 

asigură, acţionând singur, deplina dezvoltare psihică a copilului, ci numai complementarizându-şi contribuţiile. 

                Între 3 şi 10 ani se produc, printre altele, schimbări ale modului în care copilul vede lumea şi pe sine. 

P.Osterricth subliniază că:”…fixându-şi oarecum singur locul prin criza opoziţiei şi disociindu-se în oarecare masură de 

lumea ambiantă, descoperă că există o realitate externă care nu depinde de dânsul şi de care trebuie să ţină seamă dacă 

vrea să-şi atingă scopurile”. În această lume externă, cea a lucrurilor, şi mai ales, cea a oamenilor, copilul trebuie să se 

înscrie, să se adapteze. Din acest motiv, colaborarea dintre grădiniţă şi şcoală este în beneficiul copilului.Totodată, în 

preşcolaritate şi şcolaritate se produce lărgirea interacţiunilor sociale ale copilului prin integrarea sa în colectivităţile 

preşcolare şi şcolare, unde se stabileşte o categorie specifică de relaţii şi anume cele cu covârstnicii. 

                Este necesar să se asigure o continuitate funcţională între procesul instructiv-educativ din grădiniţă şi 

şcoală (cu toate componentele sale), dar şi unitatea şi continuitatea influenţelor educaţionale prin colaborarea 

educatoare-învăţătoare. 

               Dacă se manifestă chiar din primele zile de şcoală unele forme de inadaptare, răspunsul nu trebuie căutat 

doar în cunoaşterea particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor sau în nivelul de competenţă şi în stilul de 

activitate al învăţătorului, ci se impune o analiză mai atentă şi a activităţii din grădiniţă şi a familiei , medii în care se 

asigură pregătirea copilului pentru şcoală. De aceea, grădiniţa trebuie să constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea 

copilului, nu doar prin conţinutul ştiinţific al procesului instructiv- educativ, ci şi prin libertatea de acţiune oferită 
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preşcolarului, care-i stimulează interesele de cunoaştere şi, totodată contribuie la lărgirea câmpului de relaţii sociale, fără 

să existe uneori tendinţa de a transforma activitatea din grădiniţă în activitate de tip şcolar, exagerând volumul de 

cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. A-l pregăti pe copil pentru şcoală nu înseamnă a-l învăţa mai repede să scrie, să 

citească, să efectueze operaţii aritmetice, fără a ţine seama de particularităţile de vârstă, de nivelul dezvoltării psihice, 

individuale. 

              Pentru socializarea copilului, un factor deosebit de important este echilibrul, care trebuie să caracterizeze 

activităţile obligatorii, între libertatea de manifestare şi necesitatea subordonării de regulă. 

              Francoise Cholette Perusse spunea “Nimic nu se împlineşte în tiranie, dar nici la voia întâmplării”. Abia în 

aceste condiţii se pot pune primele baze ale autoorientării şi autoreglării personalităţii autentice şi puternice îmbinând 

inteligent libera dezvoltare cu subtila dirijare şi aceasta este iar una din cheile reuşitei în activităţile cu copiii. 

Dacă sistemul de reguli dintr-o şcoală poate fi anterior venirii profesorului în instituţia respectivă, sistemul de 

reguli care funcţiopnează în clasă, trebuie să poarte amprenta negocierii dintre învăţător, profesor şi elevi. Se obţin astfel 

câteva avantaje: 

- Există un sistem de norme „impersonal” , deci elevii ştiu că nu depind de capriciile învăţătorului sau ale 

profesorului; 

- Regulile respective s-au fixat prin negociere, deci nu au fost impuse de către învăţător sau profesor; 

- Elevii învaţă că orice grup social există atâta timp cât funcţionează anumite reguli; 

- Managementul clasei se va sprijini preponderent pe autoritate şi nu pe putere. 
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Profesor eficient, educaţie eficientă 

SECŢIUNEA II-ARTICOL DE SPECIALITATE 
 

Autor:  prof înv primar  Paşaliu Emilia 

Prof înv primar-Şc. C-tin Gerotă Calafat 

 

 

        În cadrul abordărilor contemporane ale fenomenului educaţional se impune tot mai pregnant ca, 

profesorii/învăţătorii în general şi dirigintele în mod special să se raporteze la cei educaţi, să stabilească relaţii de 

cooperare cu părinţii lor şi cu alţi factori interesaţi din societate. Astfel, rolul dirigintelui nu se reduce doar la educaţia la 

catedră sau în clasă, ci presupune o activitate de acest gen în fiecare contact relaţional cu elevii şi familiile acestora 

(desfăşurand o muncă de dezvoltare, şi îndrumare). Profesorul/ învăţătorul are, deci, o poziţie specială, unică,deoarece 

lucrează cu individualităţi psihice umane, aflate în prim proces de formare, de unde derivă necesitatea unei maxime 

responsabilităţi în ceea ce priveşte comportamentul şi intervenţiile sale educative. În procesul de proiectare, organizare şi 

conducere a activităţii educaţionale, un rol deosebit de important îl au relaţiile profesor/învăţător elev şi 

profesor/învăţător familie. Relaţiile educaţionale nu se desfasoară într-un cadru educaţional stabil şi inert, ci într-unul 

dinamic şi în permanentă schimbare.astfel, dirigintele trebuie să cultive o atitudine activă faţă de elevii săi. 

         În zilele noastre, problema profesorului cunoaşte două orientări principale, una tradiţionalistă, iar alta 

angajată.Privit de pe poziţiile orientării tradiţionaliste, rolul profesorului este de a păstra cunoştinţele şi a le transmite 

generaţiilor tinere. Cu alte cuvinte, profesorul apare ca un mijlocitor menit a străbate spaţiul spiritual dintre generaţii pe 

acelaşi drum bătătorit, condamnat a ramane,în acest fel,împreuna cu cei pe care îi educă,într-o stare continuă de 

precaritate culturală şi de cunoaştere. 

În opoziţie cu aceasta,orientarea angajată vede în profesor un agent social dinamic, participant activ şi responsabil nu 

numai la viaţa şcolii, ci şi la cea a comunităţii sociale din care face parte, contribuind prin munca sa la toate prefacerile ce 

au loc în ea. Profesiunea de educator,exercitarea ei,solicită din partea celor care o practică să răspundă la cerinţe de bază , 

printre care menţionăm: pregătire temeinică de specialitate, pregatirea psihopedagogică corespunzatoare, precum şi 

priceperi şi deprinderi de muncă pedagogică,tact pedagogic şi maiestrie pedagogică,bogat orizont cultural.Cunoaşterea 

precisă a scopului, claritatea şi puterea lui mobilizatoare, stimulativă şi selectivă, în acelaşi timp, trebuie să-l conducă pe 

profesor, în mod neabătut, la eforturi susţinute şi continue de perfecţionare, şi autoperfecţionare a întregii sale activităţi în 

vederea realizării scopului educativ. Profesorul, indiferent de specialitate,trebuie să studieze şi să se familiarizeze cu 

problemele  psihopedagogia, igiena şcolară şi alte obiecte înrudite cu pedagogia, urmand ca apoi utilizand cunoştinţele 

dobandite să desfaşoare o activitate practică complexă ce prin eforturi continue  îl conduce spre ceea ce se cheamă 

măiestrie pedagogică, expresie concretă a armonizării la nivel optim a teoriei educaţiei cu tactul pedagogic, cu priceperile 

şi deprinderile pedagogice de a organiza şi desfăşura în asa fel activitatea instructiv-educativă încat să se asigure 

obţinerea celor mai bune rezultate. Modul particular de manifestare al personalităţii fiecaruia dintre profesori, ca expresie 

a gradului de satisfacere a cerinţelor şi de afirmare a calităţilor, constituie variabila dependentă ce introduce în viaţa şcolii 

variaţia, plăcutul şi interesantul. Privită prin optica prin care profesorul a reuşit să-i transforme pe elevi în purtători ai 

unui sistem de cunoştinţe despre lume,ai unui cod de norme morale,priceperi şi deprinderi de muncă fizică şi 

intelectuală,cu gustul pentru comorile culturii,gata să contribuie la emanciparea reală a societăţii, personalitatea lui 

dobandeşte valoare deosebită, nu atat prin ceea ce reprezintă el ca individ, ci prin ceea ce a realizat şi realizează pentru 

alţii. Eficienţa muncii profesorului/învăţătorului depinde între altele şi de respectarea unor cerinţe pedagogice generale 

cum sunt : a) alegerea, pregătirea şi organizarea unor acţiuni variate şi interesante la nivelul clasei respective; b) stabilirea 
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unor obiective clare,cuprinzătoare şi realizabile,precum şi adecvarea acţiunilor intreprinse în mod planificat; c) îmbinarea 

acţiunilor colective cu cele individuale şi folosirea unor metode şi procedee variate, active şi eficiente; d) mobilizarea 

tuturor factorilor educativi care lucrează cu clasa şi asigurarea unei conlucrări sistematice şi rodnice a acestora pe tot 

parcursul anilor, realizandu-se o acţiune unitară si coordonată; e) evaluarea sistematică a rezultatelor obţinute şi 

transformarea acestora în puncte de sprijin ale acţiunilor viitoare; f) asigurarea unui dialog permanent cu clasa şi crearea 

unui climat favorabil oricărei acţiuni educative; 

         Eficienţa muncii profesorului/învăţătorului depinde între altele şi de respectarea unor cerinţe pedagogice 

generale cum sunt : a) alegerea, pregatirea si organizarea unor actiuni variate şi interesante la nivelul clasei respective; b) 

stabilirea unor obiective clare,cuprinzătoare şi realizabile,precum şi adecvarea acţiunilor întreprinse în mod planificat; c) 

îmbinarea acţiunilor colective cu cele individuale şi folosirea unor metode şi procedee variate, active şi eficiente; d) 

mobilizarea tuturor factorilor educativi care lucrează cu clasa şi asigurarea unei conlucrări sistematice şi rodnice a 

acestora pe tot parcursul anilor, realizandu-se o acţiune unitară şi coordonată; e) evaluarea sistematică a rezultatelor 

obţinute şi transformarea acestora în puncte de sprijin ale acţiunilor viitoare; f) asigurarea unui dialog permanent cu clasa 

şi crearea unui climat favorabil oricărei acţiuni educative; Dand un sens creator activităţii sale profesorul/învăţătorul se 

va folosi de orice prilej apărut în viaţa şcolii prin care ar putea accentua şi consolida influenţele pozitive exercitate asupra 

clasei pe care o conduce. El va recurge la o serie de instrumente verificate si eficiente de natură să sporească valoarea 

formativă a acţiunilor intreprinse: discuţii,dezbateri, chestionare, compuneri etc., şi în special se va folosi de unele 

documente de natura să-i uşureze şi sistematizeze munca : caietul dirigintelui, fise psiho -; pedagogice de cunoaştere şi 

caracterizare a elevilor, planificări ale acţiunilor educative, portofoliu cu toate testele  pe care le-a dat clasei la disciplina 

pe care o predă cu graficele aferente prin care poate să observe mai uşor progresul sau regresul fiecărui şcolar şi de ce nu 

chiar eficienţa muncii sale la un anumit capitol                                 

Profesorul/învăţătorul trebuie să-şi  creeze propria bază de date despre colectivul pe care îl conduce ,adică 

materialele de care are nevoie el personal şi nu neapărat ceea ce este impus de către minister sau inspectorat ,pentru a 

eficientiza munca lui şi a elevilor lui.Instruirea şcolară eficientă este ceea care stabileşte obiectivele educaţionale 

comparabile pentru toţi şi pentru fiecare în parte ,le acordă şanse egale în învăţare şi atinge rezultate comparabile ,în cea 

mai mare măsură posibilă ,la cat mai mulţi dintre elevii clasei, dacă nu este posibil la toţi.Cu cat cadrul didactic îşi 

structurează şi îşi prezintă sarcinile învăţării mai aproape de condiţiile optime necesare ale unui elev , putem spune chiar 

personalizate,cu atat calitatea instruirii este mai eficientă.Un elev învaţă bine dacă înţelege bine .Dacă nu avem tactul şi 

înţelepciunea necesare să ne apropiem de elev să-I comunicăm cunoştinţeţe aşa cum poate el înţelege,nu vom avea 

niciodată rezultate care să ne satisfacă. 

         Societatea prezentului,dar mai ales a viitorului se circumscrie unui timp al informaţiei,al complexităţii. De aceea 

investiţia în inteligentă, creativitatea şi capacitatea de inovare a indivizilor, a grupurilor va fi extrem de rentabilă în 

viitor.Copilul este un proiect "aruncat" în lume ,aflat intr-o stare de "facere", pentru ca apoi,devenit adult, să se formeze 

continuu de-a lungul vieţii. Transformarile prin care a trecut procesul de învaţare, mai ales în ultimele decenii, au pus 

problema elaborării şi apoi utilizării unor noi metode de predare şi învatare scolară. în învăţămantul romanesc, a devenit 

o necesitate promovarea metodelor moderne de instruire care au capacitatea de a stimula participarea activă şi deplină, 

fizică şi psihică, individuală şi colectivă a elevilor în procesul învăţării. Elevii trebuie să fie învăţaţi să gandească critic, 

creativ, constructiv, eficient.Strategiile, metodele şi tehnicile utilizate în activitatea didactică, pentru dezvoltarea gandirii 

critice promovează învăţarea prin cooperare şi colaborare. învătand să colaboreze cu alţii în rezolvarea problemelor, 

elevii constată ca scopurile personale ale fiecaruia pot fi realizate într-o muncă în echipă, ca succesul grupului depinde de 
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contribuţia fiecărui membru al său. Astfel, elevii, din “singuratici care învaţă”, pot deveni “colegi care învaţă împreună”, 

care ating niveluri ale competenţei academice în cadrul grupului şi ca membrii ai echipelor.     Una dintre cele mai 

importante forme de manifestare a copilului este jocul.   În mod obişnuit o asemenea activitate este izvorată 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 liber,şi nu numai.  Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăresc  obiective de pregătire 

intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului.  Încorporat în activitatea didactică, elementul de joc imprimă 

acesteia  un  caracter mai viu şi mai atragător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie funcţională, de veselie şi 

bucurie,de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei ţi a plictiselii, a oboselii.Jocul didactic este un tip specific de 

activitate prin care învăţătorul consolidează , precizează şi chiar verifică cunoştinţele elevilor, le îmbogăţeşte sfera lor de 

cunoştinţe,  pune în valoare şi le antrenează capacităţile creatoare  ale acestora . Învaţarea activă - obiectiv al procesului 

instructiv-educativ dinamismul fară precedent al timpului istoric actual impune învăţarea de tip inovator, care are drept 

caracteristici esenţiale: caracterul anticipativ şi participativ. Cei patru piloni ai educaţiei secolului XXI sunt: a învăţa să 

cunoşti, a învăţa să faci, a învăţa să fii, a învăţa să convieţuieşti. Experienţa îndelungată la catedră ne-a demonstrat că 

trebuie să-i învăţăm pe elevi să înveţe, să-i abilităm cu tehnici de învăţare eficientă, pregătindu-i în acelaşi timp pentru 

autoînvăţare şi educaţie permanentă.                            

 Consider că învăţarea ar trebui să fie tot mai mult un proiect personal al elevului, asistat de un educator ce este 

mai degrabă un organizator, un animator, un manager al unor situaţii de instruire, care să faciliteze învăţarea eficientă. în 

activităţile desfăşurate cu elevii la diferite discipline am folosit cu precădere metode activ-participative pe care nu le-am 

rupt de cele tradiţionale, ci am considerat că marchează un nivel superior în spirala modernizarii strategiilor didactice. 

Prin metodele activ-participative înîelegem toate situaţiile, nu numai metodele active propriu-zise în care elevii sunt puşi 

şi care-i scot pe aceştia din ipostaza de obiect al formării şi-i transformă în subiecţi activi, coparticipanţi la propria 

formare. Am fost şi suntem preocupaţi permanent de găsirea unor metode şi procedee variate adaptate diferitelor situaţii 

de instruire în care elevii sunt puşi. 

        Învăţămantul  ca domeniu prioritar al vieţii sociale" ca "întreprindere" de lungă durată" de care depinde formarea 

celui mai important factor al naţiunii – omul pregătit prin studii" forţa de muncă şi specialişti – nu se poate şi nici nu 

trebuie să-şi permită să aibă eşecuri. 
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TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ 

U.Î. Numerele natural 0-31. Organele interne 

 
Prof. Simon Mihaela Monica 

 

1.  Scrieţi vecinii  numerelor: 

→            29                                        16                                                9 

 

2. Puneţi  semnul potrivit:  >, <, = 

→     27          14                      23         23                   28       18 

 

3. Scrieţi  numerele care lipsesc : 

→  14      22   24               28 

→   9                      17     19  

→   29    26                             17                11 

4. Ordonaţi  numerele astfel :  

•  crescător :   14,   8,   25,  31,  28 

→  

• descrescător:  24,  28,  11,  5,  17 

→  

 

5. Scrie numerele cuprinse între 23 și 31. Încercuiește  numerele  pare. 

 

                                  

 

6. Priveşte si rezolvă: 

   

a)  încercuieşte  cu  culoare  verde organul care coordonează tot corpul  

  

 

 

 

 

 

b)) colorează cu culoare roz organul  cu ajutorul căruia  respirăm  

 

   

 

 

 

 

 

c) colorează cu culoare roşie organul  care trimite sângele în tot corpul 
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Obiective: 

- să scrie vecinii numerelor date; 

- să compare correct perechi de numere; 

- să completeze correct şiruri de numere incomplere, descoperind regula; 

- să ordoneze crescător/descrescător un şir de numere; 

- să scrie numere în limitele date şi să recunoască numerele pare; 

- să identifice corect organul intern. 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

ITEM FB B S 

1 Completează corect 3 situaţii Completează corect 2 situaţii Completează corect 1 

situaţie 

2 Compară corect 3 perechi Compară corect 2 perechi Compară corect 1 pereche 

3 Completează corect 3 şiruri Completează corect 2 şiruri Completează corect 1 şir 

4 Ordonează corect numerele date Ordonează corect numerele 

cu 1-2 omisiuni 

Ordonează partial corect 

un şir 

5 Scrie corect şirul de numere şi 

încercuieşte corect numerele pare 

Scrie corect şirul de numere 

şi încercuieşte corect 

numerele pare cu 1-2 

omisiuni 

Scrie cu omisiuni şirul de 

numere şi încercuieşte 

partial corect numerele 

pare 

6 Recunoaşte şi colorează corect 3 

organe 

Recunoaşte şi colorează 

corect 2 organe 

Recunoaşte şi colorează 

corect 1 organ 
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Proiect didactic 

pentru activitate integrată 
 

prof. Maftei Leancă Ramona 

Grădiniţa cu Program Prelungit “1-2-3”Suceava 

 

Nivel de vârstă/Grupa: Nivel I / mijlocie  

Tema anuală de învăţare: Când, cum și de ce se întâmplă? 

Tema proiectului tematic: ”Bogățiile și frumusețile toamnei” 

Tema săptămânii: „Coșul cu vitamine” 

Tema activităţii: „Roade colorate și parfumate, în cămara bunicii adunate”  

Elementele componente ale activităţii integrate:  

- A.L.A. „Amenajăm cămara bunicii” 

• ARTE:  “Micii pictori” – pictură pe obiecte de lut; ”Decorăm borcanele și ștergarele bunicii” – lipire; 

• ȘTIINȚĂ:  ”Sortăm fructele și legumele din grădina bunicii” -grupare 

• BIBLIOTECĂ:   „Etichete pentru conservele bunicii” -elemente de comunicare scrisă 

-           A.D.E.  - ADE: - DŞ – Cunoașterea Mediului – „Ce ştii despre mine?” – joc didactic 

Sarcina didactică: Recunoașterea și denumirea fructelor și legumelor de toamnă; enumerarea caracteristicilor fructelor/ 

legumelor (formă, mărime, culoare, gust), recunoașterea enunțurilor adevărate sau false în legătură cu roadele toamnei, 

exprimându-și alegerea prin ridicarea unei fețe zâmbitoare sau triste, descoperirea răspunsurilor corecte la ghicitori 

despre fructe/ legume de toamnă, denumirea fructului/ legumei de toamnă sau a preparatelor obținute din acestea 

folosindu-se de simțul olfactiv și gustativ, identificarea „intrusului” din pomii fructiferi/ din grădină motivându-și 

acţiunea.  

Regulile jocului: Copilul care a fost atins cu bagheta fermecată va rezolva o sarcină din cele 4 probe. Fiecare răspuns 

corect va fi recompensat cu un stimulent sub formă de siluetă de fruct/ legumă de toamnă. 

Elemente de joc: 

Surpriza, bagheta fermecată, ghicirea, aplauzele, limitarea timpului, mânuirea materialelor. 

Scopul activităţii: Valorificarea potențialului intelectual al copiilor în vederea consolidării și sistematizării cunoștințelor, 

deprinderilor, priceperilor şi abilităţilor practice, artistico-plastice şi de socializare. 

Obiective operaţionale : 

- să redea creativ o temă plastică utilizând tehnica de pictură;           

- să compună în mod original spațiul plastic; 

- să lipească elemente decorative de toamnă pentru a decora borcanele și ștergarele; 

- să scrie pe linie punctată realizând etichetele pentru borcane; 

- să sorteze după formă și mărime fructe, legume, boabe, așezându-le în lădițe și coșuri diferite; 

- să respecte normele igienico-sanitare în toate situațiile impuse de activitățile de acest gen;                     

- să recunoască/ denumească fructele și legumele de toamnă; 

- să enumere caracteristicile fructului sau legumei descoperite (formă, mărime, culoare, gust); 

- să recunoască enunțuri adevărate și false în legătură cu fructele și legumele de toamnă; 

- să găsească răspunsul corect la ghicitorile despre fructe și legume; 

- să recunoască fructele și legumele folosind analizatorul olfactiv și gustativ; 
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- să identifice „intrusul” din pomii fructiferi/ din grădină motivându-și alegerea; 

- să relaționeze cu partenerii de grup pe parcursul activității; 

Strategii didactice: 

a)Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrația, exerciţiul,  învaţarea prin descoperire, observația, jocul 

didactic, munca independentă, învățarea prin cooperare, lucrul în echipă, metoda interactivă de grup - Brainstorming; 

b)Mijloace de învăţământ: 

- Centrul Arte: tempera de diverse culori, pensoane, vase de lut, halate pentru pictură, pânză, sfoară, elastice, elemente 

decorative de toamnă, ecusoane 

- Centrul Bibliotecă: etichete pentru borcane cu fructe/ legume și litere trasate cu linie punctată, borcane cu conserve de 

toamnă, instrumente de scris, ecusoane 

- Centrul Știință: coșuri cu fructe și legume naturale (spălate), lădițe, semințe, coșulețe, imagini cu fructe și legume 

DȘ – Figurine din Fimo – Greiere și Furnică, medalioane – Greierași și Furnicuțe, panou de recompense, siluete cu fructe 

și legume, cufăr, jetoane, plic, frunze, emoticon față veselă/ față tristă, baloane, ghicitori, boluri cu fructe și legume, 

compot, castraveți murați, eșarfe, siluete copaci, siluete fructe, foi albe Flipchart, Flipchart, Tablă magnetică, Marker, 

recompense 

c)Forme de organizare: în grupuri mici, frontal, individual, în echipă 

Durata:   45 minute 

Bibliografie: 

1. Culea, Laurenţia, Sesovici, Angela, Grama, Filofteia, Pletea, Mioara, Ionescu, Daniela, Anghel, Nicoleta, 2008,  

„Activitatea integrată din grădiniţă”(ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar), Ed. Didactica 

PublishingHouse, Bucureşti; 

2. M.E.C.T, 2008, „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” 

3. Ezechil, Liliana, Lăzăreanu, Păişi, Mihaela, 2002, „Laborator preşcolar”, Ghid metodologic,..Ed. 

V&Integral,București 

Scenariul activităţii 

Preșcolarii intră în sala de grupă însoțiți de cei doi prieteni ai bunicii, Greierele și Furnica pe melodia ”Greierele 

și Furnica”. Se prezintă centrele (Arte, Știință, Bibliotecă), unde vor termina de aranjat bunătățile pregătite de bunica în 

cămară. Echipele de preșcolari care vor lucra la centre sunt constituite cu ajutorul ecusoanelor primite în dar de la Greiere 

și Furnică. Deplasarea spre centrele pregătite, semnalizate cu imagini corespunzătoare celor de pe ecusoane – ”pară”, 

”măr verde”, ”strugure”, ”măr roșu”, se realizează cu ajutorul traseului format din fructe de toamnă „Ne jucăm cu 

fructele” (tranziţie). Astfel, la centrul „Arte”, copiii vor picta pe vase de lut – ulcior, căni, strachini și vor înfrumuseța cu 

diverse elemente decorative borcanele cu conserve de toamnă și ștergarele bunicii. La centrul „Știință”, copiii vor sorta în 

lădițe, după formă și mărime roadele toamnei. La centrul ”Bibliotecă”, copiii vor realiza etichete pentru conservele de 

toamnă ale bunicii trasând litere și siluete de fructe și legume după contur punctat. După finalizarea sarcinilor la centre, 

evaluarea se realizează prin aprecieri şi autoaprecieri asupra modului în care au participat la activitate. Încântaţi de 

rezultatele muncii, preşcolarii vor fi recompensați cu “fețe zâmbitoare” și alături de Furnică și Greiere se vor prinde în  

„Hora gospodarilor” (tranziție) şi vor fi atenţi la respectarea normelor de igienă - rutina „Hărnicei şi curăţei”. Pentru că 

preșcolarii și-au îndeplinit cu succes sarcinile de la centre, educatoarea le propune acestora să se joace alături de cei doi 

musafiri și să le arate cât de multe lucruri interesante știu despre legumele și fructele de toamnă. Se propune jocul „Ce 

ştii despre mine?” (ADE). Se vor anunța regulile, explicându-se și demonstrându-se jocul. Grupa va fi împărțită în două 
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echipe – „echipa Greierașilor” şi „echipa Furnicuțelor”. Pentru fiecare răspuns corect echipa va primi un fruct/ legumă pe 

panou. Probele jocului didactic vor urmări consolidarea şi sistematizarea capacității de a exprima cunoştinţe despre 

legumele și fructele de toamnă. 

PROBA 1: „Cufărul bunicii” 

Cufărul conține mai multe jetoane fructe și legume. Pentru a demonstra cunoștințele despre acestea preșcolarii extrag o 

siluetă, denumesc imaginea reprezentată și precizează o caracteristică a acesteia. 

PROBA 2: ”ADEVĂRAT sau FALS”                                                                                                                      

Preșcolarii trebuie să recunoască enunțuri adevărate sau false în legătură cu roadele toamnei, exprimându-și alegerea prin 

ridicarea unei fețe zâmbitoare sau triste. 

PROBA 3: ”Ghici, ghicitoarea mea” 

A treia probă presupune descoperirea răspunsului corect la o ghicitoare despre un fruct/ legumă de toamnă.   

PROBA 4: „Spune-mi ce-ai gustat?” – joc senzorial 

La această probă, prin surpriză se descoperă bolurile care conţin fructe și legume (mere, pere, roșii, castraveți) şi 

preparate din fructe – compot, castravete murat. Câte un reprezentant al fiecărei echipe, legat la ochi, gustă din 

preparatele servite și trebuie să denumească fructul/ leguma folosindu-se de simțul olfactiv și gustativ.  

PROBA 5: „Găsește intrusul” 

 În complicarea jocului, copiilor li se propune să identifice „intrusul” din pomii fructiferi/ din livadă şi să motiveze 

alegerea.  

După terminarea probelor jocului, Greierele și Furnica invită copiii să desemneze echipa câştigătoare: „După această zi 

de muncă/ Să aflăm în graba mare/ Echipa câştigătoare/ Recompensele le număraţi/ Să vedem de câştigaţi”. Se numără 

siluetele-recompensă şi se stabileşte echipa câştigătoare. Evaluarea activității se realizează prin intermediul metodei 

interactive „Brainstorming” prin intermediul căreia se vor sintetiza informaţiile legate de tema activităţii. Educatoarea va 

face aprecieri asupra modului de desfăşurarea al activităţii şi al comportamentului copiilor. 
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LESSON PLAN 

 

Teacher: Diana Maria BERINDEIE 

School: Nicolae Bălcescu Theoretical Highschool, Cluj-Napoca 

 

 

Level: upper-intermediate /Intensive English Class 

Number of Pupils: 16 (a group) 

Lesson Title: The Man with the beautiful eyes II (extension- Book Reviews ) 

 

Key concepts: non-confomism, prejudice, childhood/vs./adulthood 

Objectives: 

- to practise and develop receptive skills (reading skills for responding to poetry) 

- to practise and develop productive skills  

Skills developed: analytical thinking, receptive skills, communication skills, acting skills 

Teaching techniques: brainstorming, conversation, predicting, observation, question-answer activity, role play, 

individual, group and pair work 

Previously done: Ss were given the opening of the poem and its conclusions and speculated about what happens in the 

poem. They have understood how writers use linguistic structural and presentational devices to achieve their effect. 

Materials needed:  

• DVD with the film (The Man with the beautiful eyes by Jonathan Hodgson), PC 

• Handout – Different attitudes 

• Handout 2- Charles Bukowski’s The Man with the beautiful eyes  

• Slips of paper 

 

Activity 1. Warm up 

Aim: 

- to create a relaxed working environment 

- to mark absences 

Materials:  Teacher’s notebook 

Timing: 2’ 

Interaction : T-Ss 

Activities: 

-  greet, mark absences  

 

Activity 2. Lead in 

Aim: 

- to introduce the topic 

- to state the objectives of the lesson 

- to encourage Ss-Ss interaction and group work 

- to develop Ss’ elicitation and concentration skills 
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Materials: slips of paper 

Timing: 10’ 

Interaction : T-Ss, Ss-Ss 

Activities: 

- give Ss the words “never”, “you”, “blazed”, “eye”, “hope” to write on a piece of paper choosing a 

style, size, colour and any decoration that seems appropriate to each word 

- ask Ss to show and discuss their work 

- explore how impressions and ideas can be conveyed visually and how the meaning of words can be 

modified by its graphic representation 

 

Activity 3. Linking with the previously taught material 

Aim: 

- to revise material 

Materials: whiteboard, markers 

Timing: 5’ 

Interaction: T-Ss 

Activities: 

- elicit from Ss linguistic structural and presentational devices to achieve their effect (images, words associated 

with texts, breaks) 

 

Activity 4. Presentation 

Aim: 

- to develop the reading skills for responding to poetry 

- to understand and evaluate how writers use linguistic structural and presentational devices to achieve 

their effect 

- to analyze complex ideas and information 

- to communicate clearly and communicatively 

Materials: PC, DVD 

Timing: 10’ 

Interaction: T-Ss, individual work 

Activities: 

- show the film up to “the shades were down” 

- ask why the man’s words are shown on the screen in this particular way 

- draw attention to the contrast between the parents and the man 

Activity 5. Practice: while-watching the film 

Aim: 

- to develop the reading skills for responding to poetry 

- to understand and evaluate how writers use linguistic structural and presentational devices to achieve 

their effect 

- to analyze complex ideas and information 



     CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
642 

- to communicate clearly and communicatively 

Materials: PC, DVD, hand-out 1(different attitudes) and handout 2 (the poem) 

Timing: 15’ 

Interaction: T-Ss, group work 

Activities: 

- give Ss handout 1 and ask them to write down the differences and suggest what the representations 

might symbolize 

- play the rest of the film 

- give Ss handout 2, discuss the results and sum up the whole story 

 

Activity 6. Production 

Aim: 

- to explore how full meaning is achieved by intonation, stress, strength of voice, bodily and facial 

movement 

- to provide a context in which Ss can put to use all these communicative aspects 

- to develop Ss’ concentration skills 

Materials: flipchart, markers, slips of paper  

Timing: 5’ 

Interaction: T-Ss, Ss-Ss 

Activities: 

- write on the flip chart a brief exchange: A: And that’s what I told him. B: That was brave of you. 

- Divide Ss into pairs and ask them to decide on a possible setting for the fragment 

- Ask Ss to act out their dialogues and ask the others to guess as much as possible about the context of 

the dialogues 

- Offer feedback on the acting  

 

Activity 7. Assessing HW 

Ask Ss to read more of Charles Bukowski’s The Last Night on Earth Poems and recommend it to his/her colleagues. 
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PROIECT DIDACTIC 

Suciu Roxana 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă  

 

1.Algoritm introductiv  

Propunător: S.R. 

Data: 15.10. 2021 

Clasa: a –VI-a B  

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe 

Disciplina: Cunoaşterea mediului 

Subiectul lecţiei: Prietenii de la fermă  

Tipul activităţii: mixtă cu accent pe transmitere de noi cunoştinţe  

 

Obiectiv cadru: Dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a 

realităţii din mediul înconjurător. 

Obiectivul de referință: Recunoaşterea animalelor de la fermă. 

Obiective operaţionale:  

 

 Cognitive: 

OC1 - Să descrie părţile componente ale corpului păsărilor de curte; 

OC2 - Să identifice foloasele pe care le avem de la păsările de curte; 

OC3 - Să precizeze asemănările şi deosebirile dintre cele două păsări; 

OC4 - Să precizeze moduri de îngrijire şi hrană a păsărilor; 

OC5 – Să recunoască acţiunile specifice găinii /cocoşului : ciuguleşte, scurmă, cotcodăceşte,  

cu-cu-rigu. 

 

Psiho-motorii : 

OP1 - Să precizeze instrumentele folosite în activitate ; 

OP2 – Să lipească materialele pe suprafaţa de lipit ; 

OP3 –Să utilizeze corect tehnicile de lipire ; 

OP4 –Să lucreze curat şi ordonat. 

 

Afective : 

 

OA1 - Să participe cu interes la lecţie, dezvoltându-și spiritul de competență; 

OA2 - Să  îşi dezvolte spiritul de a proteja şi îndrăgi păsările. 

 

Strategia didactică:   

Metode şi procedee:   

M1 - conversaţia,  

M2 - explicaţia,  

M3 - demonstraţia,   

M4 - observarea dirijată,  

M5 – exerciţii stereognozice (tactil, vizual,motric, olfactiv), 

M6 – expunerea cu oponent ,  

M7 – problematizarea, 

M8- exerciţiul. 

 

Mijloace didactice:  

m1   - planşe cu păsări, 

m2   - păsări de la curte,  

m3   - ferma lui Nea Marin,  

m4   - pene colorate,  
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m5   - laptop, 

m6   - mese, 

m7   - aracet, 

m8   - pensule,  

m9    - hârtie, 

m10 – carton, 

m11  - jetoane, 

m12 – vase pentru hrana păsărilor, 

m13  - produse obţinute de la păsări, 

m14  - carte cu păsări de la fermă , 

m15- hrană pentru păsări, 

m16- scrisoare. 

 

 

Resurse: 

Oficiale: Programa școlară pentru disciplina: Cunoaşterea mediului 

   Planificarea calendaristică, clasa a VI- a , DMM. 

Temporale: 45 min. 

Umane: 6 elevi 

Forme de organizare a activităţii:  - frontal, individual, pe grupe. 

Evaluarea: continuă, prin observarea sistematică a elevilor, orală şi scrisă. 

 

Bibliografie: 

1. *** (2004), Programa Şcolară Clasa a VI-a, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti.  

2. Muşu,I., Taflan, A.(1997), „Terapie educaţională complexă şi integrată”, Bucureşti, Editura              

Pro-Humanitate.                         

3. Radu, D., Anastasiu, V., (2006), ”Cunoaşterea Mediului - Manual pentru Clasa VI”, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A. Bucureşti. 
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2.Demers didactic 

 

Secvenţe 

didactice 

 

Obiective 

 

Activitatea profesorului 

 

Activitatea elevilor 

Strategia didactică Metode de 

evaluare 

formativă 
Metode şi 

procedee 

Mijloace Forme de 

organizare a 

activităţii 

1.Moment 

organizatoric 

 

 Se asigură condiţiile necesare desfăşurării 

optime a lecţiei. 

Se solicită pregătirea materialelor necesare 

pentru ora de stimualre cognitivă.  

Îşi pregătesc materialele de care au 

nevoie pe parcursul orei. 

 

M1 

 

 

 

m1 

 

 

Frontală  

    

Observarea 

comportamentu-lu

i copiilor 

2. 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

 

 

 

 

 

    Se aminteşte elevilor tema săptămânii 

( Prietenii de la Fermă) şi se adresează 

elevilor câteva întrebări :  

 

-Vă plac păsările ? 

-Ce păsări cunoaşteţi? 

-Acasă sau la bunici aveţi păsări de curte? 

-Ce păsări aveţi acasă sau la bunici? 

 

 

 

 

 

Da. 

Rândunica, cioara etc. 

Da. 

Raţa, găina, cocoşul. 

 

 

M1 

 

 

m1 

 

m14 

 

 

 

Frontală  

 

 

Evaluare orală 

3.Captarea 

atenţiei  

 

 

 Acum vom viziona un filmuleț din care voi 

trebuie să recunoaşteţi animalele şi 

păsările de curte prezentate.  

Elevii urmăresc filmuleţul şi 

denumesc animalele şi păsările de 

curte. 

 

M1 

 

m5 

 

 

Frontală 

 

        

 

 

4.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 Aşa cum aţi văzut în filmuleţ, cred că v-aţi 

dat seama că astăzi vom vorbi despre: 

Păsările de la curte. 

Vom discuta astăzi despre părţile 

componente ale corpului păsărilor de curte, 

folosele pe care le avem de la ele, 

asemănările şi deosebilrile dintre cele două 

păsări şi despre modul de îngrijire a lor. 

 

 

1-2 elevi repetă tema lecţiei. 

 

M2  

 

   

 

 

 

 

 

 

5.Dirijarea 

învăţării 

  

 

 

 

 

Poştaşul din cartier aduce în sala de grupă 

o scrisoare de la fermierul Marin.Prin 

scrisoarea adresată copiilor, acesta îi invită 

la ferma lui să-i vadă noua familie de 

 Elevii sunt atenţi la ce este scris în 

scrisoare. 

 

 

M1  

M2  

M4 

M6 

m16 

 

 

 

Individuală  

şi  

frontală 

 

Evaluare orală 
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OA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC1 

 

 

păsări.Copiii ştiu că nea Marin are o fermă 

deschisă vizitatorilor şi pentru a fi cât mai 

atractivă doreşte să aibă tot felul de 

animale domestice şi păsări de curte. Şi 

pentru că familia de păsări este nou venită 

la fermă, fermierul doreşte să ne invite să o 

vedem, să aflăm mai multe lucruri despre 

aceste păsări de curte, cu ce se hrănesc, ce 

foloase avem noi, oamenii, de la ele. 

( Anexa I). 

  Precizare : 

Pentru a putea merge în vizită la fermă 

trebuie să vedem cum este vremea. 

Astfel vom completa calendarul naturii 

prin aşezarea jetoanelor potrivite, astfel 

încât să se stabilească anotimpul în care 

suntem, starea vremii, luna în care suntem. 

Copiii observă starea vremii şi pornesc 

spre ferma lui nea Marin. 

Profesorul împreună cu elevii ajung la 

ferma lui nea Marin, care le prezintă 

ultima achiziţie: familia de păsări (un 

cocoş şi o găină). Le  sugerează elevilor 

să se comporte frumos,           să nu 

facă gălăgie pentru a nu agita păsările până 

el le povesteşte despre ele. 

Fermierul întreabă copiii, dacă recunosc 

aceste păsări: găina şi cocoşul. 

-Ce este găina/cocoşul? 

-Unde trăieşte găina/ cocoşul? 

    Precizare: 

Deci acestea sunt păsări de curte. 

-Cine face ouă? 

  Precizare: 

Găina face ouă,iar cocoşul doar cântă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii observă starea vremii şi 

pornesc spre ferma lui Nea Marin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....o pasăre. 

....pe lângă casa omului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M7  

 

M3 

 

m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m11 

 

 

 

 

 

 

 

m3 

 

 

 

 

m2 
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OA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC3 

 

 

 

cu-cu-rigu. 

Copiii sunt lăsaţi să privească câteva 

minute găina, cocoşul, apoi profesorul le 

adresează câteva întrebări despre părţile 

corpului. 

-Din ce este alcătuit corpul găinii/ 

cocoşului? 

-Cum este capul? 

-Ce are găina, cocoşul în partea de  jos a 

capului? 

-Cu ce vede găina, cocoşul ? 

-Ce formă au ochii? 

-Cum sunt aşezaţi ochii? 

Să desenăm în aer forma rotundă a ochilor. 

-Cu ce aude găina, cocoşul? 

Priviţi ce mai are la cap? (se arată creasta). 

   Precizare: 

Găina, cocoşul au două urechi mici ca 

nişte găurele, cu care aud; găina are o 

creastă mică roşie, iar cocoşul o creastă 

mai mare. 

Găina priveşte mâncarea cu cei doi ochi 

aşezaţi de-o parte şi de alta a capului, 

ascultă cu urechile şi ciuguleşte cu ciocul 

ascuţit. 

-Prin ce se uneşte capul cu trunchiul? 

-Cum este trunchiul ca mărime faţă de 

cap? 

-Cu ce este acoperit trunchiul? 

Aşa este, cu puf şi pene moi. 

-Ce culoare au penele? 

 

-Cu ce zboară găina? 

-Unde sunt aşezate aripile? 

 

....găina. 

 

 

 

 

 

 

 

...cap, gât, trunchi, picioare, aripi. 

...mic. 

...un cioc mai mic găina şi unul mai 

mare cocoşul. 

...cu cei doi ochi. 

...rotundă. 

...de-o parte şi de alta a capului. 

 

 

...cu urechile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...gât (se arată). 

...mai mare. 

 

...pene (copiii vor pipăi penele). 

 

...albă, neagră, roşie, galbenă, 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2  

 

 

 

 

 

 

M1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M8  

 

 

 

 

 

 

 

m13 
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OC5 

 

 

 

 

 

 

OA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC2 

 

 

 

 

 

-Cu ce se termină trunchiul găinii? 

-Din ce este formată coada? 

 

 

-Cu ce merge găina, cocoşul? 

-Câte picioare are găina, cocoşul? 

-Cum sunt picioarele? 

-Cu ce se termină picioarele la găină? 

-Dar la cocoş? 

-Cu ce se termină degetele? 

   Precizare: 

Ghearele o ajută să scurme în pământ. 

Capul se leagă prin trunchi de gât. 

Trunchiul este acoperit cu puf şi pene de 

culoare albă şi neagră. 

De-o parte şi de alta a trunchiului se află 

cele două aripi ce le ajută să zboare. 

Trunchiul se termină cu o coadă formată 

din pene. Găina şi cocoşul au fiecare câte 

două picioare acoperite cu piele, care o 

ajută să umble şi care se termină cu trei 

gheare care o ajută să scurme după viermi, 

gândaci, râme, seminţe. 

Cocoşul mai are pe fiecare picior câte un 

pinten. 

-Cum face cocoşul? Dar găina? 

-Unde trăiesc găina şi cocoşul? 

-Ce păsări mai trăiesc la fermă? 

-Cine le îngrijeşte? 

-Cu ce se hrănesc aceste păsări? 

 

-Ce foloare aduce găina,cocoşul? 

-Ce se fac din pene? 

   Precizare: 

Găina şi cocoşul trăiesc pe lângă casa 

verde, maro etc. 

...cu ajutorul aripilor. 

...de-o parte şi de alta a trunchiului. 

...coada (se arată coada). 

...din pene mai scurte la găină şi 

mai lungi şi mai colorate la cocoş. 

...cu picioarele. 

...două. 

...scurte şi subţiri. 

...cu degete. 

 

...cu gheare,unghii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...cu-cu-rigu, cot-codac. 

...pe lângă casa omului. 

...raţe,gâşte,curci... 

...omul. 

...cu boabe de porumb şi grâu,iarbă. 

...ouă-doar găina,carne,puf,pene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M3 

 

 

 

 

M1 

 

 

 

 

 M2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M3 
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 omului şi sunt hrănite cu boabe de porumb 

şi grâu. 

Găina face ouă,are carne gustoasă şi pene 

din care se fac perne. 

    

...se fac perne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Obţinerea 

performanţei şi 

asigurarea 

feed-back-ului 

 

 

 

OA1 

 

 

OP1 

OP2 

OP3 

OP4 

 

 

 

  Nea Marin îndeamnă copiii să-şi aleagă 

câte o pană dintr-un coş, apoi îi invită pe 

terasa fermei unde se vor aşeza la mesele 

pregătite în funcţie de culoarea penei alese 

din coş (alb-artă, roşu-joc de rol, 

negru-ştiinţă). 

Artă: realizează găina şi cocoşul, utilizând 

pene care vor fi lipite pe planşă. (Anexa 2) 

Ştiinţă: sortează şi lasă doar păsările de 

curte. 

Joc de rol: adună iarba, pe care o amestecă 

cu făină de porumb pentru a hrăni păsările. 

 

 

 

 

 Elevii realizează sarcinile date. 

M1  

 

M2 

 

M3 

 

M4 

 

M8 

 

 

 

m4 

m6 

m7 

m8 

m9 

m10 

 

m12 

 

 

 

 

m15 

 

Individuală  

şi  

frontală 

 

 

Evaluare orală 

 

7.Evaluarea  

 

 

OA1 

 

OA2 

 

 

 

Le va arăta elevilor produsele obţinute de 

la păsări: ouă, pene. 

 

Precizare: 

Noi trebuie să avem grijă de toate 

animalele şi să consumăm produsele pe 

care acestea ni le dau, ca să creştem mari şi 

să fim sănătoşi. 

 

Ascultă explicaţiile date de către 

profesor. 

 

M1 

 

M2  

 

M5 

 

 

 

 

 

m13  

 

 

 

 

 

Individuală  

şi  

frontală 

 

Evaluare orală 

 

 

 

 

 

 Observare  

sistematică 
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8.Încheierea 

activităţii 

 

 Fac aprecieri generale şi individuale 

asupra răspunsurilor date de copii.  

 

Ascultă aprecierile profesorului. M1 

 

 

 

 

Individuală  

şi  

frontală 

 

Aprecieri finale 

 

 

 

Anexa  1 

Dragi elevi, 

 

                 Eu sunt Nea Marin. Sunt fermier şi am o mică fermă nu departe de şcoala voastră.  

La fermă am multe animale şi păsări de curte. Mi-ar face plăcere să vi le arăt, aşa că vă invit să le vedeţi pe toate, în special, pe cele  cumpărate recent. 

Vă aştept cu drag la ferma mea ! 
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PROIECT DIDACTIC 

 
Cristea  Cristina 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă 

 

 
I. Algoritm introductiv 

 

Propunător: C.C. 

Data: 12. 10. 2021 

Clasa: a –VIII-a D (DMS) 

Modulul: Formarea autonomiei personale 

Aria curriculară: Terapie educațională complexă și integrată 

Subiectul lecţiei: Brutarul 

Tipul activităţii: mixtă cu accent pe transmitere de noi cunoştinţe  

 

Obiectiv cadru:  

Formarea şi dezvoltarea unor abilităţi de întreţinere şi igienă alimentară. 

 

Obiectivul de referință: 

 Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de igienă alimentară 

 

Obiective operaţionale:  

 

 Cognitive: 

OC1 - Să respecte regulile de igienă în bucătărie; 

OC2 - Să identifice ingredientele folosite la fabricarea produselor de panificație; 

OC3 - Să denumească etapele de procesare a pâinii; 

OC4 – Să exemplifice ce produse de panificație se pot face. 

 

Psiho-motorii : 

OP1 – să amestece ingredientele; 

OP2 – să frământe aluatul ; 

OP3 – să modeleze diferite forme din aluat. 

 

Afective : 

OA1 - Să manifeste interes față de activitate; 

OA2 - Să  respecte indicațiile date de profesor. 

 

Strategia didactică:   

Metode şi procedee:   

M1 - conversaţia,  

M2 - explicaţia,  

M3 - demonstraţia,   

M4 – exercițiul, 

M5 - observarea dirijată, 

M6 – munca independentă,  

M7 - exerciții sterognozice (tactil,motric,vizual, olfactiv). 

Mijloace didactice:  

m1   - halate albe, 

m2   - șorț, 

m3   - bonetă, 
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m4   - făină, 

m5   - sare, 

m6   - drojdie, 

m7   - apă, 

m8   - boluri cu ingrediente, 

m9    - castron, 

m10 – coca dospită, 

m11  - planșetă, 

m12 – cuptor,   

m13  - lopată pentru cuptor, 

m14  - prosop de pânză, 

m15  - cântecul „Brutarul”, 

m16  - produse de panificație (pâine, corn, covrig, franzelă) 

 

Resurse: 

Oficiale: Programa școlară pentru disciplina: Formarea autonomiei personale. 

      Planificarea calendaristică, clasa a VIII- a , DMS; 

Temporale: 45 min. 

Umane: 4 elevi 

 

Forme de organizare a activităţii:  - frontal, individual. 

Evaluarea: continuă, prin observarea sistematică a elevilor, orală şi scrisă. 

Bibliografie: 

1. *** (2004), Programa Şcolară Clasele VIII-a, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti.  

2. Muşu,I., Taflan, A.(1997), „Terapie educaţională complexă şi integrată”, Bucureşti, Editura              

Pro-Humanitate.                             
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Demers didactic 

 

Secvențe 

didactice 

 

Obiective 

 

Activitatea profesorului 

 

Activitatea elevilor 

Strategia didactică Metode de 

evaluare 

formativă 
Metode şi 

procedee 

Mijloace Forme de 

organizare a 

activităţii 

1.Moment 

organizatoric 

 

 Voi asigura condiţiile necesare desfăşurării 

optime a lecţiei. 

Voi solicita pregătirea materialelor 

necesare pentru ora de formarea 

autonomieie personale.  

 

Elevii răspund la salut.  

M1 

 

 

 

m1 

m2 

m3 

 

 

Frontală  

    

Observarea 

comportamentu-lu

i copiilor 

2.Captarea 

atenției 

 

 

 

OC1 

Voi pune întrebări referitoare la modul în 

care sunt îmbrăcați. 

-Ce trebuie să facem atunci când intrăm în 

bucătărie să pregătim ceva de mâncare? 

Pentru a le capta atenția și pentru 

încălzirea mânuțelor, împreună cu elevii 

voi intona un cântecel cunoscut de către 

aceștia. 

Elevii vor răspunde că s-au pregătit 

pentru oră, îmbrăcându-se ca brutarii. 

- ne spălăm pe mâini. 

 

Elevii vor intona și vor gesticula 

cântecul. 

 

M1 

 

m1 

m2 

m3 

  

 

Frontală 

 

        

 

 

3.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 Azi ne vom juca de-a “Brutarii”.  

Vom vedea ce ingrediente folosim atunci 

când facem pâine, ce mai putem face din 

aluat. 

 

1-2 elevi repetă tema lecției. 

 

M2  

 

   

 

 

 

 

4.Dirijarea 

învăţării 

  

 

 

 

 

 

OC2 

 

 

 

 

OA1 

 

 

 

 

Le voi arăta materia primă pe care o vom 

folosi la oră, cerându-le să o recunoască și 

să o descrie. 

-Ce este în bolul acesta? 

-Ce culaore are? 

-Cu ce seamănă? 

-Dar în acest bol ce avem? 

-Ce culoare are? 

-Cu ce seamănă? 

-Ce gust are sarea? 

-Știe cineva ce am aici? 

-Ce culoare are? 

-Cu ce seamănă? 

  

 

Elevii răspund la întrebări: 

-făină. 

-albă. 

-cu praful. 

-sare. 

-albă. 

-cu nisipul. 

-sărat. 

-drojdie. 

-gri. 

-plastilina. 

 

M1  

 

M2  

 

M7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m8 

m4 

 

 

m5 

 

m6 

 

 

m7 

Individuală  

şi  

frontală 

 

Evaluare orală 
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OC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA2 

OP1 

OP2 

 

 

 

 

 

 

 

OA1 

OP3 

 

 

-Aici ce credeți voi că este? 

-Are culoare? 

   Toate acestea sunt ingredientele pe care 

noi le folosim atunci când facem pâine. 

    Etapele preparării unei pâini: 

1.Punem făină într-un castron. 

2.Adăugăm drojdie, sare şi apă călduţă. 

3. Amestecăm toate ingredientele. 

4. Frământăm aluatul. 

5. Lăsăm aluatul la dospit. 

6.Dăm aluatului forme diferite de pâine. 

7. Introducem în cuptor. 

 

Într-un castron vom amesteca toate 

ingredientele. Vom obţine un aluat pe care 

îl vom frământa şi îi vom da diferite 

forme. 

 

Precizare: 

   Le voi explica faptul că aluatul trebuie 

să stea la cald, să crească înainte de a –i da 

forma pe care o dorim și a-l băga la cuptor. 

 

Le voi arăta un aluat dospit și  voi da 

fiecăruia câte o bucată din el pentru a-l 

modela în forma dorită. 

Fiecare va pune forma modelată în tavă, 

iar profesorul le va arăta cum se introduce 

în cuptor pentru a se coace. 

După ce s-a copt, pâinea e scoasă din 

cuptor, lăsată la răcit, iar apoi înfoliată. 

 

-apă. 

-nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub supravegherea profesorului, 

elevii vor amesteca ingredientele, vor 

frământa aluatul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii îi  vor da forma dorită. 

 

Elevii vor asculta explicațiile date de 

către profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

M4 

 

 

 

 

 

 

 

 

M4 

 

M3 

M5 

M6 

 

 

M2 

 

 

 

 

M3 

M4 

M5 

M6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m10 

 

 

 

 

m10 

 

 

 

m10 

m11 

m12 

m13 

 

m14 

5. Obținerea 

performanței și 

asigurarea 

feed-back-ului 

 

 

OA1 

 

 

OC2 

-Ce am făcut noi astăzi? 

-Cine sunt brutarii? 

-Cum se numeşte locul în care se face 

pâinea? 

  Voi ştiţi un cântec pe care l-am învăţat 

atunci când am învăţat meseriile. Haideţi 

să-l cântăm! 

-ne-am jucat de-a brutarii. 

-cei care fac pâine. 

 

-brutărie. 

 

 

 

 

M1  

 

 

M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală  

şi  

frontală 

 

 

Evaluare orală 
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  Pe baza unui filmuleț voi cânta împreună 

cu elevii cântecul: 

„Brutarul” 

(Anexa 1) 

Astăzi noi suntem brutari, 

Facem pâini rotunde, mari, 

Făină, drojdie, apă, sare 

Punem în covata mare, 

Mânecile suflecăm și aluatul frământăm, 

Pâinea-ncet o să dospească, 

În cuptor mare-o să crească. 

 

 

 

 

 

Elevii cântă. 

 

 

 

 

 

m15 

 

6.Evaluarea OC4 Le voi arăta produsele finale care se pot 

face din aluatul de pâine: franzela, pâinea 

rotundă, covrig, coroniță, corn. 

 

Elevii denumesc produsele de 

panificație. 

Vor gusta produsele. 

 

M1 

 

M2  

 

 

 

 

m16 

 

 

Individuală  

şi  

frontală 

 

Evaluare orală 

 

 

 

7.Încheierea 

activităţii 

 

 Fac aprecieri verbale și individuale, 

privind implicarea lor în activitate. 

Ascultă aprecierile profesorului. M2  

 

 

Individuală  

şi  

frontală 

 

Aprecieri finale 

 

 

 

Etapele preparării pâinii:  
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Anexa 1 

 

„Brutarul” 

 

Astăzi noi suntem brutari, 

Facem pâini rotunde, mari, 

Făină, drojdie, apă, sare 

Punem în covata mare, 

Mânecile suflecăm și aluatul frământăm, 

Pâinea-ncet o să dospească, 

În cuptor mare-o să crească. 
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PROIECT DIDACTIC 
 

Profesor: Mirela Tomoiagă 

Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Cluj-Napoca 

Clasa: a XII-a  

Data: … 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Subiectul: Identificarea şi interpretarea figurilor de stil în textul poetic la prima vedere. Ocurenţa metaforei 

Competenţe generale: 

- uilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare, a modalităţilor de analiză tematică, structurală 

şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare; 

- punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curentele culturale / literare. 

Competenţe specifice: 

2.1. identificarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în texte studiate sau în texte la prima vedere; 

2.4. identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic; 

2.5. compararea unor viziuni despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în textele literare, 

nonliterare sau în alte arte; 

2.6. interpretarea textelor literare studiate sau la prima vedere prin prisma propriilor valori şi a propriei 

experienţe de lectură; 

3.1. identificarea şi explicarea relaţiilor dintre operele literare şi contextul cultural în care au apărut acestea. 

Conţinuturi:  

- temă, motiv/e, viziune despre lume; 

- modul de reflectare a unei idei / teme în mai multe opere; 

- titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, elemente de recurenţă: motiv poetic, laitmotiv, simbol central, 

idee poetică; 

- sugestie şi ambiguitate; 

- imaginar poetic, figuri semantice (tropi), elemente de prozodie; 

- poezie epică, poezie lirică; 

- instanţele comunicării în textul poetic 

- viziunea despre lume, teme şi motive, concepţia despre artă, sensuri multiple ale textului literar; 

- lectură critică, lectură creativă; 

- trăsături ale curentelor culturale / literare reflectate în textele literare studiate sau la prima vedere.  

Tipul lecţiei: sistematizare de cunoştinţe (recapitulare pentru bacalaureat) 

Motivaţie: 

 Lecţia de faţă este valoroasă întrucât conjugă o serie din cunoştinţele dobândite pe parcursul anilor de liceu de 

către elevii din clasa terminală. Achiziţiile lor se reflectă în capacitatea de a se raporta la texte la prima vedere, în a 

recepta o figură de stil / un simbol textual / un mesaj în funcţie de personalitatea lor şi de abilităţile lor interpetative. Din 

acest punct de vedere, finalitatea lecţiei este dublă: verifică şi orientează pregătirea elevilor pentru bacalaureat, în vederea 

atingerii succesului, şi, totodată, pune în valoare transferul şi originalitatea de care elevii sunt capabili.   

Condiţii prealabile: 
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 Elevii îşi reactualizează cunoştinţele despre figuri de stil / temă / viziune despre lume / idei poetice etc., făcând 

dovada competenţelor de analiză a textului poetic; aplică tehnici de activitate individuală sau în perechi şi îşi susţin, 

argumentat, un punct de vedere interpretativ pe baza unui text dat.  

Evaluare: 

 Evaluarea se realizează atât prin observaţie sistematică, în timpul orei (răspunsurile prompte ale elevilor, 

activitatea lor la clasă, individuală sau în perechi etc.), cât şi prin tema care urmăreşte corelarea, în interpretarea 

mesjaului unei secvenţe textuale, a ideii poetice cu mijloacele artistice. 

Managementul resurselor: 

Timp de lucru: 50 de minute 

Resurse: 

umane: colectiv eterogen de elevi                

 ştiinţifice: texte-suport  

 materiale: fişe de lucru, markere, sala de clasa care să permită aranjarea băncilor în cerc.  

 metodologice: exerciţiu de spargere a gheţii, jocul didactic, conversaţia euristică, eseul de 5 minute, cvintetul, 

ciorchinele, activitate individuală şi în perechi. 

 

Bibliografie: 

JENNY, Laurent, Rostirea singulară, traducere şi postfaţă de Ioana Bot, prefaţă de Jean Starobinski, Ed. 

Univers, Bucureşti, 1999.  

MORIER, Henri, Dictionnaire de poétique et de rhétorique, PUF, Paris, 4ème édition, revue et augmentée, 

1989. 

POPESCU, Mihaela, Dicţionar de stilistică, Ed. ALL Educaţional, Bucureşti, 2002. 

VIANU, Tudor, Studii de stilistică, ediţie îngrijită, cu studiu introductiv şi note de Sorin Alexandrescu, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1968. 

*** Lingvistică. Poetică. Stilistică. Studii, Univ. ,,Al. I. Cuza”, Iaşi, 1986. 

 

Parcursul didactic 

 

Etapele lecţiei 

 

 

Timp 

 

Activitatea profesorului 

 

Activitatea elevilor 

 

Observaţii 

Evocare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Ca exerciţiu de spargere a 

gheţii, profesorul le propune 

elevilor un joc antrenant ce 

urmăreşte deschiderea 

cadrului tematic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Elevii sunt aşezaţi în cerc; 

extrag pe rând câte un 

bileţel de la profesor, pe 

care este scrisă denumirea 

unei figuri de stil, bileţel 

care nu se arată celorlalţi 

colegi. Apoi primesc o 

minge de tenis pe care o 

aruncă de la unul la altul, 

timp de aprox. 7 minute, 

încercând să construiască 

figurile de stil înscrise pe 

bilet (ca dedicaţie pentru 

un coleg ales). Cel care 

✓ exerciţiu de 

spargere a 

gheţii 

 

✓ jocul didactic 

 

 

✓ observarea 

sistematică 

 

 

 

✓ feed-back 
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Realizarea 

sensului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflecţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 min 

 

(10’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5’) 

 

 

 

 

 

(5’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5’) 

 

 

 

 

 

(10’) 

 

 

 

 

 

7 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ În urma acestei activităţi, 

profesorul propune o discuţie 

despre definirea figurii în 

general şi sistematizează la 

tablă denumirile pe categorii 

ale figurilor de stil, solicitând 

interacţiunea elevilor, 

subliniind importanţa nu atât 

a identificării în sine a unei 

figuri de stil, cât a 

interpretării ei în contextul 

poeziei date. În acest sens, el 

distribuie elevilor un text (E. 

Botta, Marea), din care le 

propune să rezolve, sub 

forma unui eseu de 5 minute, 

interpretarea metaforei marea 

pădurii. 

✓ Profesorul le apreciază 

activitatea şi reprezintă 

grafic, la tablă, această 

metaforă (cu valoare 

oximoronică), atrăgând 

atenţia asupra posibilităţii 

,,locuirii împreună” a mai 

multor figuri de stil într-una 

singură. 

✓ După aceste observaţii, elevii 

sunt provocaţi să descopere, 

în perechi, şi alte metafore, în 

textul dat, explicite sau 

implicite, în care să poată 

evidenţia şi alte figuri (după 

caz). Se discută apoi, frontal, 

interpretarea dublă: atât un 

peisaj exterior, cât şi unul 

interior, precum şi 

semnificaţia titlului, care este 

un cuvânt-simbol, o metaoră 

de adâncime, implicită. 

✓ Profesorul sinstematizează 

aspectele discutate, face 

aprecieri despre activitatea 

elevilor şi le propune, pentru 

primeşte mingea trebuie 

să recunoască figura 

respectivă, care va fi 

confirmată sau infirmată 

de către lansator. 

 

 

 

✓ Elevii îşi notează şi ei 

schema în caiete şi 

discută cu profesorul 

specificul fiecărei figuri 

în parte. 

 

 

 

 

 

 

✓ Elevii primesc fişele de 

lucru şi rezolvă, 

individual, cerinţa. Apoi 

câţiva elevi citesc, pe 

rând, rezolvarea scrisă. 

 

 

✓ Elevii îşi notează şi ei în 

caiete această 

reprezentare şi îşi 

completează propria 

interpretare cu alte 

semnificaţii. 

 

 

 

✓ Elevii remarcă, de pildă, 

suprapunerea metaforei 

cu invocaţia retorică ,,Tu 

Dimineaţă, Zeiţă” sau 

metaora implicită sub 

forma aparentă a 

epitetului personificator 

din exclamaţia retorică 

,,Ce mare furioasă” etc. 

 

 

 

 

✓ Elevii alcătuiesc cvintetul 

după schema: 

Versul 1 – cuvântul-cheie 

(tematic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ organizare 

grafică; 

ciorchine 

✓ conver-saţia 

euristică 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ eseul de 5 

minute 

 

✓ feed-back 

 

 

 

 

 

✓ reprezentare 

graică 

✓ conversaţia 

euristică 

 

 

✓ activitate în 

perechi 

 

✓ activitate 

frontală 

 

✓ observarea 

sistema-tică a 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

✓ feed-back 
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Extensia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 min 

încheiere, să realizeze 

individual un cvintet despre 

cuvântul-cheie ,,figură”  (de 

stil), după o schema dată. 

Strânge apoi foile de la elevi. 

Acestea vor fi discutate a 

doua zi. 

 

 

 

✓ Rezolvarea subiectului, ca 

răspuns amplu elaborat: 

prezentați relația dintre ideea 

poetică și mijloacele artistice 

în textul Marea de Emil 

Botta 

Versul 2 – 2 cuvinte (adj., 

însuşirile cuvântului-cheie) 

Versul 3 – 3 cuvinte (verbe la 

gerunziu care exprimă acţiuni 

atribuie cuvântului tematic. 

Versul 4 – o propoziţie cu un 

conţinut esenţial despre 

cuvântul tematic. 

Versul 5 – un singur cuvânt 

care să poată sintetiza tema. 

 

✓ cvintetul 

 

 

 

 

 

 

 

 



     CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
661 

EVALUAREA INIȚIALĂ-  O NECESITATE ? 

 

                                                                                                                      

Prof. Hossu Sorin Ioan 

Școala Gimnazială Nr.1 Abram 

 

Exigenţele vieţii contemporane de a conferi activităţii instructiv- educative o eficienţă sporită au dus la o 

intensificare a eforturilor de a asigura procesului de învăţare un caracter cât mai raţional prin determinarea cât mai 

precisă a obiectivelor instruirii, organizarea conţinuturilor în concordanţă cu principalele caracteristici şi tendinţe ale 

societăţii contemporane, stabilirea strategiilor de predare-învăţare ținând cont de obiectivele vizate dar și de conţinuturile 

stabilite și nu în ultimul rând, perfecţionarea acţiunilor de evaluare a rezultatelor şcolare. Preocupările privind 

perfecţionarea evaluării performanţelor elevilor sunt stimulate de recunoaşterea faptului că evaluarea este în cadrul 

activității didactice o componentă esenţială . 

 Esenţa activității de evaluare constă în cunoaşterea rezultatelor necesare perfecţionării procesului în etapele 

următoare. Evaluarea reprezintă un act necesar în conducerea unei activităţi, în general, în procesul luării deciziilor în 

desfăşurarea activităţii respective. Aceasta are menirea de a furniza informaţiile necesare reglării şi ameliorării activităţii 

instructive- educative pentru ca aceasta să devină un demers în spirală, în sensul unei reglări şi perfecţionări continue. 

Importanța evaluării rezultatelor şcolare nu se limitează doar la cunoaşterea acestora sau la clasificarea şi selecţionarea 

elevilor în funcţie de performanţele obţinute, ci constă, mai ales, în stabilirea elementelor realizate ale procesului, care au 

asigurat succesul dar şi aspectele slabe, punctele critice care urmează să fie remediate.  

Evaluarea inițială este o activitate strategică orientativă care se realizează la început de an școlar, de semestru 

sau ciclu de învăţământ.  

Strategia acestei evaluări cuprinde, de asemenea, referințe la un program psihopedagogic distinct, care 

evaluează nivelul de dezvoltare al elevilor în primele zile de școală, oferă posibilitatea cunoașterii potențialului de 

învățare al elevilor la începutul unei activițați, de a ști, aproximativ, posibilitatea pe care o are fiecare elev de a se integra 

în noul program de instruire, dacă va înțelege ce va fi predat. Evaluarea inițială are două funcții, cea diagnostică 

ilustrează măsura în care elevii stăpânesc cunoștințele și șansele pe care le au în cazul angajării lor într-un nou program, 

iar funcția  prognostică permite anticiparea rezultatelor în cazul angajării într-un program nou. 

 Evaluarea iniţială este indispensabilă și pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor 

favorabile studiului de noi discipline, evidențiază potenţialului de învăţare, dar şi eventualele lacune ce vor trebuie 

completate sau  aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire  prin programe de recuperare. 

Evaluarea iniţială nu are ca și scop aprecierea performanţelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor, fapt 

pentru care se recomandă raportarea la bareme de evaluare/ apreciere. Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu 

atât mai mare cu cât noi, profesori și părinţi, reuşim să-i determinăm pe elevi să fie cât mai receptivi şi să înţeleagă 

importanţa evaluării în general, tratând cu maximă seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a 

cunoştinţelor şi de confruntare cu noi situaţii de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte 

a problemelor enunţate.  

Deaorece elevii sunt anunțați că rezultatele evaluării inițiale nu sunt trecute în catalog, aceștia au ocazia de a se 

concentra în mod expres asupra rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera, efectiv, că este o evaluare 

propriu-zisă, ci un exerciţiu util activităţii de învăţare (rezolvarea corectă a subiectelor, ansamblul cerinţelor privind 
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redactarea unei lucrări scrise, încadrarea în timpul de lucru,  etc.), concluziile evaluării fiind premisa pentru progresele 

ulterioare.  

A învăţa nu doar pentru notă ci, în primul rând, din dorinţa de A CUNOAŞTE, A ȘTI reprezintă un real progres 

în dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară a elevului!  
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EVALUAREA PREDICTIVĂ-UN REPER ESENȚIAL ÎN EDUCAȚIE 

 

Prof. Filip Livia Cristina 

Școala Gimnazială Nr.1 Abram 

 

Una din componentele fundamentale ale procesului de învățământ, alături de predare și învățare, este evaluarea. 

Concepută ca proces intrinsec al sistemului educațional, evaluarea  este o dimensiune care vizează perfecționarea 

elevului dar în același timp și controlul și măsurarea obiectivă a cunoștințelor acestuia. Aceasta nu presupune o etapă 

supraadăugată procesului de predare, ci o judecată realizată asupra valorii sau a calității unui obiect sau produs potrivit 

standardelor și criteriilor precise cu  scopul de a lua decizii.  

Cele trei etape principale ale evaluării sunt: măsurarea, cuantificarea rezultatelor școlare prin procedee specifice 

și utilizând instrumente adecvate pentru scopul urmărit; aprecierea  rezultatelor pe baza raportării lor la un sistem de 

valori, emițându-se o judecată de valoare; formularea de concluzii și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma 

interpretării rezultatelor obținute și emiterea unor judecăți de valoare.  

Deci, se pot evalua cunoștințele acumulate (concepte, definiții sau formule, fapte sau date, etc); capacitatea de 

utilizare sau de aplicare a cunoștințelor (priceperi, deprinderi ); trăsăturile de personalitate (opiniile, comportamentul, 

conduita, sau atitudinile); capacitățile intelectuale (raționamentele logice, argumentarea, creativitatea, gândirea 

independentă, de tip divergent).  

Se identifică trei tipuri de evaluare în funcție de perspectiva temporală,  : predictivă sau inițială, formativă sau 

continuă și sumativă sau globală.  

Evaluarea predictivă este evaluarea realizată la începutul demersului instructiv-educativ, stabilind nivelul la care 

se situează elevii, propunând repere pedagogice, didactice și metodologice fundamentale. Aceasta oferă o viziune clară, 

globală asupra realității clasei de elevi și orientează alegerile didactice inițiale precum : elaborarea de proiecte didactice, 

demersurile planificărilor, etc.  

Pentru ca acest moment didactic să devină cât mai eficient, trebuie schimbat statutul însuși al evaluării 

predictive: de la o activitate de rutină, la gestionarea unui moment și a unei viziuni pedagogice și didactice de strategie.     

Așadar, în evaluarea inițială se pornește de la realitatea imediată a coordonatelor pe care le poate oferi elevul și 

anume: cunoștințele anterioare, trecându-se apoi la detectarea lacunelor, a deficiențelor sau erorilor ce pot împiedica 

realizarea obiectivelor propuse ; proiectarea materiei ce urmează a fi predată, evaluarea vizând activitățile de remediere 

dar și evitarea repetării problemelor întâmpinate.  

Acest tip de evaluare  nu este destinat doar profesorului, ci și elevului, care poate realiza de unde se va porni în 

demersul didactic, nota nefiind un instrument de penalizare, ci o imagine conștientizată a ceea ce este elevul în punctul 

său de plecare, pentru a-și atinge scopul educativ .  

În  evaluarea tradițională, se recurge la testul de evaluare inițială elaborat conform materiei fie din ciclul 

anterior, fie din anul anterior, însă poate fi și sub forma unei activități programate, individuale sau în grup. Nivelul de 

dificultate va fi unul mediu, în ceea ce privește selecția temelor și a conținuturilor, permițând astfel analiza ulterioară a 

rezultatelor prin raportare la rezultatele de la sfârșitul ciclului de învățământ sau din anul anterior. Rezultatele evaluării 

predictive se confruntă cu obiectivele propuse de profesor, în vederea observării a ceea ce știe să facă elevul cu 

informația însușită precum și la ce performanță a ajuns în cadrul  acelei discipline.  
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În concluzie, evaluarea predictivă este deosebit de importantă, deoarece rezultatele obținute vor servi pentru a 

ghida proiectarea și predarea, în conformitate cu ceea ce ne-am propus să învețe elevii noștri. De asemenea, a 

conștientiza elevul asupra necesității unei astfel de evaluări reprezintă un pas important atât în plan educațional, cât și în 

cel personal, și, de ce nu, o premisă a calității învățării continue.  
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UTILIZAREA METODELOR ALTERNATIVE 

LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN CICLUL PRIMAR 
 

Prof. înv. primar Terezia Ildiko GRAMA 

Liceul Teoretic „I. Buteanu” Șomcuta Mare, Maramureș 

 

Prin utilizarea metodelor, mijloacelor și a tehnicilor diverse de evaluare în activitatea didactică, se educă și se 

dezvoltă capacitățile creatoare ale elevilor, precum și încercările originale de a găsi soluții variate de rezolvare a 

situațiilor problematice. Aceasta este ipoteza de la care am pornit atunci când mi-am propus să aplic proiectul despre care 

voi vorbi în continuare. 

În realizarea acestui studiu am pornit de la aplicarea proiectului educativ „Lecturile lunii”, proiect ce a cuprins 

3 etape, fiecare etapă finalizându-se cu un concurs pe grupe. Fiecare etapă a acestui proiect a însemnat o trimitere spre 

realizarea unor metode alternative de evaluare pentru a dezvolta capacitatea creatoare a elevilor și capacitatea de a 

extrage informații importante dintr-un volum de date. Scopul acestui proiect a fost stimularea interesului pentru lectură, a 

imaginației creatoare, a creativității lexicale în perioada micii școlarități. 

Prima etapă a proiectului Lecturile lunii octombrie a cuprins lecturile: 

• Domnu’ Trandafir – M. Sadoveanu 

• Ce te legeni, Revedere, Făt-Frumos din Lacrimă – M. Eminescu. 

Studiind chipul învățătorului desprins din textul Domnu’ Trandafir, le-am propus elevilor să consulte diferite 

surse pentru a descoperi alte aspecte ale acestei teme. Astfel, prin investigație, portretul învățătorului a putut fi întregit și 

comparat cu datele oferite de textele Domunul Vucea, Școala din Humulești, După 50 de ani. 

Elevii s-au descurcat minunat, lucru care se poate observa și din comentariile lor: 

„Când scriam acele informații mi se părea că acei învățători sunt lângă mine și-mi șoptesc tot ce trebuie aflat despre ei. ” 

(D. V.) 

„Mie mi-a plăcut povestea Domnul Vucea pentru că a fost palpitant la caracterizare. Eu cred că m-am descurcat la toate. ” 

(L. D.) 

„Mie mi-a plăcut foarte mult această temă pentru că am citit patru lecturi care mi-au plăcut foarte mult. Eu am întâmpinat 

dificultăți când trebuia să introducem chipul învățătorilor în compunere. Dar mi-a plăcut foarte mult.” (A. A.) 

„Nu pot să spun că mi-a fost greu, dar nu pot să spun că mi-a fost nici ușor. ” (M. L.) 

„Mie mi-a plăcut să citesc poveștile acelea frumoase. Și acestea au fost pe placul meu. Dar la caracterizare am întâmpinat 

probleme, dar am reușit. ” (Ș. D.) 

Această metodă – investigația – a condus la informații relevante despre: creativitatea și inițiativa elevului, 

despre modul de participare în cadrul grupului și de cooperare cu colegii, despre perseverența în muncă, fiexibilitatea 

gândirii. 

Tot aici, în prima etapă a proiectului, pornind de la studierea poeziilor Ce te legeni, Revedere, am realizat 

proiectul cu titlul Tristeți și bucurii de toamnă. Am ales proiectul pentru că lucrând în echipă, elevii își dezvoltă 

abilitățile de comunicare și învață să-și organizeze mai bine timpul. Toate materialele au fost cuprinse în Cartea 

Toamnei. 

În urma discuțiilor purtate cu elevii, se poate concluziona că în timp ce lucrează la proiecte, aceștia își dezvoltă 

competențe reale, corezpunzătoare secolului în care trăim și anume: capacitatea de a lucra cu ceilalți, capacitatea de a lua 

decizii bine gândite, de a avea inițiativă, de a comunica 

eficient. 
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„Mi-a plăcut foarte mult pentru că am lucrat împreună, fiecare a avut o contribuție, chiar și 

A. D. a reușit să fie alături de noi și să lucreze frumos. " (A. A. .) 

„Sunt bucuros că am realizat împreună cu colegii acest portofoliu. " (Ș. D.) 

A doua etapă a proiectului Lecturile lunii noiembrie a cuprins următoarele lecturi istorice: 

• Scrisoarea III – M. Eminescu 

• Condeiele lui Vodă – D. Almaș 

• Moș Ion Roată și Vodă Cuza – I. Creangă 

• Stejarul din Borzești – E. Camilar. 

Aici, studiind despre Ștefan cel Mare, am realizat, tot pe grupe, proiectul interdisciplinar Ștefan cel Mare și 

Sfânt, având ca suport câteva materiale și activități. Folosind aceată metodă de evaluare interdisciplinară, am pus elevul 

să caute, să sintetizeze, să asocieze, să compare și nu în ultimul rând, să-și scoată din „cutiuțele” minții lor cunoștințele, 

indiferent la ce disciplină au fost dobândite. 

Ultima etapă a proiectului Lecturile lunii martie – În lumea poveștilor lui Creangă s-a desfășurat sub forma unui 

mini-spectacol dedicat marelui povestitor. Această etapă s-a finalizat prin prezentarea portofoliului Creangă – cel mai 

frumos mărțișor. Prin realizarea acestui portofoliu am verificat modul în care știu să utilizeze sursele de informație, 

interesul, precum și originalitatea, sensibilitatea și creativitatea elevilor. La realizarea portofoliului despre Creangă, copiii 

„s-au întrecut pe ei” atunci când au prezentat munca lor. Am avut ocazia să descopăr copii talentați la pictură, la 

literatură, copii care au adunat materiale ce depășeau foarte mult cerințele unei teme. Dar, datorită baremului care s-a 

dovedit ușor de aplicat, evaluarea portofoliilor mi-a oferit reale satisfacții profesionale datorate mai ales seriozității și 

interesului pe care l-am constatat în realizarea sarcinilor date, în cazul majorității elevilor. 

Citez câteva păreri ale elevilor despre alcătuirea acestui portofoliu: 

„Când am avut de realizat cioechinele despre năzdravăniilile lui Nică, am simțit că Ion Creangă este lângă mine și îmi 

dădea inspirație să caut informații despre el. Mie mi-a folosit mult portofoliul la lectură pentru a luat o notă mai bună”. 

(M. L.) 

„Mi-a făcut o mare plăcere să fac portofoliul pentru că am găsit informații care mi-au plăcut– mai ales unde trebuie să 

scriem fragmente care o descriu pe mama lui Nică. Am întâmpinat o mare dificultate la punctul în care trebuie să 

departajăm poveștile și povestirile pentru că toate sunt frumoase. ” (A. A.) 

„Mie mi-a plăcut cel mai mult compunerea și ciorchinele, dar mai ales informațiile despre Ion Creangă – m-a făcut sa 

explorez viața lui. Nu prea m-am descurcat la desene fiindcă pe mine nu mă definesc desenele. Mie îmi place sa explorez 

viețile oamenilor. ” (L. E.) 

„Eu nu prea m-am descurcat la compunerea cu Eminescu și Creangă. Cel mai mult mi-a plăcut să dăm notă poveștilor lui 

Creangă de la 1 la 5, cvintetul și ciorchinele. Mie mi-a prins bine acest portofoliu pentru că am avut ocupație. ” (L. D.) 

„Experiența aceasta m-a îndrumat să citesc mai mult, să studiez mai mult. Iar când ne-ați dat să povestim despre Ion 

Creangă, parcă am vorbit despre mine. Și vă mulțumesc că mi-ați dat această oportunitate. ” (B. I.) 

O parte din munca elevilor se poate vedea pe blogul clasei, http: //ildigrama. blogspot. ro. 

Aș putea concluziona că aceste metode au pus accent pe cooperare, aflându-se în antiteză cu metodele 

tradiționale de evaluare. Au contribuit la dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltatea creativității, au implicat activ elevii în 

actul didactic. 

Diversitatea metodelor și procedeelor practicate nu ajută doar elevul, ci îmbogățește în mod considerabil și 

expriența didactică a învățătorului. Îi oferă o gamă mai largă de alternative și posibile alegeri; posibilitatea de a lua 
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decizia cea mai adecvată. Consider că utilizarea alternativelor metodologice moderne în activitatea didactică contribuie la 

îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ, având cu adevărat un caracter activ-participativ și o reală valoare 

educativ-formativă asupra personalității elevilor. 

Un învățământ modern, bine conceput, va permite inițiativa și spontaneitatea, creativitatea elevului, dar și 

dirijarea, îndrumarea sa, existența unor relații de cooperare între profesor și elev. Acesta este elementul esențial al 

învățământului modern. Este nevoie de gândire critică poate și pentru că noi, dascălii, urmărim să formăm oameni cu 

putere de decizie, cu simțul răspunderii, oameni cu idei proprii, oameni în adevăratul sens al cuvântului. 

Gândirea critică îi învață pe elevi să emită și să-și susțină propriile idei. Satisfacția noastră, a dascălilor, nu 

constă în a vedea că elevul a reprodus lecția citită, compunerea sau comentariul dictat „cuvânt cu cuvânt”, ci în a-i pune 

în evidență talentul de a-și realiza propriul rezumat, propria compunere. Elevul nu trebuie să fie o mașină de memorat, ci 

un creator. Avem obligația de a asigura atmosfera propice declanșării valului de idei personale, de a le da elevilor șansa 

de a se afirma ca adevărații descoperitori ai noului (chiar și atunci când e vorba de o redescoperire). 

Pot afirma cu tărie că ipoteza pe care am formulat-o la începutul acestui studiu privind utilizarea diversificată a 

metodelor se certifică. Elevii își dezvoltă capacitățile creatoare și încercările originale de a găsi soluții variate în 

rezolvarea problemelor. În acest sens am anexat diverse lucrări ale acestora din timpul activităților desfășurate. 
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     Cred în puterile mele și învăț oricând și oriunde (Atelier educațional pentru părinți și copii) 

 

        Învățător grad I Veronica Pandea 

         Liceul Teoretic ,,Pavel Dan” 

          Câmpia Turzii, Cluj 

Clasa: I 

Titlul atelierului: Cred în puterile mele și învăț oricând și oriunde 

Descrierea atelierului: 

Prin intermediul acestui atelier, elevii și părinții au prilejul de a discuta despre activitățile realizate la școală și despre 

motivele care stau la baza activităților de învățare. În cadrul atelierului, au fost desfășurate activități comune 

părinți-copii, fiind creat un mediu educațional stimulativ, prielnic cooperării. 

Cadrul didactic: Pandea Veronica 

Grupul ţintă: elevi, părinți 

Beneficiari: elevi, părinți 

Locul de desfăşurare: sala de clasă 

Tipul/tipurile de experienţe de învăţare: învăţare reflexivă sau bazată pe reflecţie personală, învăţare prin cooperare 

Resurse: 

- umane: elevi, părinți, învățătoare 

- didactico-materiale: fișe de lucru, foarfecă, lipici, copac confecționat din hârtie colorată, laptop, 

videoproiector, prezentare în format PPT cu imagini din poveste 

- informaționale: 

http://www.creatissimo.ro/invata-l-pe-copilul-tau-despre-recunostinta-cu-aceste-11-activitati-practice/ 

- temporale/ de timp: 60 de minute 

Scopul activităţii: Stimularea interesului elevilor față de activitățile de învățare, prin intermediul unor activități comune 

părinți-copii 

Argument 

 Pentru a înregistra succese pe plan școlar, elevii trebuie să dobândească încredere în propriile puteri, să 

manifeste atitudini pozitive față de învățare și să își gestioneze eficient emoțiile și resursele de timp. Prin intermediul 

jocurilor și activităților comune părinți-copii, sunt formate competențe variate, fiind creat un mediu stimulativ pentru 

dezvoltarea elevilor din punct de vedere cognitiv și socio-emoțional. Petrecând timp de calitate împreună, elevii și 

părinții își vor consolida relația afectivă. 

Descrierea succintă a sarcinilor de învățare și a conținutului activităților comune părinți-copii: 

 Anterior atelierului, la ora de „Comunicare în limba română”, elevii au vizionat filmul „Pinocchio”. Pe baza 

unor imagini cuprinse într-o prezentare în format Power Point, elevii și-au reactualizat cunoștințele despre: personajele 

textului, succesiunea evenimentelor și morala poveștii. S-a evidențiat faptul că întreaga poveste a fost scrisă cu scopul de 

a prezenta importanța școlii și a învățăturii, fiind adresate următoarele întrebări referitoare la conținutul poveștii: 

• Care sunt personajele poveștii? 

• Din ce era construit Pinocchio? 

• Ce îl sfătuiește Greierele cel înțelept? 

• De ce credeți că își dorește tatăl băiețelului din lemn ca fiul său să meargă la școală? 

• Ce credeți că s-a întâmplat mai departe? 

http://www.creatissimo.ro/invata-l-pe-copilul-tau-despre-recunostinta-cu-aceste-11-activitati-practice/
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 În continuare, a fost desfășurată activitatea „Copacul cunoașterii” (activitate comună părinți-copii). Echipele 

constituite din părinte și copil au primit câte o fișă de lucru, care conținea frunze pe care erau scrise acțiuni desfășurate de 

elevi în spațiul școlar și în mediul familial. Echipele au fost rugate să îl ajute pe Pinocchio să decupeze doar frunzulițele 

pe care sunt scrise cuvinte care reprezintă sarcini de lucru de la școală. După expirarea timpului de lucru, frunzulițele au 

fost lipite într-un copăcel confecționat din hârtie colorată. Anterior activității, pe frunze au fost scrise acțiuni, precum: 

„citesc”, „culeg fructe”, „scriu”, „gătesc”, „rezolv probleme”, „pictez”, „reușesc”, „mă bucur”, „ajut”, „decupez”, 

„pictez”, „colorez” etc. 

 Atelierul a continuat cu activitatea comună părinți-copii, intitulată „Floarea Învățăturii”. La începutul acestei 

activități, au fost prezentate diverse motive pentru care elevii învață: pentru a afla informații noi, pentru a fi 

recompensați, pentru că știu că doar prin muncă vor reuși în viață, pentru a obține calificative bune, pentru a deveni cei 

mai buni elevi din clasă, pentru că părinții au așteptări mari de la ei și îi roagă să învețe zilnic etc. Elevii și părinții au fost 

rugați să îl convingă pe Pinocchio cât de importantă este învățătura, stabilind care sunt cele mai importante trei motive 

pentru care fiecare elev ar trebui să învețe. „Floarea Învățăturii” a fost alcătuită din 9 petale.  Dintre acestea, elevii 

au fost rugați să aleagă împreună cu părintele și să coloreze doar trei petale, care conțineau opinia elevilor cu privire la 

cele mai importante motive pentru care ei ar trebui să învețe. 

Pe spatele fiecărei flori, echipele vor completa „Rețeta calificativului Foarte Bine”, pornind de la următoarea 

situație-problemă: „Pinocchio și-a vândut abecedarul și nu a mai putut să-și învețe lecția. A obținut calificativul 

Suficient. Care este rețeta pentru a obține calificativul FOARTE BINE? Completați rețeta, folosind orice cuvinte doriți, 

inclusiv cuvinte din lista următoare: muncă, ambiție, mulțumire, atenție, bucurie și răbdare. 

 

 

REȚETA CALIFICATIVULUI FOARTE BINE 

Se pune într-un castron un kilogram de ……………………………………… 

Se toarnă două căni de ……………………………………………………….. 

Se mai adaugă o picătură de ………………………………………………..... 

Se amestecă zilnic cu o lingură de ………………………………………….... 

La final, se ornează cu…………………………………………………………. 

Se servește cu multă………………………………… 

POFTĂ BUNĂ!  

 

Figura nr. 1. Rețeta calificativului „Foarte Bine” (Sursa: 

https://edudoctor.ro/questions/87911-reteta-calificativului-fff-bine.html) 

 

 La finalul atelierului, s-a desfășurat activitatea „Pinocchio vrea să știe ce iți place să faci la școală”. Copiii și 

părinții au confecționat spirale de hârtie pe care au fost notate activități pe care le place să le desfășoare la școală, iar 

părinții au notat activități inedite, organizate de învățătorii lor pe vremea când erau elevi, de care își amintesc cu drag și 

cu recunoștință(http://www.creatissimo.ro/invata-l-pe-copilul-tau-despre-recunostinta-cu-aceste-11-activitati-practice/).  

Atât elevii, cât și părinții, au primit fișe de lucru cu o spirală trasată în cadrul unui cerc. În interiorul spiralei, elevii au 

notat activitățile lor preferate, iar părinții au notat motive pentru care se simt recunoscători. Spiralele au fost agățate cu o 

ață și au fost lipite pe holul școlii, cu scopul de a fi văzute de cât mai multe persoane. 

http://www.creatissimo.ro/invata-l-pe-copilul-tau-despre-recunostinta-cu-aceste-11-activitati-practice/
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 La finalul activității, elevii au participat la o variantă adaptată a jocului ,,Buchețelele”. Copiii au fost așezați în 

formă de cerc și s-au plimbat pe circumferința acestuia, executând mișcări indicate de învățătoare. La semnalul unui 

părinte desemnat de învățătoare, care a continuat propoziția „Formează buchețele copiii cărora le place să ...”, elevii 

cărora le place să desfășoare activitatea indicată au format grupuri de câte 3 copii. Părinții au fost rugați să enumere 

acțiuni îndrăgite de elevi, pe care aceștia le realizează frecvent. În cadrul jocului, pe rând, părinții au formulat enunțuri, 

precum: 

• „Formează buchețele copiii cărora le place să citească.” 

• „Formează buchețele copiii cărora le place să socotească.” 

• „Formează buchețele copiii cărora le place să picteze.” 

• „Formează buchețele copiii cărora le place să cânte.” 

• „Formează buchețele copiii cărora le place să joace fotbal/ tenis.” 

• „Formează buchețele copiii cărora le place să se plimbe cu bicicleta.” 

• „Formează buchețele copiii cărora le place să se joace la calculator.” 

• „Formează buchețele copiii cărora le place să danseze.” 

Rezultate așteptate: 

- Consolidarea relației afective părinte-copil; 

- Stimularea motivației pentru învățare a elevilor; 

- Consolidarea parteneriatului școală-familie 

Modalități de evaluare: Echipele vor nota pe post-it-uri aprecieri, încurajări și sugestii pentru munca celorlalte echipe, 

fiind utilizată interevaluarea. 

 

 

 

Bibliografie: 

http://www.creatissimo.ro/invata-l-pe-copilul-tau-despre-recunostinta-cu-aceste-11-activitati-practice/ (consultat în 

ianuarie 2021). 

https://edudoctor.ro/questions/87911-reteta-calificativului-fff-bine.html (consultat în ianuarie 2021). 

http://www.creatissimo.ro/invata-l-pe-copilul-tau-despre-recunostinta-cu-aceste-11-activitati-practice/
https://edudoctor.ro/questions/87911-reteta-calificativului-fff-bine.html
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SIMPOZION INTERNAȚIONAL 

„PRACTICI EDUCAȚIONALE DE SUCCES DIN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI ACTUALE” 

„EXPLORATORI ÎN EDUCAȚIE” 

 

 Cadru didactic  Oros Raluca-Emilia 

 Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda 

Motto: 

„Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți 

                          folosi pentru a schimba lumea.” 

~Nelson Mandela~ 

,,Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume.” 

~Gandhi~ 

,, Copiii sunt ca fluturii care zboară în văzduh. 

Unii se înalță mai sunt decât alții, 

 însă fiecare zboară cât mai bine poate. 

Fiecare este diferit! 

Fiecare este special!”  

Fiecare este frumos!”
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SCHEMĂ ORARĂ PENTRU CLASA PREGĂTITOARE 

Arii curriculare Discipline Nr. ore 

Limbă și comunicare 
Comunicare în limba română (CLR) 5 

Comunicare în limba modernă (engleză) 1 

Matematică și științe ale naturii Matematică și explorarea mediului (MEM) 4 

Om și societate Religie 1 

Educație fizică, sport și sănătate 
Educație fizică (EFS) 2 

Muzică și mișcare (MM) 2 

Arte 

Arte vizuale și abilități practice (AVAP) 2 
Tehnologii 

Consiliere și orientare Dezvoltare personală (DP) 2 

Număr minim de ore/săptămână  19 

 

 

 

CUPRINS 
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STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NR. 3.243/5  

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

 

Anul școlar 2021-2022 are 34 de săptămâni de cursuri și începe pe data de 13 septembrie 2021, se 

încheie pe data de 10 iunie 2022 și este structurat pe două semestre, după cum urmează: 

 

Semestrul I (14 săptămâni ): 

       13 septembrie ~ 22 decembrie 

Vacanțe:  

 25 octombrie ~ 31 octombrie 2021 

 23 decembrie 2021 ~ 9 ianuarie 2022 

Semestrul II (20 săptămâni ): 

       10 ianuarie ~ 14 aprilie 2022 

          2 mai  ~ 10 iunie 2022 

Vacanțe: 

 15 aprilie ~ 1 mai 2022 

 11 iunie ~ septembrie 2022 

 

Săptămâna ,,Școala altfel” se va desfășura în perioada 8 aprilie – 14 aprilie 2022 

 

Zile libere: 

 30 noiembrie ~ Sfântul Andrei 

 1 decembrie ~ Ziua Națională a României 

 24 ianuarie ~ Ziua Principatelor Române 

 1 mai ~ Ziua muncii 

 1 iunie ~ Ziua copilului 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2021/ordin%203243_2021.pdf
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COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

 

Competenţe generale și specifice  

 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare variate 

1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui scurt text audiat 

1.2. Recunoaşterea câtorva detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar 

1.3. Identificarea silabelor în cuvinte clar articulate 

1.4. Sesizarea consoanei iniţiale şi finale şi a vocalelor în silabe de două sunete 

1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale simple 

 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

2.1. Articularea sunetelor şi a silabelor în cuvinte 

2.2. Articularea de enunţuri folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare 

2.3. Oferirea de informaţii referitoare la sine şi la universul imediat, prin intermediul unor mesaje scurte 

2.4. Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală 

2.5. Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte uzuale 

 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise 

3.1. Recunoaşterea câtorva cuvinte de bază scrise cu litere de tipar, din universul imediat 

3.2. Desprinderea semnificaţiei globale dintr-o suită de imagini care relatează întâmplări, fenomene, 

evenimente. 

3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje de necesitatem iediată, din universul 

familiar. 

3.4. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea semnificaţiei mesajelor exprimate în limbaj vizual sau verbal, în 

contexte uzuale. 

 

4. Redactarea de mesaje diverse, într-o varietate de situaţii de comunicare 

4.1. Reproducerea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare. 

4.2. Trasarea contururilor literelor prin intermediul unei varietăţi de materiale. 

4.3. Exprimarea de idei şi sentimente prin intermediul limbajelor neconvenţionale. 

4.4. . Manifestarea interesului pentru schimbul de mesaje scrise într-o varietate de limbaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
677 

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 

Competenţe generale și specifice  

 

1. Recunoaşterea şi utilizarea numerelor în calcule elementare 

1.1. Numărarea până la 10 crescător şi descrescător 

1.2. Recunoaşterea şi numirea cifrelor 

1.3. Precizarea cardinalelor unor mulţimi rezultate prin gruparea şi regruparea elementelor 

1.4. Compararea cardinalelor unor mulţimi având cel mult 10 obiecte 

1.5. Poziţionarea numerelor 0- 10 pe axa numerelor 

1.6. Identificarea cardinalului unei mulţimi la care s-au adăugat / scos 1-2 elemente 

 

2. Localizarea şi relaţionarea elementelor geometrice 

2.1. Recunoaşterea unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) şi a unor 

corpuri geometrice (cub, sferă) în obiecte manipulate de copii şi în mediul înconjurător 

2.2. Construirea unor reprezentări spaţiale simple 

2.3. Stabilirea poziţiei unui obiect în spaţiu (în raport cu repere fixe date) folosind prepoziţii/ 

adverbe de tipul: în, pe, deasupra, dedesubt, alături, lângă, în faţă, în spate 

2.4. Identificarea direcţiilor: sus, jos, faţă, spate 

 

3.  Manifestarea curiozităţii pentru fenomene/ relaţii/ regularităţi din mediul apropiat 

3.1. Transcrierea, continuarea, crearea unor modele repetitive reprezentate prin obiecte sau 

desene 

3.2.  Explorarea unor modalităţi de a descompune numere mai mici decât 10 folosind obiecte 

sau desene 

3.3. Utilizarea unor scheme funcţionale simple pentru operaţii de mărire-micşorare 

3.4. Crearea unor probleme simple de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi în concentrul 0- 10, 

cu sprijin concret în obiecte 

3.5. Observarea unor modele repetitive simple în scopul identificării unor regularităţi 

3.6. Observarea corpurilor, fenomenelor, evenimentelor din realitatea imediată 

3.7. Descrierea observaţiilor realizate folosind limbajul comun sau prin desen 

3.8. Manifestarea grijii pentru un mediu înconjurător curat şi prietenos 

 

4. Generarea unor explicaţii prin folosirea unor elemente de logică 

P.4.1. Executarea unor comenzi (instrucţiuni) care presupun utilizarea operatorilor logici “şi”, “nu”; 

P.4.2. Identificarea relaţiilor de tipul dacă... atunci… între două evenimente 

 

5.  Organizarea datelor în scopul rezolvării de problem 

5.1. Sortarea obiectelor pe baza unui criteriu 

5.2. Colectarea datelor din realitatea imediată, ca urmare a unui proces de observare derulat în timp/ 

5.3. Discriminarea unor senzaţii opuse (plăcut – neplăcut, cald –rece etc.) 
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5.4. Rezolvarea de probleme simple (în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1- 2 unităţi în concentrul 

0-10), cu ajutorul obiectelor concrete 

 

6. Compararea unor mărimi din mediul apropiat prin intermediul unor măsuri ale lor 

  6.1. Utilizarea unor unităţi de măsură non-standard pentru lungime 

  6.2. Compararea lungimii a două obiecte 

  6.3. Recunoaşterea zilelor săptămânii şi a anotimpurilor 

 6.4. Ordonarea cronologică a evenimentelor 

 6.5. Utilizarea banilor în jocuri simplE 

 

 

                  ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE 

 

         Competenţe generale și specifice  

 

1.  Receptarea unor mesaje artistice exprimate prin limbaj vizual, în contexte variate 

1.1. Identificarea unor mesaje simple, în contexte familiare, exprimate printr-o varietate de forme artistice. 

1.2. Identificarea elementelor de limbaj plastic, în ipostaze familiare, în spaţiul înconjurător. 

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de mesaje artistice transmise prin limbaj vizual. 

1.4. Sesizarea frumosului din cotidian. 

 

2. Exprimarea de idei/experienţe şi emoţii/sentimente prin modalităţi specifice artelor vizuale 

2.1. Exprimarea liberă a ideilor/experienţelor şi a emoţiilor/sentimentelor prin utilizarea de materiale, 

instrumente de lucru şi tehnici simple. 

2.2. Asocierea unor elemente simple de exprimare prin intermediul artelor vizuale, cu alte forme de exprimare: 

muzică, dans, literatură. 

2.3. Exprimarea adecvată a emoţiilor, în contexte variate. 

 

3. Crearea de obiecte practice şi estetice folosind materiale, instrumente şi tehnici specifice lucrului manual 

3.1. Identificarea unor caracteristici/proprietăţi simple ale materialelor şi instrumentelor întâlnite în mediul 

familiar. 

3.2. Sesizarea transformării unui material, după intervenţia asupra lui cu ajutorul unor instrumente, prin tehnici 

simple, alese de copii 

3.3. Realizarea de obiecte/lucrări/ construcţii simple, pe baza interesului direct şi a iniţiativei spontane. 

3.4 Identificarea utilităţii obiectelor întâlnite în mediul apropiat. 

3.5. Manifestarea interesului pentru lucrul manual. 
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                                 MUZICĂ ȘI MIȘCARE 

 

Competenţe generale și specifice  

 

1.  Receptarea repertoriului de cântece pentru copii şi a unor elemente de limbaj muzical 

1.1. Asimilarea pe cale intuitivă a repertoriului de cântece (DO1-La1) Însuşirea cântecelor în colectiv, prin 

preluarea lor orală.  

 1.2. Receptarea unor sunete emise de surse diferite din mediul înconjurător Audierea unor sunete emise de 

obiecte cunoscute, cu sonorităţi distincte (joc).  

1.3. Receptarea unor sunete vorbite şi cântate Audierea alternativă şi comparată a sunetelor vorbite şi cântate 

(joc). 

1.4. Receptarea unor sunete diferite ca durată sau ca intensitate din mediul înconjurător Ascultarea unor sunete 

lungi sau scurte (tare-încet) emise de obiecte recunoscute pentru acest specific (joc). 

1.5. Receptarea sunetelor emise de jucăriile muzicale (tobă şi lemne) şi percuţia corporală (bătaia în palme) 

 

2.   Redarea repertoriului de cântece pentru copii, cu mijloacele interpretative specifice lor 

      2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor din repertoriul însuşit Interpretarea cântecelor în colectiv, pe strofe, 

integral.  

2.2. Redarea cântecelor însoţite de mişcarea sugerată de text Executarea unor mişcări sugerate de text, prin joc.  

2.3. Emiterea unor onomatopee pentru diverse surse sonore, având durate şi intensităţi diferite Imitarea unor 

sonorităţi cunoscute; jocuri cu personaje.  

2.4. Emiterea unor sunete cu percuţie corporală (bătaia în palme) Participarea la jocuri de mişcare.  

2.5. Interpretarea cântecelor cu acompaniamentul jucăriilor muzicale (tobe, lemne) Asocierea cântecului cu 

acompaniamentul jucăriilor muzicale.  

2.6. Utilizarea în acompaniament a unor materiale sonore din natură (pietricele, castane, lemne etc.) 

 

3.  Exprimarea liberă în contactul cu muzica, apelând la propriile abilităţi creative 

3.1. Mişcarea liberă pe cântec sugerată de text Exersarea mişcării libere, spontane pe      cântec,  sau a 

acompaniamentului cu jucării muzicale alese de copii. 

3.2. Desenarea imaginilor sugerate de cântec Activitate integrată desen-muzică (în funcţie de textul cântecului). 

3.3. Executarea unui dans liber, pe cântecul interpretat de copii Exersarea mişcării libere pe cântec, mişcare 

sugerată de melodia acestuia. 

3.4. Mişcarea liberă pe muzica audiată Audierea unor creaţii muzicale de facturi diferite, care să declanşeze copiilor 

mişcarea liberă, spontană adecvată.  

3.5. Desfăşurarea unui joc pe muzica audiată Organizarea unor jocuri propuse spontan de copii, inspirate de muzica 

audiată.  

3.6. Participarea la serbările sugerate de propunător 
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DEZVOLTARE PERSONALĂ 

  

Competenţe generale și specifice  

 

1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă 

de ceilalţi 

           1.1. Identificarea unor trăsături personale elementare 

             1.2. Respectarea unor reguli simple de igienă personală 

             1.3. Recunoaşterea asemănărilor/deosebirilor dintre sine şi ceilalţi după criterii  

 

       2.   Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi 

             2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază raportate la experienţele de viaţă trăite   

             2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară     

             2.3. Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi obiectelor preferate şi a interacţiunii simple cu acestea 

 

      3.   Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar 

             3.1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară  

             3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învăţarea şi succesul şcolar 

             3.3. Identificarea hobby-urilor, jocurilor şi a activităţilor preferate, talentelor/ predispoziţiilor. 
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LECKETERV 

 

Micle Rozália 

Köröstárkányi 1. Sz. Általános  Iskola  

(Şcoala Gimnazială nr. 1 Tărcaia)Osztály:   II. 

Időpont:    2019. 03. 26. 

Műveltségi terület: Matematika és környezetismeret 

Tantárgy: Matematika 

Téma: Szorzással és osztással megoldható gyakorlatok és feladatok 

Típus : rendszerező, gyakorló  

Az óra célja: - a matematikai ismeretek gyakorlati alkalmazását szolgáló készségek és képességek rögzítése, a szorzás és az osztás elmélyítése, rendszerezése, illetve célirányos 

gyakorlatok, feladatok felhasználásával sokoldalú és differenciált képességfejlesztés  

          Konkrét célok:  

• a szorzás és az osztás ismeretének megszilárdítása; 

• a sajátos matematika nyelvezet elmélyítése (tényező,szorzat,kétszeres,háromszoros stb… osztandó,osztó,hányados;  fele,); 

• egyszerű feladatok szorzással történő megoldása ; 

• a feladatsorok helyes elvégzése; 

• a matematikai ismeretek gyakorlati alkalmazását szolgáló készségek és képességek rögzítése, ellenőrzése;  

• az egészséges versenyszellem kialakulása; 

• az együtt tanulás formáinak kialakítása. 

 

Általános célok:  

• logikus gondolkodás fejlesztése és a számolási rutin fejlesztése, 

• fejbeszámolási készségek fejlesztése, 

• problémamegoldó képesség fejlesztése, 

• ellenőrző képesség fejlesztése, 
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• a matematika iránti érdeklődés felkeltése. 

Műveletesített feladatok: 

Kognitív téren: 

-  végezzék el helyesen az adott műveletekkel a gyakorlatokat;  

-  végezze el helyesen és időben a  számításokat;  

-  használják megfelelően a matematikai kifejezéseket;  

   

Pszihomotorikus téren: 

-  használják megfelelően a tanszereiket; 

- írjanak szépen, helyesen. 

 

Affektív téren: 

- vegyenek részt előszeretettel az órán; 

- legyenek aktívak és motiváltak az elvégzett tevékenységek során; 

- versenyszellem kialakítása; 

- tanusítsanak pozitív hozzáállást. 

 

Műveletesített feladatok: 

Mf.  1  - játsszák el a Nálam van a... kezdetű játékot 

Mf.  2  - vegyenek részt a versenyjátékban 

Mf.  3  - alkossanak csoportot a „ Keveredj, állj meg, csoportosulj „ módszer szerint 

Mf.  4 – dolgozzanak csoportban és párban 

Mf.  5 – mutassák be az elvégzett munkájukat 

Mf.  6 – végezzék el közösen a táblán lévő feladatot 

Mf.  7 - dolgozzanak önállóan a feladatlapon 

Mf.  8 – értékeljék egymás- és a csoport munkáját 
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Munkaformák:  egyén, páros, frontális osztálymunka, kooperatív csoportmunka 

 

Oktatási feladatok: magyarázat, utasítás, beszélgetés, problematizálás, felfedeztetés,  érvelés, gyakorlás, cselekedtetés, egymást tanítás módszere, értékelés, interaktív 

módszerek: Keresem a párom!, Csoportmunka-Puzzle, Igaz- hamis állítások, Szóforgó... 

 

Nevelési feladatok: biztatás, dicséret, serkentés, meggyőzés. 

 

Szervezési forma: frontális, egyéni, csoportos 

 

Didaktikai eszközök: művelet és számkártyák, virágszirmok, feladatlapok, számcsíkok, kifestő 

 

Könyvészet:  

 

  M.E.N.: Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a,  

   Bucureşti, 2013 

  Csiszár Éva: Matekiskola, Matematikai feladatgyűjtemény a II. osztály számára, Corvin Kiadó, Déva 2014. 

 

Humán erőforrás: tanítónő,  tanulók 

 

Óra ideje: 50 perc 
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Az óra 

mozza-natai 

 

Tanító tevékenysége  

 

Tanuló tevékenysége 

Stratégiai eljárások Megjegyzés  

Munkafor-mák Tevékenységi 

formák 

Értékelés   

1.  

Szervezé-si 

mozzanat 

 

 

Előkészítem az órához szükséges didaktikai 

eszközöket, megteremtem az óra lezajlásához 

szükséges szervezési feltételeket. 

Köszöntsétek vendégeinket a tanult mondókával! 

Helyet foglalnak, előkészítik 

tanszereiket 

 

 

Magyar házban a vendéget 

szeretettel várják, 

Pirosra sült friss cipóval 

szívesen kínálják. 

Ha nincs kalács, ha nincs cipó, 

mit tehet az ember? 

Köszönti a vendéget meleg 

szeretettel. 

 

          A  

tanulók párban ülnek, 

az óra legnagyobb 

részében párban és 

csoportban dolgoznak. 

2. 

Hangulatkel-

tés 

Az órát a Nálam van a ... című játékkal kezdjük. (1. sz. 

melléklet) 

A tanulók  körben állva játszák . megfigyelte-tés 

felfedeztetés 

frontális; 

egyéni 

 

 

Szorzás és osztás 

helyes ismeretének 

szóbeli értékelése. 

  

 

3. 

Témabe-jele

ntés   

 

A mai órán a szorzást és osztást gyakoroljuk, egy kis 

összeadást  és  kivonást is segítségül hívunk. 

Egyénileg, párban és csoportosan  fogunk dolgozni.  

Kérlek benneteket, hogy pontosan és fegyelmezetten 

dolgozzatok!  

Figyeljetek egymásra a csoportmunka alkalmával! Az 

A tanulók körben állva 

meghallgatják a témabejelentést. 
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óra célja, hogy mindenki sikeresen végezze el a kijelölt 

feladatokat.  

4.  

Az óra 

menete 

 

Ismét játszani fogunk! 

Kérlek benneteket, álljatok két sorba! A lányok szembe 

legyenek a fiúkkal.  

Minden tanuló kap egy számot a csapatból. 

Az „1-es” tanuló szemben áll a másik csapatban levő 

1-es tanulóval, ... . 

Beteszek egy tárgyat a két csapat közé, és 

„matematikai találós kérdéseket” (2. sz. melléklet) 

fogok feltenni. Megnevezek egy számot 1-től 5-ig. 

Például, ha a 2-es számot nevezem meg akkor az 

eredményt a kettesek kiáltják, és közben elkapják a 

középen levő tárgyat, ezáltal pontot szerezhetnek a 

csapatjuknak. 

Az a csapat győz aki a legtöbb pontot gyűjtötte. 

 

Csoportmunka - Puzzle 

 A következő feladatot csoportban végzitek el. 

Alkossunk csoportot a „ 

Keveredj, állj meg, csoportosulj” módszer szerint! 

A csoportlétszám legyen annyi, mint a 16 negyede.  

Két négyescsoport alakult és egy pár. Mindkét csoport 

kap négy virágszirmot, melyen ismert gyakorlattípusok 

találhatóak. (3. sz. melléklet)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók figyelmesen hallgatják 

az utasítást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utasítás 

magyarázat 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utasítás 

 

 

 

csoportos 

gyakorlat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakorlati 

tevékenysé-gek 

helyes 

elvégzésé-nek 

értékelése 

frontálisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A műveletek 

fejben való helyes 

elvégzése  

 

Formatív értékelés 
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Mindenki megoldja a sájátját, utána továbbadja a 

csoporttársának, hogy ellenőrízze. Helyes megoldás 

esetén, a csoportvezető elveheti a virág közepét 

(melyen az elvégzett műveletsorok eredménye 

található), és a csoport elkészítheti a virágját.  

Az a csapat lesz a nyerő, amelyik előszőr végzi el a 

feladatot. A kész munkát közösen értékeljük majd. 

A csoportból kimaradt tanulók párban dolgoznak, az 

Ellenőrzés párban módszer szerint. A pár egyik tagja 

megoldja a feladatot, a másik figyeli a munkáját, segít, 

ellenőríz. (4. sz. melléklet) 

 

 

Közös munka 

A következő feladatot közösen végezzük el. A táblánál 

egy királyfinak fogunk segíteni eljutni a szép 

királykisasszonyhoz.  

A legmagasabb domborzati formáról le kell jutnia a  

legalacsonyabbra. 

Honnan indul el a királyfi? 

 Milyen virágot hozhat a királyfi a királylánynak? 

 A feladat megoldása előtt felhívom a tanulók 

figyelmét a táblán található munkára. 

 (Megfigyelhető az utolsó gyakorlat szorzás 0-val. 

Érvelés miért nem kellene végig megoldani a 

gyakorlatsort.)  

Jutalom színezőlap. (5. számú melléklet) 

 

 

 

4 tanulóból álló csoportokat 

alkotnak  

A tanulók versenyszerűen végzik 

el a gyakorlatokat. 

 

 

A feladatok helyes elvégzése 

után a tanulók elkészítik a 

virágot. Kitesszük a falra és 

megbeszéljük a műveletsorok 

elvégzésének helyes sorrendjét. 

 

 

Matematikai gyakorlatokat 

végeznek el, felváltva jönnek ki 

a tanulók a táblához. 

 

 

Havasi  gyopárt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

magyarázat 

utasítás 

 

 

 

 

 

 

értékelés 

 

érvelés 

 

 

 

 

 

 

problematizálás 

felfedeztetés 

magyarázat 

 

utasítás 

problematizá-lás 

felfedeztetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

csoport-munka 

 

 

 

 

páros munka 

 

 

 

 

 

 

 

egyéni munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakorlati 

tevékenysé-gek 

helyes 

elvégzésének 

értékelése 

frontálisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontális 

értékelés. 
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Táblai gyakorlat- Hamis vagy igaz-e a kijelentés. 

Számcsíkon  gyakorlatok.  

(6. számú melléklet) 

6 x 7    < 4 x 4 

8 : 2    = 10 : 5 

36 : 6    < 72 : 9 

2 x 9    =   3 x 6 

 

 

 

 

 Önálló munka (7. számú melléklet) 

Keresd a: 

a) a tavasztündéren és a körülötte lévő számok 

szorzatát 

 

 

 

 

 

 

 Táblai gyakorlat (pótfeladat) 

 

       9 x  8 – 56 : 7 =                          

     50 : 10 +  10 x 3 =                      

    

 

 

 

 

 

 

A tanulóknak fejszámolással el 

kell végezniük a gyakorlatokat, 

majd igazolni az állításokat 

illetve  magyarázni azokat. 

 

 

A tanulók önállóan végzik a 

gyakorlatokat. 

 

 

 

 

 

 

A tanulók a táblánál végzik a 

gyakorlatokat. 

 

 

érvelés 

 

 

 

 

 

utasítás 

felfedeztetés 

megbeszélés 

 

 

 

 

 

utasítás 

problematizá-lás 

megbeszélés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

önálló munka 

 

 

 

 

 

 

Gyakorlati 

tevékenysé-gek 

helyes 

elvégzésé-nek 

értékelése.  

Formatív értékelés 

 

 

Formatív értékelés 

 

 

 

 

 

 

 

A műveletek 

helyes elvég-zése 

a próba 

segítségével  
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   132 + 7 x 9 – 2 x 8 =  

   8 x 5 + 371 – 9 x 6 =               

 

 

Formatív értékelés 

7. 

Értékelés 

 

Szóforgó  

A csoporttagok megbeszélik, mennyire voltak 

egymással türelmesek, meghallgatták- e egymást. A 

csapatkapitány összegzi a hallottakat, elmondja az 

osztály előtt.  

Mindenki annyi pontot írjon a táblára 10-ig, amennyire 

jól érezte magát. 

A legtöbb pontszámot elért csapat minősítést kap. 

 

Megdícsérem azokat a tanulókat akik aktívan részt 

vettek az órán,  jól viselkedtek, ügyesen, hibátlanul 

illetve nagyon kevés hibával végezték el feladatukat.  

A többieket bátorítom és felkérem az alaposabb, 

pontosabb munkára.  

Jutalompont 

A tanulók  beragasztják a 

munkafüzetükbe a kapott 

pontokat . 

problematizálás 

megbeszélés 

 

 

 

 

 

A tanulók 

magaviseleté-n

ek, 

telje-sítményén

ek, 

aktivitásának 

szóbeli 

értékelése. 

 

Formatív értékelés 

 

8.Házi 

feladat 

kijelölése 

 

Házi feladat kijelölése – munkalap 

(8. számú melléklet) 

A tanulók elteszik a munkalapot 

a házi feladatos füzetükbe. 
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Matematikai találós kérdések           

                                                                                                                                      

2. sz. melléklet 

• Mennyi  a 12  fele ? 

• Mennyi a 6  háromszorosa ? 

• Mennyi a 9  hétszerese ? 

• Mennyit kapok ha a 100 tízszer kisebb ? 

• Mennyit kapok ha a 24 nyolcszor kisebb ? 

• Mennyit kapok ha a 25 ötször kisebb ? 

• Mennyi a 32 negyede ? 

• Mennyi a 8 és 4 szorzata ? 

• Mennyi a 45 és 9 hányadosa ?  

• Mennyi a 27 harmada ? 

• Hányszor kisebb a 4 a 20-nál ? 

• Hányszor nagyobb a 63 a kilencnél ? 
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Secțiunea: Management educațional  

Autoritate şi toleranţă în educaţia tinerilor defavorizaţi 

 
prof. Drăguș Georgeta,  

Liceul Tehnologic de Vest, Timișoara 

 

 Comunicarea şi creativitatea pedagogică îşi au raţiunea de a fi în faptul că în şcoală există întotdeauna situaţii 

unice, elevi diferiţi, contexte de viaţă diferite, experienţe de învăţare variate.Formarea tinerilor proveniţi din familii 

defavorizate din punct de vedere social, cultural şi afectiv constituie o adevărată provocare pentru un pedagog modern 

care ştie că realitatea concretă pe care o întâlneşte în clasă sau în familia elevului nu se va încadra niciodată în matricea 

teoretică. Înarmat cu tot ce trebuie, dascălul este singur în faţa cazului concret pe care va trebui să-l soluţioneze.El trebuie 

să se descurce la faţa locului, să pornească de la teoria din tratatele pedagogice, dar să combine şi să sintetizeze ceea ce 

ştie, făurind totodată şi noile instrumente atunci când acest lucru se impune. 

 Formarea unor ,,copii buni într-o lume negativă”, ca să-l parafrazăm pe Zig Ziglar, nu e o activitate 

instructiv-educativă facilă, oricâtă imaginaţie folosim, oricât de moderne ar fi teoriile psihopedaogice acumulate sau 

strategiile didactice uzitate, dar, după o muncă asiduă, dedicată, de multe ori palpitantă şi cu o eficientă doză de 

imprevizibil, rezultatele pot fi uimitoare şi, în final  ne aşteaptă o mare răsplată.1 

 Pentru o bună parte din discipolii noştri trăitori într-o societate de tranziţie, viaţa nu e simplă, ba chiar e foarte 

dură şi, de ce nu, chiar nedreaptă. Mulţi elevi se situează la limita subzistenţei materiale şi şcolare, mulţi ne vin la şcoală 

dintr-un vid afectiv şi cultural terifiant. Mulţi se luptă să supravieţuiască şi să devină nişte învingători.Universul lor 

familial este ostil sau indiferent în raporturile cu şcoala, este un microcosmos destructurat, indiferent sau abulic, care şi-a 

pierdut coeziunea, autocontrolul, disciplina internă şi, ce e mai grav, afectivitatea. Relaţiile unei asemenea familii cu 

şcoala sunt foarte fragile sau inexistente. S-a constatat că, în condiţiile mai puţin faste ale societăţii de tranziţie, energiile 

de părinte au început să scadă îngrijorător. Mulţi dintre părinţi nu ştiu să răspundă la o intrebare simplă:ce anume le 

doresc propriilor copii în viaţă? 

 Agresivitatea, modelele ,,dure” le asaltează pe aceste vlăstare neformate de pretutindeni:din familie, 

mass-media, din cartier, de pe stradă, din grupurile informale. Furtul, conflictele între ei şi între generaţii, consumul de 

alcool sau de droguri, absenteismul, vandalismele, literatura îndoielnică sau pornografică sunt fenomene  care pătrund pe 

porţile şcolilor noastre .Există cântece care îi încurajează pe tineri să nu le pese de părinţi, de autorităţi sau de şcoală , ci 

,,,să-şi facă de cap” pe socoteala tuturor celorlalţi, să încerce alcoolul, pornografia, drogul sau sexul pentru a accede la un 

aşa zis ,,univers paralel superior”-de fapt, o realitate foarte nocivă, care nu mai reprezintă o pură virtualitate. Uitatul la 

telvizor se plăteşte foarte scump pentru că el creează o dependenţă la fel de pernicioasă, afectând creativitatea şi accesul 

la adevăratele valori. Toate aceste aspecte legate de mediul socio-educaţional contribuie gradat la dezvoltarea 

subrealizării. Slaba capacitate adaptativă, imposibilitatea sau absenţa dorinţei de a-şi face cunoscut nivelul potenţial 

aptitudinal, timiditatea, hiperexcitabilitatea sunt doar câteva cauze ale fenomenului de subrealizare şcolară, iar rolul 

educatorilor este acela de identificare şi diminuare, pe cât posibil, a cauzelor care au condus la apariţia acestui fenomen. 

 În lucrarea sa Putem creşte copii buni într-o lume negativă , Zig Ziglar arată următoarele: ,,Elementul care 

opune rezistenţă la zbor este în acelaşi timp o condiţie a zborului. Principalul obstacol pe care trebuie să-l înfrunte un vas 

puternic este apa în care acţionează propria elice. Şi totuşi, dacă nu ar exista această rezistenţă, vasul nu s-ar mişca deloc. 

 
1 Cf. Zig Ziglar, Putem creşte copii buni într-o lume negativă, Bucureşti ,Editura Curtea veche,2000, p.37. 
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Aceeaşi lege conform căreia obstacolele condiţionează rezistenţă e valabilă şi la nivelul vieţii omeneşti. O viaţă lipsită de 

obstacole şi de dificultăţi ne-ar reduce potenţialul la zero. Obstacolele ne trezesc şi ne ajută să descoperim talentele. Ele 

ne înnoiesc puterea, astfel încât din dificultăţile noastre se poate naşte un elan. Dintr-un obstacol apare puterea; dintr-o 

dezamăgire apare progresul; dintr-o lipsă apare dorinţa.” 2  Esenţa şi adevărul pedagogic al acestui citat se regăsesc în 

dedicatul şi dificilul demers educativ destinat elevilor dafavorizaţi, demers plin de obstacole, de stagnări şi chiar de 

momente de regres, care, în mod paradoxal, fac ca succesul final să fie mai sclipitor şi mai durabil .,,Recuperaţi”, aceşti 

tineri oferă garanţii mai solide decât cei crescuţi într-un mediu normal.Mulţi dintre ei sunt adolescenţi cu potenţial 

aptitudinal înalt supuşi riscului de subrealizare şcolară.    

 Dirigintele unei clase de elevi defavorizaţi socio-material, cultural şi afectiv trebuie să pornească la drum cu un 

asemenea caz. Din această perspectivă, el se poate considera un privilegiat. Demersul său didactic va dobândi conotaţii 

specifice. Dacă, aşa cum demostrează Viorel Prelici, ,,statutul reperzintă ceea ce individul cere de la grup sau de la 

societate ca urmare a poziţiei sale, iar rolul este ceea ce societatea aşteaptă de la cineva”3 înseamnă că poziţia unui 

asemenea diriginte compusă din statut-rol devine complexă, excluzând interpertările univoce sau delimitările 

precise.Conform statutului său, dirigintele  îi  va cere clasei să-l urmeze ca ghid în ,,lungul drum al zilei către noapte” 

spre succesul şcolar, pentru a aşeza acei elevi  sau acea clasă în rândul celorlalte ,,cuminţi”. Rolul său în faţa clasei 

devine mai complicat, de diversifică, dar nu se ambiguizează. El trebuie să fie în primul rând, dascăl la ora de curs la 

obiectul pe care îl predă, dar şi un părinte spiritual sau părinte delegat, confesor, prieten, mentor, factor de coeziune şi de 

echilibru în clasă, consilier educativ, responsabil cu menţinerea disciplinei în clasă şi, la nevoie, chiar psihoterapeut. 

 Demersul educativ într-o asemenea clasă este adeseori  dificil, sinuos, plin de neprevăzut. Dezabuzarea 

dascălului este un mare pericol şi ea se transmite elevilor. Măsurile coercitive conduc la creşterea agresivităţii, a repulsiei 

faţă de şcoală, dascăl sau faţă de obiectul studiat. Disciplinarea trebuie să fie fermă, dar făcută cu blândeţe. La fel, 

,,etichetările ”, ,,luatul la ochi”, rejectarea, marginalizarea insidioasă ori făţişă sunt la fel de periculoase. Un asemenea 

diriginte trebuie să fie dascăl cu vocaţie şi să acţioneze fără prejudecâţi. Mizele lui cele mai mari sunt empatia şi 

afectivitatea. Comunicarea didactică trebuie să fie deschisă, neîngrădită de niciun fel de limite, dar să nu cadă în 

,,capcana” unei familiarităţi greşit înţelese. El trebuie să fie o persoană tolerantă, deschisă, plină de umor, să aibă, 

indiferent de vârstă, un aer uşor tineresc şi nonconformist. Trebuie să-i iubească pe elevi, poate mai mult ca pe ceilalţi, să 

se valorizeze în ochii lor şi prin ei şi atunci se poate considera un dascăl împlinit. 

 În bestsellerul său, Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi, Augusto Cury aşază în fruntea părţii a şasea un motto 

impresionant:,,Dacă societatea ar plasa educaţia în centrul atenţiei, închisorile ar deveni muzee, poliţiştii ar deveni poeţi, 

iar psihiatri ar deveni muzicieni...”  Autorul, însă, nu ne dă voie să visăm prea mult în această utopie şi ne face un duş 

rece  cu precizia cifrelor din statistici: în cadrul unei cercetări pe care a făcut-o cu circa o mie de educatori asupra  

opiniei lor relativ la calitatea vieţii tinerilor, rezultatele au fost uimitoare: 94% dintre tineri  sunt agresivi şi 6% calmi; 

95% sunt înstrăinaţi şi 4% se preocupă de viitorul lor. Celebrul educator, psihiatru şi psihoterapeut arată că tinerii care 

sunt hotărâţi, creativi, întreprinzători şi calificaţi vor supravieţui în sistemul competitiv. Cei care nu  au obiective şi nici 

îndrăzneală ca să-şi materializeze proiectele vor trăi în umbra părinţilor şi vor îngroşa masa şomerilor. Tot Cury arată că 

mulţi tineri reclamă că nu au nimic de făcut. Au multe de făcut, dar rutina duce la anxietate. Dacă îi angajăm în proiecte 

sociale şi în luarea deciziilor, viaţa lor va căpăta un nou sens: ,,Emoţia lor va fi structurată, găndirea va fi liniştită şi, în 

plus, vor învăţa importanţa faptului de a fi utili. Cum vor putea urca pe podium, dacă dispreţuiesc antrenamentul? Cum 

 
2 Ibidem, p.57. 
3 Viorel Prelici, A educa înseamnă a iubi,Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică R.A.,1997, p.38. 
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vor străluci în societate, dacă nu au legătură cu ea? A-i considera pe copiii şi elevii noştri doar ca pe nişte receptori de 

informaţie şi consumatori de bunuri materiale este un afront la inteligenţa lor. Una dintre cauzele care fac milioane de 

tineri să consume droguri, să cadă în depresie şi să se înstrăineze este faptul că ei nu au simţul vieţii, nici angajament 

social.”  4 

 În interiorul câmpului educativ şcolar, profesorul nu mai reprezintă unicul pol de autoritate(adesea putere), 

poziţia sa este  pusă sub semnul întrebării şi liniile de forţă ale realităţii şcolare încep să fie conturate de mai mulţi poli 

de autoritate prin activizarea elevilor şi transferul unor competenţe decizionale către aceştia. Lumea de valori a 

directorului şi a profesorului cu standarde şi criterii de pedepse şi recompense începe să se clatine sub impactul unei alte 

realităţi, cea de dincolo de zidurile şcolii.5 

 Profesorii trebuie să renunţe la prejudecata, de cele mai multe ori neconştientizată ca atare, că elevul nu trebuie 

să se mişte decât în cadrele fixate şi că nu are niciun cuvânt de spus în ceea ce priveşte cadrele ca atare sau activitatea de 

fixare a lor. După cum arată Emil Stan ,,unii profesori trăiau cu iluzia că acesta era apanajul exclusiv al statutului lor fără 

a conştientiza faptul că şi ei se supuneau unor cadre(doar exigenţele erau altele) pe care nu le puteau controla.” 

6Profesorul trebuie să le insufle elevilor tot mai multă resonsabilitate faţă de învăţare şi disciplină şi să le ceară să dea 

socoteală pentru deciziile luate. Elevii au nevoie de îndrumare, supraveghere şi disciplinare într-o atmosferă afectivă 

creată de profesor. 

 Profesorii trebuie să clădească pe punctele forte şi pe caliăţile elevilor; aceştia nu reprezintă nişte tăbliţe goale 

pe care profesorii pot scrie orice doresc. Ei sunt personalităţi distincte care au propriile lor convingeri, trăsături, abilităţi 

şi capacităţi de a lua decizii. Dascălul trebuie să  reprezinte pentru discipolii săi un model de personalitate democratică. 

Lui îi revine rolul de a crea un echilibru  între ordine, acurateţe, pe o parte şi creativitate, spontaneitate, pe de altă parte. 

O comunicare agitată, timidă, prea puternică, ameninţătoare sau dezinteresată  ne împiedică să închegăm colectivul. 

 Profesorul trebuie să-şi cunoască sentimentele de simpatie sau antipatie pentru a minimaliza efectele  lor. 

Printr-o atitudine de toleranţă, dascălul este chemat  să respingă comportarea nepotrivită, dar nu şi persoana. Nu sunt atât 

de importante regulile fixate, cât mai cu seamă explicarea şi interiorizarea lor afectivă, excluzând artificialul şi 

distorsiunile create de forţă. Dacă o regulă pare să nu funcţioneze, profesorul trebuie să adopte o poziţie retractilă, să 

întrebe dacă regula are o motivţie serioasă şi temeinică, o va discuta cu elevii şi va vedea cum poate fi ea modifcată 

pentru a obţine rezultatul scontat. 

 În lucrarea Noi metode şi strategii pentru managementul clasei, Jerry Olsen şi Thomas W.Nielsen subliniază că 

este remarcabil cât de des copiii ne spun că lucrul care le-a plăcut cel mai mult la un profesor a  fost faptul că i-a păsat 

de ei. În plus, familiile armonioase vor fi de acord şi vor coopera cu un profesor atunci când au convingerea că acestuia îi 

pasă de copilul lor şi că-l protejează. ,,Grija pentru ceilalţi- arată autorii-duce la cooperare, iar aceasta duce la obţinerea 

de succese în rezolvarea problemelor comportamentale.   Putem simula înclinaţia naturală a copiilor către cooperarea  

reciprocă şi grija pentru ceilalţi, dar putem să le echilibrăm nevoile de putere-grijă, punându-i în situaţii în care aceste 

nevoi sunt satisfăcute. Putem face mai mult decât să le insuflăm copiilor ambiţie sau abilităţi în societate. Putem face mai 

 
4 Augusto Cury,  Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi.Cum să formăm tineri fericiţi şi inteligenţi,  

 Bucureşti,Editura For You, 2005, p.56. 
5 Cf. Emil Stan Profesorul între autoritate şi putere, Bucureşti , Editura Teora,1999, p.32. 

 
6 Ibidem, p.41. 
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mult decât să le lăudăm eforturile(statut şi înfluenţă ) şi să le permitem să aibă un sentiment de apartenenţă. Putem 

implementa o structură, în clase şi în şcoli, în care copiii să aibă posibilitatea să coopereze şi să aibă grijă de alţii ”7 

 Dascălul nu trebuie să uite că o ,,consolidare pozitivă ”, cum ar fi disciplinarea apreciativă este mai eficientă 

decât cea negativă.În ciuda aşteptărilor, aceasta din urmă poate institui treptat haosul, destructurarea, frustrările şi 

dezvoltarea unei agresivităţi latente, insidioase. 

 Mai persistă o prejudecată fixată în mentalul colectiv: dacă eşti bine pregătit profesional în domeniul de 

specializare şi dacă ai vocaţie este suficient să fii un bun profesor. O asemenea perspectivă minimalizează rolul 

cunoaşterii pedagogice. O asemenea prejudecată este falsă şi poate afecta în sens negativ cariera unui tânăr dascăl. În 

orice activitate, cunoaşterea în profunzime a instrumentelor necesare pentru buna desfăşurare a activităţii este esenţială. 

Desgiur că fiecare situaţie pedagogică este unică, arată Ion-Ovidiu Pânişoară în lucrarea Profesorul de succes.59 de 

principii de pedagogie practică.: ,,La clase diferite, cadrul didactic poate întâmpina provocări diferite; chiar şi în 

interiorul aceluiaşi colectiv, de la oră la alta pot apărea schimbări de atitudine şi de comportament. Totuşi, este deosebit 

de util pentru cadrul didactic să înţeleagă modul în care pot evolua anumite situaţii tip. Să luăm exemplul 

managementului clasei: o anumită reacţie nepotrivită a unui elev poate fi un simptom, un semnal de alarmă pentru 

comportamentul care va apărea mai târziu.” Autorul pune accent pe cunoaşterea pedagogică datorită căreia profesorul 

învaţă  cum să aleagă-pe loc-cele mai bune soluţii la problemele care apar în activitatea curentă la clasă. În aceiaşi 

lucrare, autorul ne recomandă cele 59 de principii de pedagogie practică, de fapt, norme ,,cu chip uman”, transpuse în 

sfaturi date cu competenţă şi căldură, dintre care spicuim: principiul automotivării cadrului didactic, principiul 

competenţei cadrului didactic, principiul autorităţii didactice, principiul primelor impresii, principiul familiarităţii, 

principiul personalizării relaţiei, principiul empatiei, principiul creării unei conexiuni emoţionale cu elevul, principiul 

flexibilităţii, principiul încrederii, principiul reciprocităţii, principiul lucrului în echipă, principiul managementului 

conflictelor educaţionale, principiul non-escaladării, principiul pedepsei şi recompensei, principiul autoevaluării, 

principiul schimbării educaţionale, principiul succesului,  principiul încurajării, principiul evitării gândirii stereotipe, 

principiul nondiscriminării şi principiul nonagresivităţii comportamentale.8 

 Toleranţa, echilibrul, calmul, afectivitatea, comunicarea fără bariere nu au cum să umbrească autoritatea 

dascălului, prerogativ esenţial în procesul instructiv-educativ. Cu condiţia ca aceasta să fie o autoritate ,,luminată ”, 

democratică, asemeni unui părinte care-i iubeşte deopotrivă şi necondiţionat pe cei treizeci de copii ai săi. 

 

 
7 Jerry Olsen, Thomas W. Nielsen, Noi metode şi strategii pentru managementul clasei, Bucureşti,   

  Didactica Publishing House, 2009, p 56. 
8Cf. Ion-Ovidiu Pânişoară, Profesorul de succes.59 de principii de pedagogie practică, Iaşi, Polirom,            

2009, pp 43-80. 
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PROIECT DE LECŢIE 

 

PROFESOR Aniţoiu Daniela Simona 

Liceul Tehnologic ,,Victor Frunză” Rm. Sărat, județul Buzău 

DATA: 

CLASA: a X-a 

OBIECTUL: Limba și literatura română; 

SUBIECTUL: Nuvela realistă  Catastrofa de Liviu Rebreanu 

TIPUL LECŢIEI: De dobȃndire de cunoştinţe; 

I. COMPETENŢE GENERALE: 

 

• utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în diferite situaţii de comunicare; 

• folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare; 

• argumentarea scrisǎ şi oralǎ a unor opinii; 

• cultivarea interesului pentru lecturǎ, a plǎcerii de a citi şi a gustului estetic; 

• formarea unor reprezentǎri culturale privind evoluţia si valorile literaturii romȃne. 

 

II. COMPETENŢE SPECIFICE: 

C1: sǎ defineascǎ noţiunea de "realism", trasȃndu-i elementele specifice; 

C2: sǎ identifice elementele realiste ȋntr-un text propus, sesizȃnd specificul realismului romȃnesc; 

C3: sa identifice componentele structurale şi de conţinut ale unui text literar realist; 

C4: sǎ foloseascǎ structurile specifice textului argumentativ; 

C5: sǎ enunţe o opinie personalǎ in legǎturǎ cu valoarea prozei rebreniene; 

C6: sǎ manifeste interes şi dorinţa de a cunoaşte valorile literaturii romȃne. 
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STRATEGIA DIDACTICĂ: mixtǎ 

METODE SI PROCEDEE 

- conversaţia euristicǎ 

- explicaţia 

- problematizarea 

- munca independentǎ 

- lectura explicativǎ 

 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manualul, caietele elevilor, videoproiector, tabla. 

FORME DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII: evaluare orală, autoevaluare. 

Timp de lucru: 50 minute 

 

BIBLIOGRAFIE 

- Programa şcolarǎ pentru clasa a X a, aprobatǎ de M.E.C.T.S. 

- C. Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Polirom, Iaşi, 1999; 

- I. Drăgotoiu (coord.), Principii şi metode noi în didactica literaturii şi limbilor moderne, Universitatea din Cluj-Napoca, 

Cluj, 1989; 

- L. Rebreanu, Răfuiala și alte nuvele, Dacia, Cluj-Napoca, 1983. 
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NR. ETAPELE COMP. UNITĂŢI DE CONŢINUT  METODE MIJLOACE FORME DE EVALUARE 

CRT. DEMERSULUI   ACTIVITATEA   ȘI DE ORGANIZARE  

 DIDACTIC  PROFESORULUI ŞI A  PROCEDEE ÎNVĂȚĂ-   

     ELEVILOR     MÂNT   

               

              Verificarea 

1. MOMENT 

 

Asigurarea condiţiilor necesare 

 

conversaţia - caietele frontal 

modului în care 

  

elevii au alcătuit  

ORGANIZATORIC 

 

desfăşurării lecţiei (linişte în clasă, 

  

elevilor; 

 

     

tema pentru acasă  

3 min. 

 

pregătirea materialului didactic 

   

- material 

 

      și corectarea 

   

necesar). 

       

didactic 

 eventualelor 

           

greșeli.    

Verificarea temei pentru acasă. 

     

         

         

 CAPTAREA C1 Elevii vor viziona un fragment din      

 

ATENŢIEI 

 

filmul Pădurea Spânzuraților, în Se foloseste 

-caietele 

frontal 

-observarea 

  

elevilor comportamentelor 

2. 5 min. 

 

regia lui Liviu Ciulei, partea de 

un material 

 

   

elevilor 

 

audio-video 

  

   

început. Indicațiile vor   fi să 

  

     

-evaluare iniţială    pentru a intra   



     CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
698 

   

surprindă   modul   în   care   sunt 

   

   in atmosferǎ    

   prezentate   aspectele războiului,      

   viața  personajului  principal,      

   impactul pe care îl are lumina din      

   ochii lui Svoboda asupra destinului      

   personajului principal.        

   La  finalul  acestei  secvențe  de conversaţia    

   lecție,  elevii  vor  putea  enumera      

   elemente realiste surprinse în      

   secvența de film.          
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    Realismul este un curent     

 

REACTUALIZAREA C2 

literar apǎrut ȋn Franţa, în secolul     

 

al XIX-lea, ca 

 

reacție la 

    

3. CUNOŞTINŢELOR 

     

-evaluare iniţială  

Romantism, dar continuă să  se 

   

 

10 min C3 conversaţia 

 

frontal -analiza  dezvolte și în secolul următor.  

   Contextul social-istoric și factorii 

de fixare a -caietele 

 

răspunsurilor    

culturali din perioada respectivă au 

 

   

cunoştinţelor elevilor 

 

elevilor    

favorizat apariția și dezvoltarea 

 

   

anterioare -tabla 

  

   curentului.   Reprezentanții   

   realismului au criticat utilizarea     

   exagerată a fanteziei creatoare, 

exerciţiul 

   

   

subiectivismul și idealizarea, 

   

       

   identificate în scrierile romanticilor     

   și considerate de cele mai multe ori     

   nepotrivite. Principalele scrieri     

   cultivate  în  cadrul  acestui  curent     

   literar au fost: romanul, schița,     

   nuvela,  drama  și  comedia.  ,,Ion”     

   este   primul   roman   realist   din     

   literatura  română,  apărut  în  anul     

   1920.              
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    Reprezentanți ai realismului     

   din literatura română: George     

   Călinescu,  Marin  Preda, Ioan     

   Slavici, Liviu Rebreanu.        

   Principalele  trăsături  ale     

   curentului:            

   1. Perpectiva narativă obiectivă,     

   narator omniscient, omniprezent,     

   omnipotent.            

   2. Prezentarea veridică a realității     

   3. Temele  utilizate  în  scrierile  de     

   tip realist:  familia, averea,dorința     

   de îmbogățire,etc.          
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    4. Folosirea    tehnicii detaliului     

    semnificativ.       

    5. Strânsa  legătură  a  personajului     

    cu mediul în care acesta trăiește și     

    care ajunge să îl influențeze,     

    Folosirea unor personaje tipice, ale     

    căror  acțiuni  vor  fi  influețate  de     

    mediu  și  de  societatea  în  care     

    trăiesc.        

            

  

ANUNŢAREA 

C1 

Se anunță titlul lecției, se scrie pe 

    

4. 

 

... Conversaţia 

tabla, 

frontal Elevii notează  

SUBIECTULUI tablă și se enumeră competențele creta,   

C5 

  

titlul lecţiei în   LECȚIEI ȘI A 

ce urmează a fi dobândite. 

 

caietele 

 

  

OBIECTIVELOR 

   

caiete. 

      

        

elevilor 

 

  

3 min. 

        

           

         

    Nuvela Catastrofa apare în     

    anul  1919  și  prezintă  problema     

    soldatului intelectual burghez forțat     

    de  împrejurări  să  lupte  pe  front     

    împotriva fraților săi. Explicaţia   Observarea 
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Sublocotenentul  în rezervă  David 

  

      

sistematicǎ a    

C1 

Pop,   un avocat năsăudean   cu 

   

  

DOBÂNDIREA 

 

- caiete 

 

elevilor.   

studiile neterminate, căsătorit și cu 

 

frontal 

  

CUNOȘTINȚELOR ... Observația - tabla Chestionare oralǎ   o viață liniștită, primește ordin de 

  15 min. C5 mobilizare. Pentru început, întrucât    cu aprecieri prin 

 

5. 

  luptă pe fronturile: italian, sârbesc,    calificative. 

   

polonez,  acesta  își  face  datoria, 

    

    

Lectura 

   

    fără   prea   multe   mustrări   de    

    conștiință. Situația se schimbă total explicativă    

    în momentul în care este mutat pe     

    frontul românesc de luptă. Liniștea     

    și   ușurința   cu   care   executase     

    anterior ordinele se transformă     

         



     CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
703 

    într-un   zbucium   interior   și   o     

    tulburare care cu greu mai pot fi     

    disimulate. David Pop traversează     

    o  adevărată  criză,  generată  de     

    obligativitatea de a lupta împotriva     

    românilor. Pentru că  o soluție de     

    compromis  era inacceptabilă,     

    personajul are de ales între datoria     

    de soldat al armatei austro-ungare     

    și cea de român.       

 7.   Elevii   primesc   sarcina   de   a     

  

FEEDBACKUL 

C1 identifica și comenta ȋntr-o 

conversaţia 

-schema frontal 

Observarea   

.... manierǎ  personalǎ elementele  de recapitulativă 

 

  

10 min. 

  

muncii   

C5 factură realistă identificate în textul 

   

     

independente 

      

    

nuvelei. 

       

            

    Clasa este organizatǎ individual.     

           

   C1 Fac aprecieri asupra orei și notez     

6. 

 

RETENŢIA ŞI .... elevii  care au  răspuns.  Ca temă conversaţia -tema pentru frontal 

- evaluare finală 

  

  TRANSFERUL C5 

pentru acasă vor avea de redactat 

 acasă   

  4 min.      
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un eseu de 250-300 de cuvinte în 

    

        

    care  să  demonstreze  că  opera     

    Catastrofa de Liviu Rebreanu este     

    o nuvelă realistă.       
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Curriculum adaptat în educația copiilor cu CES 

                                                        Prof. JUCAN ANISIA ELENA 

                                   Colegiul Național ,,George Barițiu”- Cluj-Napoca 

 

,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii"  (N. Iorga) 

Din punctul de vedere a politicilor educaţionale, orice elev care urmează o şcoală trebuie sprijinit să străbată 

treaptă cu treaptă programul educativ şi să se dezvolte prin acesta. Elevii cu dizabilităţi au nevoie de adaptarea 

curriculum-ului şi de individualizare, oferindu-le posibilitatea formării abilităţilor de comunicare, învăţare, într-un mod 

mai accesibil decât le permite acumularea întâmplătoare de informaţie. 

Astfel trebuie să se aibă în vedere, nu numai modul în care persoana cu dizabilităţi se adaptează mediului, ci şi 

modul în care mediul este pregătit să primească şi să integreze aceste categorii de persoane. 

Elevii cu dizabilităţi necesită un ajutor specializat pentru a putea face faţă cerinţelor de mediu. De aceea se 

impune acordarea unei multitudini de servicii speciale. Acestea au rolul de a asigura persoanelor cu dizabilităţi un 

antrenament sau o stimulare adecvată, care să le ajute să străbată traseul şcolar, şi, care, în mod obişnuit, ar întâmpina 

dificultăţi de adaptare. Trebuie subliniat faptul că este necesară abordarea unui sprijin diferenţiat în funcţie de nevoile şi 

tipul de deprinderi şi capacităţi pe care-l posedă fiecare persoană în parte. 

Pe baza unui curriculum adaptat, cadrul didactic asigură elevului cu dizabilităţi un program de lucru într-o clasă 

obişnuită pe baza unor variabile care influenţează procesul instructiv-educativ: 

• construirea noilor lecţii se va face pe baza cunoştinţelor anterioare ale elevilor, astfel încât cadrul didactic să 

poată folosi experienţa acumulată de elevi în trecut pentru achiziţionarea unor noi informaţii 

• raportarea învăţării la alte discipline, asigurându-se astfel o predare integrată a cunoştinţelor 

• asigurarea unei funcţionalităţi a învăţării, realizându-se astfel transferul cunoştinţelor dobândite în viaţa zilnică 

• iniţierea unei game variate de jocuri care să stimuleze învăţarea, dar şi recompensarea acesteia. 

Un rol important în realizarea unui proces instructiv-educativ eficient îl deţin mijloacele de învăţământ: aparatură 

audio şi video, material didactic existent în unitate, dar şi cel sugestiv confecţionat. Un material didactic atractiv şi 

prezentat la momentul potrivit trezeşte interesul elevilor şi-l provoacă la discuţii care, desfăşurate cu mult tact, contribuie 

la realizarea obiectivelor propuse. 

Strategiile utilizate în activitate trebuie să conducă şi la formarea unor abilităţi de socializare şi relaţionare cu cei din 

jur, să le formeze copiilor capacitatea de cooperare în cadrul colectivului, de a oferi şi primi sprijin, de a le insufla 

sentimentul de utilitate în cadrul societăţii. 

Nu trebuie uitat însă faptul că elevii cu dizabilităţi au multă nevoie de afectivitate. Participarea lor la lecţie este 

condiţionată permanent de o stare afectivă propice bunei desfăşurări a acesteia. Copilul cu dizabilităţi trebuie implicat în 

toate activităţile care au loc şi încurajat să exploreze împrejurimile. 

Prin activităţile specifice învăţării, cadrul didactic trebuie să preţuiască, să încurajeze şi să valorizeze mereu elevul, 

chiar dacă rezultatele obţinute sunt foarte mici. Se va urmări de asemenea diminuarea sentimentului de inferioritate, de 

respingere şi evitare resimţit la copiii cu dizabilităţi, prin realizarea unui climat socio-afectiv pozitiv, constructiv, 

favorabil în motivarea acestora pentru activităţile de învăţare. 

În calitatea lui de responsabil al actului pedagogic, cadrul didactic, prin valorificarea experienţei dobândite, va 

urmări optimizarea procesului instructiv-educativ. 
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A asigura şanse egale tuturor elevilor înseamnă a asigura posibilităţi maxime de dezvoltare fiecăruia, în 

funcţie de aptitudinile şi interesele sale. Pentru ca activitatea instructiv – educativă să fie profitabilă pentru toţi elevii, 

aceasta trebuie să se realizeze clar, într-un mod diferenţiat. 

Educaţia diferenţiată vizează adaptarea activităţii de instruire la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de 

înţelegere şi ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte. Desigur, acest deziderat cere 

timp, efort, cadre didactice calificate, instruite în mod special, profesori de sprijini prezenți și motivați, muncă în ecipă 

interdisciplinară – pedagog, consilier școlar, psiholog, cadru didactic. 

Pentru ca educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o parte trebuie să aibă un caracter integrat 

iar pe de alta parte trebuie să aibă un caracter diferenţiat, să fie adaptată /adaptabilă particularităţilor respectivilor elevi. 

Din păcate, în cazul fenomenului CES, realitatea din teren nu face decât să ne arate, nu doar că există o prăpastie între 

politici educaționale și implementarea lor, ci mai mult, dimensiunea foarte serioasă a acestei prăpăstii. 

 

Cerinţele educative speciale CES  constituie o sintagmă relativ recent apărută care defineşte cerinţele specifice 

faţă de educaţie ale copilului derivate sau nu dintr-o deficienţă. Cerinţele educative speciale reies din particularităţile 

individuale de dezvoltare, învăţare,relaţionare cu mediul, din experienţele anterioare ale copilului, din problemele sociale 

şi de existenţă ale lor. 

Problematica ridicată de cerinţele educative speciale  poate fi temporară sau ele pot fi pentru totdeauna, apărând 

la etapele cele mai timpurii ale dezvoltării şi la toate nivelurile sistemului de educaţie. 

Caracterul integrat al învăţământului ne pune în faţă problematica situaţiei în care un copil cu handicap trebuie integrat 

într-o clasă obişnuită. În fapt este vorba pe de o parte de situaţia copilului respectiv, iar pe de altă parte, de situaţia clasei 

în care acel copil este integrat. 

Sub ambele aspecte, ceea ce urmărim este o bună înţelegere reciprocă, o coexistenţă socială normală a copiilor, în ciuda 

diferenţelor existente între ei. Pentru copilul cu handicap aceasta înseamnă a fi înţeles şi acceptat, cu tot ce are el pozitiv, 

cu tot ce poate aduce vieţii de grup, în ciuda deficiențelor sale. 

Această normalizare a relaţiilor este benefică şi pentru ceilalţi elevi-considerați normali, care învaţă să respecte dreptul la 

diferenţă, să fie solidari cu semenii lor care întâmpină dificultăţi în viaţă. 

Experienţa din practica altor  ţări ne arată că integrarea fiecărui copil cu handicap este o problema care trebuie 

serios studiată, alcătuindu-se un proiect individual de integrare, care să prevadă toate măsurile pentru reuşita acestei 

acţiuni. În vederea alcătuirii proiectului individual de integrare, cadrul didactic trebuie să fie sprijinit atât de medic, 

psiholog şi logoped cât şi de cadrul didactic de sprijin, adică de o echipă și nicidecum de un singur om. 

Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de recuperare care să dezvolte potenţialul 

fizic şi psihic pe care acesta îl are. 

Integrarea urmăreşte valorificarea la maxim a tuturor abilităților copilului alcătuindu-se un proiect individual de 

integrare, care să prevadă toate măsurile impuse pentru reuşita acestei acţiuni.  Prin integrare se realizează şi o pregătire 

psihologică a copilului, care să contribuie la crearea unor stări efectiv -emoţionale corespunzătoare. 

Raportul relaţiei socializare, integrare, incluziune are în vedere implicaţiile practice, teoretice ce privesc evoluţia 

sistemului de organizare a educaţiei speciale şi a pregătirii copiilor pentru integrarea şi incluziunile în activităţi 

profesionale şi în colectivităţile sociale normale . 

Se încadrează în categoria CES 
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- copiii cu dificultăţi motorii, sindrom Down, dificultăţi de vorbire, tulburări de comportament, autism, deficit de atenţie 

şi hiperactivitate (ADHD), dar şi cei care trec, pur şi simplu, printr-o perioadă mai grea (abandon familial, 

abuzuri,tulburări psiho-emoționale care dizabilitează formarea normală a personalității copilului). 

- Interesant este că fac parte din aceeaşi categorie şi copiii supradotaţi, care au nevoie tot timpul de provocări pentru a-şi 

menţine interesul faţă de şcoală. 

Munca diferenţiată şi programul pedagogic personalizat pentru copiii cu CES constă în primul rând, în stabilirea 

unor obiective şi a unui program, diferite de cele folosite pentru restul clasei şi adaptate în funcţie de necesităţile şi 

dificultăţile  copilului. 

 

Obiectivele didactice şi conţinuturile de învăţare care urmează să fie parcurse de către fiecare copil cu CES ar 

trebui să fie stabilite de către profesorul de sprijin şi profesorul specialist, în egală măsură. Întreaga intervenţie asupra 

copiilor din învăţământul integrat presupune, de fapt,o muncă în echipă: profesor specialist, profesor de sprijin, logoped, 

profesor consilier, părinţi. 

Rolul esenţial în educaţia integrată îl deţine învăţătorul clasei, care devine principalul factor de acţiune şi de 

coordonare a realizării programului pedagogic individual pentru elevii cu CES.  

Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu dizabilităţi acţionează în urma 

unei reflecţii îndelungate. Un punct important al intervenţiei cadrelor didactice îl reprezintă colaborarea cu părinţii şi 

consilierea acestora, implicarea lor directă în lucrul efectiv cu copiii, nu doar în calitate de observatori ci şi de participanţi 

activi. 

Procesul de integrare educaţională a elevilor cu CES include elaborarea unui plan de intervenţie individualizat, 

în cadrul căruia, folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare curriculară joacă rolul esenţial. 

Curriculum-ulul poate fi definit ca fiind programul de activităţi şcolare în integralitatea sa, care se 

concretizează în planul de învăţământ, programa şcolară, manualele şcolare, îndrumătoarele metodice, obiectivele şi 

modurile comportamentale ce conduc la realizarea obiectivelor, metodele şi  mijloacele de predare-învăţare, ce dezvoltă 

modurile de evaluare coerentă și corectă a rezultatelor. 

În planul dezvoltării curriculare  pentru elevii cu deficienţă, are loc o mişcare în sensuri diferite faţă de 

curriculum-ul general pentru elevii valizi. 

Pe de o parte curriculum-ul acestora se restrânge, iar pe de altă parte se amplifică prin introducerea unor activităţi 

suplimentare individualizate, destinate compensării şi recuperării stării de deficienţă. 

Spre exemplu, în cazul elevilor cu deficienţă mintală, planul de învăţământ se reduce, atât din punct de vedere al 

numărului de discipline de studiu, cât şi din punct de vedere al conţinutului informaţional, ce urmează a fi însuşit în 

fiecare capitol în parte. 

În schimb, creşte numărul de activităţi individuale suplimentare, în care urmează să fie inclus elevul cu deficienţă 

mintală, în scopul recuperării acestuia pe partea deficitului cognitiv înregistrat. 

Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul trebuie să simtă că este apreciat 

și validat identitar ca individ. Astfel, elevii vor fi motivați în a participa la procesul de învăţământ după posibilităţile 

fiecăruia, cadrele didactice trebuind să-şi adapteze metodele  pedagogice în consecinţă. Trebuie să existe un parteneriat 

cât mai strâns între părinţii copiilor cu dizabilităţi şi cadrele didactice bine pregătite şi informate în legătură cu felul în 

care pot interveni pentru consilierea acestora. Acest lucru ajută la reducerea stresului pe care-l resimt familiile şi 

micşorează riscul ca părinţii să-şi manifeste frustrările asupra copiilor lor. 
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Trebuie redusă izolarea părinţilor punându-i în legătură cu alţi părinţi aflaţi în situaţii similare, promovând o abordare 

pozitivă a creşterii şi disciplinării copiilor. Măsurile întreprinse trebuie să se adreseze în mod specific factorilor care 

contribuie la abuzare şi neglijare, inclusiv lipsa informaţiilor şi abilităţilor ca părinte, sau caracterul nepotrivit al acestora, 

respectul scăzut faţă de sine însuşi, sentimentul de izolare, aşteptările nerealiste şi înţelegerea greşită a dezvoltării 

copilului şi al rolului de părinte. 

În scopul atingerii obiectivelor specifice, se realizează adaptări curriculare; prin acestea se înţelege orice 

adaptare a conţinutului disciplinelor  şcolare, precum şi adaptări în mediul de 

învăţare, în sfera procesului evaluativ şi al adaptării ale unor mijloace tehnice de reabilitare folosite în procesul 

instructiv-educativ. 

În vederea realizării acestor adaptări trebuie luate serios în considerare, următoarele aspecte: 

Poate elevul cu CES să obţină aproximativ aceleaşi rezultate ca şi ceilalţi elevi  ? Poate fi sporită participarea 

elevului prin schimbarea organizării lecției? 

 Are nevoie elevul de obiective curriculare adaptate? 

 Se implică profesorul în deciziile referitoare la adaptarea curriculară? 

 Corespunde curriculum-ul adaptat nevoilor copilului? 

De multe ori se foloseşte şi lucrul în grup care oferă posibilitatea elevilor cu dificultăţi de învăţare să colaboreze 

unii cu alţii prin discuţii, lucrări de cercetare şi/sau  jocul de rol. 

Tipurile de grupuri pot fi : 

·   grup de opinii: acest tip de activitate se desfăşoară prin discuţii libere, însă asupra unui anume subiect ; 

·  grup de simulare: această formă este utilă pentru studierea situaţiilor reale, din viaţă, elevii trebuind să se pună în 

pielea unui personaj; 

·  grupul de discuţii libere: această formă este foarte bună pentru învăţarea anumitor abilităţi fundamentale; 

·   adunarea clasei: este utilă pentru a modifica comportamentele indezirabile şi a induce simţul răspunderii ,al 

responsabilității; 

În concluzie, învăţătorul clasei trebuie să dobândească/să stăpânească  o pregătire adecvată în educaţia specială, să 

poată identifica elevii cu CES, să-i trimită la Comisia de Expertiză Şcolară, să elaboreze, în colaborare, 

programele individualizate, să fie disponibil pentru a lucra cu alţi specialişti, cu părinţii, să aibă capacităţi manageriale şi 

pedagogice la clasă, să lupte pentru reducerea izolării /discriminării copilului CES în clasă şi în întreaga activitatea 

didactică. 

Copiii sunt o categorie socială care, în ciuda aparenţelor nu au timp să aştepte: dacă sunt lăsaţi să crească fără 

ajutorul de care au nevoie, personalitatea viitorului adult are cu siguranţă de suferit. 

Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale din perspectiva 

diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, atât pentru copiii cu CES, 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 realistă a  obiectivelor educaţionale conform 

diferenţelor individuale; 

 diferitele trebuinţe educaţionale pot fi întâmpinate prin oportunităţi educaţionale variate. 

Elaborarea unei adaptări curriculare se poate realiza prin: 
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Extensiune - pentru elevii al căror potenţial intelectual nu este afectat, prin introducerea unor activităţi suplimentare de 

însuşire prin compensare a unor limbaje alternative de comunicare, pentru surzi şi orbi, activităţi de socializare şi 

preprofesionalizare. 

Selectarea conţinuturilor din curriculum general pentru elevii din şcoala de masă şi renunţarea la acele conţinuturi ce nu 

pot fi înţelese de copiii cu CES. 

Accesibilizarea şi diversificarea componentelor curriculumului general prin implicarea elevilor cu CES într-o serie de 

activităţi individuale, compensatorii, terapeutice, destinate recuperării acestora şi asigurarea participării la activităţile 

specifice din învăţământul de masă. 

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 cu CES. 

De altfel,dacă ținem cont de diferențele individuale oricum,toţi elevii care participă la procesul de educaţie 

trebuie să beneficieze de o diferenţiere educaţională pentru că: 

- au abilităţi diferite; 

- au interese diferite; 

- au experienţe anterioare de învăţare diferite; 

- provin din medii socio-familiale diferite; 

- au diferite comportamente afective (timiditate, emotivitate etc.); 

- au potenţial individual de învăţare; 

Diferenţierea ar trebui să fie o practică incluzivă normală în fiecare sală de clasă pentru că: 

 elevii învaţă în ritmuri diferite; 

 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: 

- nu au urmat toate etapele în educaţie (neparcurgerea învăţământului preşcolar şi intrarea direct în clasa I, abandon 

şcolar sau absenteism crescut); 

 - prezintă dificultăţi emoţionale, sociale sau de comportament; 

 - prezintă tulburări senzoriale de auz sau de văz; 

 - dificultăţi de învăţare a scris-cititului( dislexia-disgrafia); 

 - au dificultăţi perceptiv-motrice (orientare în spaţiu şi timp, schemă corporală); 

 -  au dizabilităţi mintale; 

 - au dificultăţi de vorbire sau de limbaj şi de comunicare; 

 - au limba maternă diferită de limba în care se desfăşoară procesul de învăţământ; 

  Procesul de predare – învăţare - evaluare este neadecvat nevoilor educaţionale şi diferenţelor individuale dintre 

elevi (sarcini prea grele sau prea uşoare, metode neparticipative, timp insuficient dozat, material didactic inadecvat sau 

insuficient, sau chiar suprasolicitant). 

Adaptarea curriculumului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, evaluarea diferenţiată se 

poate realiza prin: 

· adaptarea conţinuturilor având în vedere atât aspectul cantitativ cât şi aspectul calitativ, planurile şi programele 

şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin extindere, selectarea obiectivelor şi derularea 

unor programe de recuperare şi remediere  şcolară  suplimentare ,etc. 
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·  adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, metodele de predare 

(metode de învăţare prin cooperare, metode activ -participative, jocul didactic), materialul didactic (intuitiv), 

timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin suplimentar prin cadre didactice de sprijin); 

·  adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social; 

· adaptarea procesului de evaluare, având în vedere ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi individuale ce se pot 

exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale). 

Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de potenţialul individual. Evaluarea trebuie să 

vizeze identificarea progresului real realizat de elev luând ca punct de plecare rezultatele evaluării iniţiale. Aceste 

rezultate conduc la selectarea obiectivelor pe care le propunem, la selectarea conţinuturilor şi a acelor activităţi de 

învăţare care vor corespunde cel mai bine nevoilor copilului în cauză în scopul unui progres educativ. 

După o adaptare corectă a programei şcolare realizată de către cadrul didactic de la clasă, în colaborare cu cadrul 

didactic de sprijin, la potenţialul elevului, urmează structurarea unui plan de intervenţie personalizat cu un scop 

(obiective pe termen lung) şi obiective pe termen scurt. 

Scopul final al acestuia este de a răspunde cerinţelor elevului pentru asigurarea dezvoltării sale, coerenţei şi 

complementarităţii intervenţiilor ulterioare. 

 

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  

trebuie acceptată ideea că  există astfel de copii, să li se recunoască dreptul  la educație, să se asigure integrarea lor în 

cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor integra mai repede în diverse situații din 

lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor cu diverși indivizi. 

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă în stabilirea 

obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, care trebuie să se plieze pe 

necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele folosite pentru restul clasei. Obiectivele propuse  

și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse  sunt stabilite, de comun acord, de către profesorul de sprijin și 

profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, 

părinti.  

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului educațional 

individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria pregătire și dezvoltare în acest sens, 

pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă a copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la 

instrucție și educație. Colaborarea cu părinții reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece aceștia se pot implica activ, 

sprijinind foarte mult activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de observatori. 

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite față de 

curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se introduc activități suplimentare 

individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de deficiență. De exemplu, în cazul  elevilor cu 

deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de învațământ, numărul disciplinelor de studiu,  conținutului 

informațional  ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul  activităților suplimentare  în care urmează să fie inclus 

elevul cu deficiență mintala, în scopul recuperării acestuia.Fiecare elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la 

procesul de învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru a-și 

atinge obiectivele stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare  

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea stresului pe care-l 

resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. Părinții trebuie încurajați în 
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ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau cadru didactic nu-și poate permite să spună părinților că ,,nu 

mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul lor. Programele de intervenție  ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele  

trebuie sa fie construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să 

aibă acces total la toate informațiile educaționale și la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă 

si pot supraveghea studiul suplimentar al copilului . 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care abordează 

procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin sprijinul pe care îl oferă 

tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăților legate 

de apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei 

comunități.  
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Studiu de caz 

Prof. Petrescu Mihaela                                  

Școala Gimnazială ,,Sfântul Gheorghe” 

 Craiova   

 

  

Elevul F. L, clasa a VIII-a F. are o motivaţie scăzută pentru şcoală, nu se integrează în colectivul clasei, lipseşte 

zile întregi nemotivat de la şcoală. 

Descrierea problemei: 

Cunoştinţele şi deprinderile sunt de nivel mediocru, dar absenţele multe şi indiferenţa faţă de toate obiectele de 

studiu fac ca elevul să aibă o situaţie proastă la învăţătură. Este dotat cu o memorie bună şi este sănătos din punct de 

vedere medical. 

Identificarea cauzelor care au determinat şi dezvoltat problemele identificate: 

Maturizarea psihică este întârziată, elevul are greutăţi de adaptare atât la mediul şcolar, cât şi cel familial. 

Prezintă dificultăţi de relaţionare deosebit de pronunţate, este puţin interesat de comunicare, de cunoaşterea altor 

experienţe de viaţă. Rămâne refractar la mesaje educative de orice fel. Este izolat de colectivul clasei. 

Identificarea factorilor care menţin şi activează problemele în discuţie: 

Elevul creşte într-o familie cu o situaţie materială corespunzătoare, părinţii sunt muncitori. Deşi locuinţa este 

modestă, elevul are camera sa. Tatăl este dezinteresat de familie, în special de educaţia copilului, de problemele şcolare 

ale acestuia, pe care le lasă în grija exclusivă a mamei. Sunt frecvente certurile între soţi, multe dintre acestea 

consumându-se în faţa copiilor. Mama declară că elevul învaţă zilnic în medie trei ore. În timpul liber urmăreşte 

televizorul sau se plimbă cu bicicleta împreună cu prietenii. Părinţii sunt dezinformaţi asupra  preocupărilor grupului 

stradal la care copilul aparţine. 

Schiţarea planului de intervenţie cu insistarea asupra obiectivelor de atins pe termen lung cât şi pe 

termen scurt: 

Proiectul educativ preconizat de dirigintă este orientat spre descoperirea unor interese speciale prin care elevul 

ar putea fi apropiat de şcoală, de învăţătură – acesta fiind un obiectiv pe termen lung. Pe termen scurt solicit colegilor de 

clasă să-l antreneze şi pe el în diferite proiecte educaţionale din care să obţină diferite diplome şi aprecieri. Tot pe termen 

scurt se impune activizarea părinţilor, sporirea interesului lor pentru educaţia  copiilor în acord cu obiectivele educative 

promovate de şcoală 

           Strategii, metode potrivite de intervenţie  

Colegii de clasă îl vor ajuta să-şi pregătească lecţiile acasă, iar la şcoală vor comunica permanent cu el. Se va 

stimula şi comunicarea dintre copil şi tată, acesta fiind invitat la şcoală de către dirigintă. În planul dezvoltării 

personalităţii se va acţiona pentru cultivarea trăsăturilor pozitive, îndeosebi a celor ce ţin de sfera volitiv-motivaţională, 

prin valorificarea înclinaţiilor pentru activităţi practice şi stimularea interesului pentru meserie. 

Evaluarea intervenţiei: 

Elevul a început să fie interesat de şcoală în primul rând prin faptul că nu a mai lipsit. Colegii lui au reuşit să 

comunice cu el şi chiar să-i câştige simpatia. Situaţia la învăţătura a început să se îmbunătăţească. În ceea ce priveşte 

relaţia cu tatăl său un rol important l-au avut mama şi diriginta care au reuşit să-l convingă să-i acorde mai multă atenţie 

copilului său. 



     CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
713 

MANAGEMENTUL  CONFLICTELOR  

LA COPIII PREŞCOLARI 
 

 

Prof. învățământ preșcolar Ghibu Mirela 

Grădinița P.P. „Căsuța de turtă dulce” Constanța 

 

 
Activitatea de management este definită în literatura de specialitate ca ,,un ansamblu de acţiuni de planificare, 

organizare, îndrumare, control, decizie cu privire la un sistem  (organizaţie, instituţie, grup de oameni, proces, 

tehnologie ) acţiuni susceptibile de a asigura atingerea scopului fixat, în condiţiile respectării legităţilor, obiective 

generale şi speciale, ale satisfacerii nevoilor sociale concrete şi ale promovării dezvoltării sociale. Managerul este 

reprezentat de persoana care exercită funcţiile managementului în virtutea obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi 

responsabilităţilor specifice funcţiei pe care o ocupă. Managerul are un statut social bine definit, ce prevede o serie de 

drepturi şi obligaţii, prin care managerii se deosebesc de celelalte categorii de profesionişti. 

         Managementul grupei de preşcolari - se  arată  în  literatura  de specialitate - presupune considerarea acesteia 

ca un microgrup, formaţie  de  mai  multe persoane, aflate în relaţii de interacţiune şi dependenţă reciprocă, mediate de 

implicarea într-o activitate comună, dezvoltate în timp, norme şi valori care reglează comportarea comună. Deoarece 

fiecare copil, în funcţie de  individualitatea sa , îşi „dezvoltă” o metodă proprie de a reacţiona la evenimentele din jurul 

său,  în  colectivitate apar stări tensionale, provocate de cauze diferite, manifestate în forme variate, de scurtă sau de 

lungă durată, cu efecte imediate sau întârziate. 

 Managementul situaţiilor conflictuale presupune abordarea acestora prin cooperare, negociere, preferabile 

competiţiei, ce poate genera conflicte în ,,lanţ”şi chiar reale crize organizaţionale, blocaje. 

            Spre deosebire de managementul şcolii sau al altor medii educaţionale, managementul grupei de copii este 

definit de două aspecte: de specificul relaţiei educator-copii, al cărei scop este formarea dezvoltării personalităţii copiilor 

şi de problematica specifică – pedagogică şi metodică. Iar aceste două aspecte generează maximă responsabilitate în ceea 

ce priveşte comportamentele şi intervenţiile educatorului. 

            Cauza generală a unui conflict este ineficienţa sau incompatibilitatea comunicării. Comunicarea a dus la 

progrese de-a lungul timpului. Progresul e stimulat de îmbunătăţirea comunicării. Cauzele ce generează conflicte între 

copii sunt însă diverse şi specifice. 

           Iată câteva dintre cauzele ce generează conflicte între copii: 

 sentimente diferite;  

 existenţa grupurilor, prieteniilor; 

 o situaţie de adaptare; 

 o sarcină grea, inedită; 

 un membru agresiv; 

 distribuirea unor roluri; 

 ambiguitatea sarcinilor, cerinţelor; 

 schimbarea, ieşirea din rutină; 

 valori morale, sociale diferite; 

 percepţii diferite ale realităţii; 

 interese diferite – care determină explicaţii şi preocupări diferite; 
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Pentru a asigura reuşita în manangementul conflictelor între copii, educatoarea ar trebui să întreprindă cel puţin 

următoarele acţiuni: 

 să identifice rapid eventualele bariere de comunicare; 

 să îndepărteze barierele de comunicare; 

 să informeze receptorul (copilul) despre scopul demersulului; 

 să răspundă şi să acţioneze oportun faţă de receptor; 

 să propună soluţii de rezolvare a conflictului şi să le argumenteze; 

 să propună – daca e cazul – introducerea unui mediator (care poate fi şi o jucărie); 

  să asculte activ; 

 să fie ca şi un membru al grupului şi să fie solidară  cu acesta. 

            Pentru a manageria corect un conflict, educatoarea va comunica eficace dacă alege cuvintele potrivite în 

momentul potrivit, timpul alocat rezolvării , medierii conflictului fiind scurt. Se impun dez-bateri si negocieri scurte şi un 

feed-back imediat si apropiat. 

            Ca  educatoare avem datoria de a-i ajuta pe copii să obţină o imagine  cât mai clară despre ei înşişi şi despre 

societate şi să transformăm conflictele în şanse educative. Conflictul este o componentă naturală a existenţei noastre.  

Educatoarele ar trebui să-l privească precum o şansa de maturizare, copiii conştietizând consecinţele acţiunilor lor. 

Capacitatea educatoarelor de a manageria conflictele într-un mod constructiv contribuie la sănătatea mentală individuală 

şi de grup şi are efecte pozitive asupra societăţii în general. Pentru a fi eficientă în rezolvarea unui conflict, educatoarea 

îşi va diversifica modul de a acţiona, alegând ceea ce este mai oportun pentru situaţia respectivă. Va fi oricând capabilă 

să îşi schimbe strategia, ca să rezolve optim situaţia de conflict. Educatoarea trebuie să-şi dezvolte continuu abilitaţi de a 

aborda conflicte grele, astfel încât să nu manifeste neajutorare şi disperare când se confruntă cu cei care nu vor să se 

angajeze într-o soluţionare sau folosesc şiretlicuri. Ea trebuie să rămână o persoană morală, adică atentă şi dreaptă. 

            Regulile care guvernează situaţia „normală” dintr - o sală de clasă trebuie să satisfacă următoarele criterii: 

relevanţa, proprietatea de a fi semnificative, pozitivitatea. Pentru a fi relevante, regulile trebuie să evite extremele: să nu 

fie nici atât de generale încât să nu se potrivească nici unei situaţii reale, dar nici atât de specifice încât fiecare lecţie nouă 

să reclame alte reguli. Relevanţa presupune o anumită ierarhie a regulilor, prezenţa unei compatibilităţi între acestea, 

precum şi o relativă flexibilitate în interiorul ierarhiei respective. Educatoarele ar trebui să negocieze lista de reguli încă 

în cursul primelor întâlniri  cu părinţii şi preşcolarii. Acestea pot acoperi mai multe domenii : intrarea în clasă, mişcarea 

în timpul activităţilor, modalităţi de adresare, când se vorbeşte şi când se tace în sala de clasă, cine se ocupă de 

distribuirea materialelor. 

         Voi  prezenta cateva reguli stabilite impreuna cu copiii grupei la care lucrez:  

 salutul la sosirea si plecarea din gradinţa, folosirea formulelor de politeţe; 

 să lucreze în linişte  pentru a nu deranja pe ceilalţi; 

 ă asculte pe cel ce vorbeşte fără a-l întrerupe ; 

 să respecte munca colegului şi să se ajute între ei; 

 să se deplaseze şi să acţioneze într-o manieră ordonată; 

 să evite comportamentul de bătăuş; 

 să întreţinem jucăriile şi materialele cu care lucrăm şi să le aşezăm la locul lor după folosire. 

         O formulare pozitivă a regulii oferă o ţintă de atins şi este preferabilă unei formulări negative, care implică ceva 

de evitat. Este mai eficient să spui „lucrează în linişte” decât „să nu vă mai aud că vorbiţi”. 
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             Printr-o bună cunoaştere a fiecărui copil,educatoarea este în măsură să adapteze curriculum-ul astfel încât să 

sprijine dezvoltarea adecvată a tuturor copiilor. 

          În ceea ce priveşte integrarea copiilor cu CES, modalităţile  de intervenţie  sunt variate. Cele mai la îndemâna 

cadrelor didactice sunt cele privind recuperarea prin învăţare care se realizează prin adaptarea de soluţii care să sporească  

activismul copiilor, să determine achiziţii care să-l apropie pe copilul cu deficienţe de copilul normal. Recuperarea 

trebuie să înceapă de la vârsta preşcolară şi să fie în funcţie de tipul de handicap şi cu respectarea particularităţilor 

psihoindividuale. La toate tipurile de copii cu cerinţe speciale recuperarea cuprinde complementar învăţarea morală şi 

motrică. 

           Grădiniţa trebuie să se alinieze principiilor educaţiei integrate şi educaţiei incluzive în special. Astfel, toţi 

copiii trebuie să înveţe împreună, indiferent de dificultăţile pe care le întâmpină şi de diferenţele dintre ei şi e nevoie de 

acordarea întregului sprijin suplimentar copiilor cu cerinţe speciale care au nevoie de educaţie corespunzătoare.  

    Copilul trebuie să fie liber să se joace, să crească sănătos şi să fie hrănit, să primească o educaţie, să fie tratat 

fără prejudecăţi. El trebuie să înveţe să interacţioneze cu semenii săi, să beneficieze de şanse egale indiferent de etnie, să 

fie sprijinit când are necazuri, ajutat să devină o persoană responsabilă,capabilă la rândul său să ofere sprijin mai departe 

unei familii şi să fie într-adevăr un stâlp al societăţi în care s-a născut. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• STAN, EMIL – „Managementul clasei” - Aramis  Bucureşti -2006 

• NICULA,IOAN – „Microsociologia colectivului de elevi”, Revista Învăţământul preşcolar  nr.3-4/2006 

• UNGUREANU, D.- „Educaţia integrată şi şcoala incluzivă”, Editura de Vest,         

             Timişoara, 2000 

• JINGA , IOAN , „Managementul  învăţământului”, Editura  Aramis Bucureşti, 2002 
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PROIECT DIDACTIC 

Pentru activitate integrată 
 

Propunător Cernoschi Rusu Carmen 

Grădiniţa cu Program Prelungit „1-2-3”Suceava 

 

Nivelul/grupa:  nivel I / grupa mijlocie 

Tema anuală de studiu: „Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

Tema proiectului: „Toamna, anotimpul bogăţiei” 

Tema săptămânii: „Toamna in grădina de legume” 

Tema activităţii integrate: „Toamna în poieniţă” 

Tipul de activitate: verificare şi sistematizare a cunoştinţelor, de perfecţionare a unor deprinderi 

Mijloace de realizare: Joc didactic 

Elemente componente ale activităţii integrate:  

❖ ADE : DLC+DPM+DŞ „Călătorie în poieniţă” 

❖ ALA „Hrană pentru animale” (A. –modelaj, Ş. – sortare, selectare elemente, B. – elemente de comunicare 

scrisă şi orală) 

Tranziţii: “Ploaia pic, pic, pic” – cântec 

Scop:Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor matematice şi de limbaj, prin 

poziţionareacopilului în diferite situaţii de joc şi învăţare, despre legume şi fructe de toamnă şi pregătirile pe care le fac 

vietuitoarele pentru iarnă. 

 

Obiective operaţionale: 

Să formuleze propoziţii simple sau dezvoltate despre legumele de toamnă; 

Să identifice răspunsul corect la ghicitori; 

Să identifice cuvântul lipsă din enunţ; 

Să exerseze tipuri de mers/alergare/sărituri; 

Să selecteze legumele mari/mici; 

Să identifice legumele groase/subţiri; 

Să culeagă legumele lungi de pe straturi; 

Să formeze perechi de elemente cu legumele date; 

Să asocieze cifra corespunzătoare grupei de legume; 

Să formeze mulţimi de legume cu tot atâtea elemente cât indică cifra; 

Să exerseze deprinderi de comunicare scrisă şi orală; 

Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului; 

Să măsoare lungimea legumelor cu ajutorul unităţilor de măsură nestandard; 

Să sorteze legumele conform indicaţiilor de pe rafturile cămării; 

Să păstreze o poziţie corectă în timpul lucrului; 

 

Regula jocului: Preşcolarii sunt împărţiţi în două echipe, după culoarea ecusonului din piept. Câte un copil din fiecare 

echipă va arunca cubul, va merge în poieniţă pe traseul marcat, imitând mișcările animalului de pe faţa cubului şi va 

căuta plicul/cutia cu sarcina. Se va citi sarcina iar colegii de echipă vor încerca să răspundă repede şi corect la întrebare. 
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În cazul în care vor întâmpina dificultăţi în rezolvarea sarcinii, pot primi ajutor şi de la membrii celeilalte echipe dar în 

acest caz recompensa va merge către echipa care a oferit răspunsul corect. 

Elemente de joc : surpriza, întrecerea, aplauzele, recompensele. 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul, munca individuală, experimentul, metoda interactivă de 

grup “Cubul”. 

Mijloace de învăţământ:  

Centrul ”Artă “ : aluat, plastilină, acuarele de diferite culori, siluete cu animale; 

Centrul ”Bibliotecă “: cartea legumelor de toamnă, diferite instrumente de scris; 

Centrul ”Ştiinţă“: jetoane cu legume de toamnă, rafturile cămării, cifre, lipici, lupă, fâşii de hârtie pentru măsurat 

lungimea . 

Alte materiale folosite pe parcursul activităţii : cufăr, scrisoare, cutii, plicurile cu sarcini, cuburi, şort povestitor. 

Forme de organizare: pe grupe, frontal, individual. 

 

Bibliografie: 

Constantin Cucoş -  „Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice”, Ed. Polirom, 2005 

Liliana Eyechil, Mihaela Păişi Lăzărescu „Laborator preşcolar”, Ed. V&I Integral, Bucureşti, 2001 

Aurelia Ana, Smaranda Maria Cioflică „Jocuri didactice pentru Educarea Limbajului”, Ed. Tehno-Art, 2000 

 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII 

     Activitatea începe prin captarea atenţiei, aceasta fiind realizată cu ajutorul unui cufăr primit pentru grupa Puişorilor, 

de la veveriţa Vera. În colet se află o scrisoare şi mai multe surprize care vor fi descoperite pe parcurs. În urma lecturării 

scrisorii, preşcolarii află de dorinţa veveriţei Vera şi de călătoria în poieniţă. Aceasta le cere ajutorul şi le propune să 

pornească într-o călătorie imaginară. Pentru ai ajuta pe prietenii veveriţei, ei vor lucra în echipe îndeplinind sarcinile 

primite. După rezolvarea tuturor sarcinilor, vor fi recompensaţi pentru ajutorul oferit.  

Prin îndemnul „Hai acum dragi copilaşi, în călătorie să pornim, misterele din poieniţă să descoperim” (ADE: „Surprizele 

din poieniţă”- joc didactic) 

     Se explică pe înţelesul copiilor sarcina şi regulile jocului.  Preşcolarii sunt împărţiţi în două echipe, după culoarea 

din piept. Cadrul didactic va folosi formula de joc : Cubul fermecat către tine a plecat! ceea ce va favoriza activizarea 

copiilor în joc. Câte un copil din fiecare echipă va porni spre poieniţă pe traseul marcat, imitând animalul ilustrat pe faţa  

cubului şi va căuta plicul cu sarcina. Se va citi sarcina iar colegii de echipă vor încerca să răspundă repede şi corect la 

întrebare. În cazul în care vor întâmpina dificultăţi în rezolvarea sarcinii, pot primi ajutor şi de la membrii celeilalte 

echipe dar în acest caz recompensa va merge către echipa care a adus răspunsul corect. 

Jocul de probă: – Un preşcolar va desfăşura jocul de probă. Se citeşte sarcina şi împreună cu cadrul didactic o rezolvă. 

 

Desfăşurarea jocului propriu-zis.  

Sarcinile: 

Să formuleze propoziţii simple sau dezvoltate despre legumele de toamnă; 

Să identifice răspunsul corect la ghicitori; 

Să identifice cuvântul lipsă din enunţ; 
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Să exerseze tipuri de mers/alergare/sărituri; 

Să selecteze legumele mari/mici; 

Să identifice legumele groase/subţiri; 

Să culeagă legumele lungi de pe straturi; 

Să formeze perechi de elemente cu legumele date; 

Să asocieze cifra corespunzătoare grupei de legume; 

Să formeze grupe de legume cu tot atâtea elemente cât indică cifra; 

 

Complicarea jocului: 

 Veveriţa Vera mai are o dorinţă, să adune mâncare pentru prietenii ei. De aceea le propune încă o probă, să se îndrepte 

către traseul care centre şi să descopere ce le-a pregătit. O grupă de copiii va merge către centrul Artă unde vor modela 

morcovi de diferite lungimi din aluat, plastilină, lut, o altă grupă de copii va merge la centrul Bibliotecă unde vor realiza 

o carte a legumelor de toamnă. Ultima grupă va merge la centrul Ştiinţă unde vor sorta legume de toamnă după mărime, 

culoare, asociind corect cifra. 

 

     După finalizarea jocului se numără punctele obţinute. Echipa cu punctajul maxim îşi va alege un reprezentant să 

deschidă cufărul. Copiii primesc aprecieri verbale şi aplauze pentru reuşita. 
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Nr. 

crt 

 

ETAPELE 

ACTIVITĂŢII 

 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 

 

STRATEGII DIDACTICE 

 

EVALUARE / 

Metode şi indicatori Metode 

şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

 

1. 

Captarea  

Atenției 

Atenția preșcolarilor va fi captată de cufărul primit, veveriţa Vera 

şi poieniţă. 

 

    Surpriza 

    Conversația 

 

Cufăr 

Veveriţa Vera 

Poieniţa 

 

 

 

2. 

 

Anunțarea  

Temei și a 

Obiectivelor 

După citirea mesajului primit, se anunţă tema activităţii  ce 

urmează să se desfăşoare ,,Toamna în poeniță” 

 

Conversația 

Explicația 

 Receptarea mesajului 

transmis 

 

 

3. 

Prezentarea noului 

conținut  

și 

Dirijarea Învățării 

 

Copiii sunt orientaţi pentru rezolvarea sarcinilor sugerate de 

educatoare, cu ajutorul materialelor descoperite . 

Se propune desfășurarea jocului didactic matematic ,,Misterele 

din poeniță” 

Se explică regulile jocului şi se desfăşoară un joc de probă. 

Se realizează jocul, oferindu-se explicații suplimentare în cazul în 

care se constată că regulile sau modul de desfășurare nu au fost 

bine înțelese și antrenând câți mai multi preșcolari. 

Probele  jocului didactic vor urmări : 

o Formularea unor 

propoziţii simple şi dezvoltate despre legumele de 

toamnă; 

o Identificarea 

răspunsului corect la ghicitori; 

o Identificarea 

cuvântului lipsă din enunţ; 

o Exersarea unor tipuri 

de mers/alergare/sărituri; 

 

 

Demonstrația 

Explicaţia 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

Plicuri cu sarcini 

Tablă magnetică 

Imagini sugestive 

Cubul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globală- observația 

 

Capacitatea de a 

înțelege și reține 

regulile jocului. 

 

Capacitatea de a 

formula propoziţii 

simple şi dezvoltate 

despre legume; 

Capacitatea de a 

identifica raspunsul 

corect la ghicitori; 

Capacitatea de a 

identifica cuvântul lipsă 

din enunţ; 

Capacitatea de a exersa 
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o Selectarea legumelor 

mari/mici; 

o Identificarea legumele 

groase/subţiri; 

o Alegerea legumelor 

lungi de pe straturi; 

o Formarea unor 

perechi cu legumele de acelaşi fel; 

o Asocierea cifrei 

corespunzătoare grupei de legume; 

o Formarea unor 

mulţimi cu tot atâtea elemente cât indică cifra; 

 

 

 

Activitățile propuse în centrele de interes vor urmări: 

 

o Exersarea 

deprinderilor de comunicare scrisă şi orală; 

o Exersarea 

deprinderilor tehnice specifice modelajului; 

o Măsurarea lungimii 

legumelor cu ajutorul unităţilor de măsură nestandard; 

o Sortarea legumelor 

conform indicaţiilor de pe rafturile cămării; 

 

 

 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plicuri cu sarcini 

Cutii 

Planșe  

Tablă 

 

 

 

 

 

 

Instrumente de scris 

Cartea legumelor de 

toamnă 

 

Aluat 

Lut 

Plastilină 

 

Rafturile cămării 

Siluete cu legume de 

toamnă 

Lipici 

Lupă 

Fâşii de hârtie 

unele tipuri de 

mers/alergare/ 

sărituri;  

 

Capacitatea de a 

identifica legume după 

culoare; 

Capacitatea de a selecta 

legume după 

mărime/lungime; 

 

Capacitatea de a forma 

perechi cu elemente de 

acelaşi fel; 

Capacitatea de a forma 

mulţimi cu un anumit 

număr de elemente; 

Capacitatea de a asocia 

numărul la cantitate; 

 

Dezvoltarea 

deprinderilor de 

comunicare scrisă şi 

orală 

 

Modelarea legumelor de 

toamnă 

 

Sortarea, gruparea 

legumelor după diferite 

criterii ; 
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4. 

 

Obţinerea 

Performanţei 

 

 

După finalizarea sarcinilor la centre, elementele realizate sunt 

aşezate în spaţiul amenajat. 

Copiii împart legumele pregătite animalelor din poieniţă, 

specificând fiecare ce a lucrat şi cărui animal oferă darul său. 

Acest moment se realizează pe baza şorţului povestitor.  

 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

Exerciţiul 

Povestirea 

 

 

Materialele realizate la 

centre 

 

Aşezarea elementelor în 

spaţiul potrivit;  

 

 

Exersarea deprinderilor 

de a dărui; 

 

5. 

Incheierea 

Activității 

 

Se fac aprecieri asupra activității, a comportamentului copiilor și 

a aportului adus la realizarea temei. 

Se vor oferi recompense pentru munca depusă. 

 

 

 

 

Conversația 

Autoevaluarea 

 

 

Recompense 

Aprecierea rezultatelor 

și comportamentelor 

copiilor. Acordarea 

recompenselor. 
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Dislexia și implicațiile asupra învățării – Simpozion Internațional „Practici educaționale de 

succes în educația actuală” 

Plan de acțiune pentru integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale 

 
Prof. Dumitrică Elena Delia 

 Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu”, Pitești, Argeș    

         
 

     Dislexia este o tulburare de învățare care implică dificultăți de citire din cauza problemelor de identificare a sunetelor 

și a modului în care acestea se raportează la litere și la cuvinte (deci probleme de decodare). Cunoscută și sub numele 

de dizabilitate de citire, dislexia afectează zonele creierului care procesează limbajul. 

     Dislexia, ca și celelalte TSI, nu depinde de nivelul de inteligență; chiar și elevii cu inteligență superioară pot avea 

tulburări specifice de învățare, fiindcă e vorba doar de afectarea unor capacități parțiale specifice, în timp ce abilitățile 

adaptative generale sunt nealterate. Elevii cu dislexie au cel puțin două dintre următoarele deficite de citire: 

     -deficit fonologic (dificultate la decodarea sau asamblarea corectă a cuvintelor în funcție de sunetele din care sunt 

alcătuite); 

     -deficit de viteză, adică de numire a cuvântului (citire lentă, folosirea neadecvată a cuvintelor văzute); 

     -deficit de înțelegere (înțelegere slabă a ceea ce tocmai a fost citit). 

     În funcție de aceste deficite de citire, dislexia este:  

     - fonologică, când elevul are dificultăți în a descompune cuvintele în unități mai mici, ceea ce face dificilă potrivirea 

sunetelor cu forma scrisă; se mai numește dislexie disfonică sau auditivă; 

     - de suprafață, când elevul nu poate recunoaște vizual un cuvânt, ceea ce îngreunează memorarea și învățarea lui; se 

mai numește dislexie didactică sau vizuală; 

     - de denumire rapidă, când elevul nu poate denumi rapid o literă sau un număr atunci când o / îl vede; 

     - cu dublu deficit, când elevul reușește cu greu să izoleze sunetele și să numească litere și numere.  

     Profesorul, în funcție de tipul de dislexie descoperit, trebuie să opereze o intervenție personalizată tocmai în funcție 

de dificultățile elevului. În cazul în care familia elevului , din anumite motive, nu s-a adresat unui specialist, profesorului 

îi revine dificila misiune de a observa problemele destul de evidente ale elevului (mai ales dacă nu s-a intervenit anterior 

pentru a le ameliora),  în  funcție de această clasificare și descriere a dislexiei, cu scopul de a atenua tulburărilor 

specifice de învățare.   

      Dificultăți observabile ale elevului: 

      a. exprimarea orală; are un vocabular sărac, dificultăți narative și de comunicare socială, face frecvent greșeli de 

articulare, pronunție, acord gramatical, sintaxă a frazei și nu utilizează cuvintele cu sensul cel mai potrivit în exprimarea 

verbală; 

      b. comprehensiune verbală; nu este interesat de activitățile de ascultare cum ar fi: poveștile, textele 

literare/nonliterare, cântece; are dificultăți în a urma instrucțiunile verbale orale, în a distinge între sunete și cuvinte 

asemănătoare, în a-și lua notițe după instrucțiuni prezentate verbal; reține și redă cu dificultate informațiile prezentate 

oral; 

       c. citit:  

       * fluență; citește cu greutate, rar (pe litere sau silabe), fără intonație și fără a respecta semnele de punctuație, 

greșește sau ezită la citirea cuvintelor noi sau la cele polisilabice, face greșeli de despărțire în silabe, obosește foarte 

repede citind și evită această activitate, pierde rândul când citește etc.; 
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       * corectitudine; nu identifică în  mod corect sunetele în cuvânt sau cuvintele în propoziții, omite sau adaugă litere, 

silabe, cuvinte; înlocuiește literele cu altele asemănătoare (vizual sau fonetic), înlocuiește cuvintele parțial citite cu alte 

cuvinte asemănătoare, inventează cuvinte, inversează litere sau silabe; 

       * comprehensiune; are dificultăți în a povesti ceea ce a citit, în a face predicții pe baza textului citit parțial, nu 

înțelege ceea ce citește  și nu poate răspunde la întrebări pe baza textului citit; are dificultăți și în memorarea unui text 

sau a unei poezii. 

       d. scris: 

       * rapiditate; scrie foarte lent, rămâne în urmă la dictări, obosește foarte repede în activități care implică scrisul, 

manifestă aversiune față de scris și evită această activitate; 

       * corectitudine; face frecvent greșeli în ceea ce privește ortografia și punctuația, uită sau inversează forma literelor 

și a cifrelor („scrie în oglindă), omite sau adaugă litere, silabe, cuvinte, confundă literele asemănătoare vizual, face 

greșeli în redactarea cuvinteor de legătură (le omite sau le contopește cu altele mai lungi), face frecvent greșeli la scrierea 

după dictare, la copierea sau la transcrierea unui text, face erori sintactice sau de organizare a paragrafelor; 

       e. aspect caligrafic; scrie greu lizibil, disproporționat, dezorganizat, nu respectă rândurile, direcția de scris și 

alineatul. 

       Recomandări cu privire la intervenția personalizată:  

1. Se utilizează:  metode multisenzoriale, în care noțiunule sunt prezentate sub forma unor scheme, cuvinte-cheie, 

ilustrații, aparate de redare a vocii, înregistrări video; scheme și hărți conceptuale pentru facilitarea înțelegerii. 

2.  Se preferă învățarea prin experiență; se oferă din timp scheme grafice legate de tema de studiat, pentru a orienta 

elevul cu dislexie (cu TSI, în general)) în evidențierea informațiilor esențiale. 

3. Se creează interferențe, integrări și legături între cunoștințe și discipline. 

4. Se promovează învățarea colaborativă în grupuri mici. 

5. Se verifică gradul de înțelegere (a enunțurilor, a cuvintelor noi și a sarcinilor); profesorul simplifică textul carea 

urmează a fi studiat, reducând din complexitatea lexicală și sintactică, acolo unde este nevoie, fără afectarea 

conținutului. 

6. Se creează activități și situații de comunicare care să conducă la dezvoltarea exprimării orale. 

7. Profesorul se adaptează la stilul și la ritmul de învățare al elevului cu dislexie, reducându-i efortul de lectură a 

documentelor prin adaptarea fonturilor, potrivirea spațiilor dintre rânduri, asigurarea fotocopiilor și folosirea 

frazelor scurte. 

8. Se limitează efortul de scriere prin reducerea din lungime a dictărilor, din obligația de a lua notițe, de a scrie. 

9. Profesorul îl ajută pe elev să-și facă o agendă pentru a-și nota corect teme și lecțiile; alege teme cu un caracter 

preponderent practic-aplicativ. 

10. Profesorul trebuie să-și adopte strategiile dovedind flexibilitate didactică în predare și evaluare. 

       Metode și strategii specifice: 

       a. tradiționale, adică  metoda fonetică-analitico-sintetică extinsă la elevii de gimnaziu, aplicată în conversații după 

diferite suporturi, ilustrații din manual, fotografii, mulaje; la gimnaziu, se practică desprinderea propoziției care conține 

cuvântul nou , extragerea lui și stabilirea locului (poziției) acestuia, despărțirea cuvântului în silabe și descoperirea 

sunetelor ce compun fiecare silabă; exemple de propoziții care să conțină cuvântul respectiv în diferite poziții (inițială, 

mediană, finală). 
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        b. moderne - metoda Sindelar, care cuprinde o serie de exerciții de dezvoltare cognitivă care privește diferențierea: 

vizuală și  auditivă, itermodalitate, serialitatea și orientarea în spațiu. 

        Resurse:  

        Pot fi folosite următoarele resurse, în funcție de textele alese, de situațiile de comunicare, de vârsta elevului, de 

gradul tulburărilor provocate de dislexie și, nu în ultimul rând, de dotarea școlii, următoarele resurse: computer sau 

tabletă cu software; sintetizator vocal, care transformă tema de citire într-o temă de ascultare; aparat de înregistrare care-i 

permite elevului să-și completeze notițele în timpul lecției (tabletă, reportofon), cu respectarea normelor în vigoare; hărți 

mentale; scheme conceptuale ale unității de studiu; manuale și cărți în format digital(audiobook); dicționare, vocabulare 

digitale; tabele cu definiții; texte cu imagini, sinteze, scheme; este recomandat ca profesorul să citească itemii textului din 

manual, sarcinile de rezolvat, chestionarele.  

         Măsuri de dispensare:  

         Deoarece elevul dislexic nu poate ține ritmul cu restul colegilor, profesorul trebuie să aibă în vedere așa-numitele 

măsuri de dispensare, de evitare sau de eliminare a unor cerințe:  

         - dispensarea cititului cu voce tare în fața clasei, dacă elevul nu dorește acest lucru; 

         - dispensarea citirii autonome a unor texte necompatibile cu abilitățile elevului;  

         - cantitatea excesivă de teme pentru acasă;  

         - memorarea poeziilor, tabelelor, definițiilor.   

          Idei de activități: 

         - secvențe de socializare și de stimulare congnitivă; jocul „Tot ca tine sunt și eu!”; 

         - exerciții de despărțire în silabe a unor cuvinte noi, de pronunție a acestora și de integrare în enunțuri scurte; 

         - citirea unor texte scurte, urmăind cu degetul sau cu un instrument oarecare succesiunea rândurilor; 

         -exerciții de completare a enunțurilor eliptice în comunicarea orală, apoi scrisă; 

         -exerciții de stabilire a unor relații între cuvinte; sinonimie, antonimie,omonimie, paronimie; 

         -folosirea perechilor paronimice sub forma unor jocuri sau snoave sau ghicitori pentru atenuarea confuziilor de 

sunete, respectiv de litere; 

         -exerciții de surprindere a corespondențelor între cuvinte și obiecte;  

         -exerciții de alcătuire a câmpului semantic și a familiei lexicale; 

         -exerciții de fonetică adaptate tulburărilor elevului (identificarea vocalelor, a consoanelor și a semivocalelor; 

identificarea grupurilor de sunete); 

         -sarcini legate de literele care corespund a două sau mai mulor sunete (pronunție, scriere); 

         -povestirea succintă a unui text ascultat; progresiv-a unui text scris și citit; 

         -formularea unor răspunsuri referitoare la informații generale și de detaliu dintr-un text ascultat/citit; 

         -surprinderea unor trăsături ale personajelor din textele literare/fragmente supuse analizei; prin metoda 

ciorchinelui, într-un desen poate fi centrat numele personajului, iar elevul/elevii vor adăuga sub forma boabelor de 

strugure toate ideile sau sintagmele care le vin în minte despre el; 

         -formularea unei opinii asupra titlului sau conținutului unui text literar/nonliterar ascultat/citit; 

         -exersarea citirii selective și expresive, prin respectarea semnelor de punctuație; 

         -formularea unei păreri despre un animal/o persoană dragă; 

         -descrierea unui peisaj/a unui anotimp/a unui colț din natură cu un puternic impact asupra elevului; 

         -exerciții de identificare a temei în diverse texte scurte; 
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         -exerciții de memorare a unor ortograme frecvente și includerea lor în enunțuri corecte; 

         -exersarea scrierii cu „m” inainte de „p” și „b”;  

         -exerciții de pronunție și de scriere a structurilor care conțin elemente de legătură la nivelul propoziției și al frazei 

(prepoziții, conjuncții), având în vedere că dislexicul are tendința de a le scrie contopite cu termenul care le succede); 

          -exerciții dedicate cuvintelor formate prin compunere (de orice tip); 

        -exerciții de îndreptare a scrisului, pentru a deveni cât mai citeț posibil și de așezare în pagină a unui text scurt, 

prin raportarea la titlu; este știut faptul că, la clasele primare, elevii dislexici sunt dezorientați în ceea ce privește spațiul 

și că, uneori, această problemă persistă și la cei de gimnaziu; 

         -exerciții de inventare a cuvintelor cu o silabă inițială dată de profesor; plasarea acestora în ordine alfabetică; 

         -exerciții de articulare corectă a unor cuvinte; 

          -citirea  repetată a sarcinilor și a instrucțiunilor; 

         -exerciții de realizare a acordului gramatical (între subiect și predicat, între adjectiv și cuvântul determinat); 

      -exerciții în care ar putea fi folosită metoda cubului: descrie, compară, asociază, anlizează, aplică, mai puțin 

argumentează; 

         -exerciții de redare în ordine cronologică a evenimentelor dintr-un text scurt; 

         -exerciții de învățare/identificare a prefixelor și a sufixelor; 

         -redactarea unor compuneri scurte; la clasele mici de gimnaziu sunt productive compunerile cu mai multe cuvinte 

de sprijin.  

          Evaluarea adaptată: 

          Un indiciu al dislexiei la începutul gimnaziului este faptul că abilitățile de citit-scris se află sub nivelul vârstei. 

De aceea: 

          -testele și verificările sunt anunțate din timp, cu cel puțin o zi înainte; 

          -se asigură timp suplimentar (20-40 de minute) pentru rezolvarea cerințelor sau se aplică verificări cu mai puține 

cerințe; 

          -se introduc probe informatizate; 

          -se asigură citirea cu voce tare de către profesor a sarcinilor de efectuat; 

          -subiectele se citesc pe rând, în ordinea în care sunt rezolvate; 

          -se asigură folosirea instrumentelor compensative atât la probele orale, cât și la cele scrise; 

           -se folosește evaluarea orală, în anumite cazuri, în locul celei scrise; 

           -în notarea la probele orale, se va ține cont de capacitățile lexicale și expresive ale elevului. 

           Profesorul va folosi observarea sistematică a comportamentului și a progresului elevului dislexic, va face 

aprecieri verbale, încurajându-l. Va aplica, de asemenea, un sistem de evaluare care-i să permită elevului să-și poată 

vizualiza progresele, punând accent pe motivarea acestuia prin găsirea punctelor forte, a aptitudinilor, a talentelor și a 

modalităților de a le dezvolta. 

           Părinți: 

           Părinții joacă un rol-cheie în a-și ajuta copilul să-și depășească tracul comunicativ și tulburările de învățare dacă 

observă din timp eventualele probleme, le acceptă și apelează la un specialist; intervenția timpurie poate îmbunătăți 

succesul. Este indicat ca cel puțin unul dintre părinți să-i citească elevului de la început de gimnaziu, pentru a accepta 

cititul ca pe un fapt normal, familiar, placut, util și relaxant. Le recomand părinților să acorde mare atenție vocabularului 

folosit de copii; de multe ori, elevii dislexici pronunță greșit multe cuvinte, iar intervenția părinților este fundamentală în 
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mediul familial, în completarea celei din mediul școlar. Le recomand, de asemenea, să fie atenți la modul în care îi 

corectează, pentru a nu se simți agresați sau pedepsiți pentru o problemă pe care nu au generat-o ei. Copilul dislexic nu 

trebuie să se simtă nemulțumit de el, fiindca acest lucru îi creează tocmai acea aversiune față de lucrurile corecte, pe care 

crede că nu le poate face. În același timp, orice greșeală trebuie să fie tratată de părinți cu responsabilitate ca să nu se 

repete.  

          De asemenea, familia trebuie să țină legătura cu profesorii, să discute cu aceștia despre progresele sau, în cel mai 

rău caz, despre regresele elevului tocmai pentru a înlătura cauzele acestora din urmă. Părinții sunt sfătuiți să-și încurajeze 

copilul să citească, pentru a-și îmbunătăți abilitățile de lectură dirijată sau spontană. Pentru a oferi un exemplu personal, 

eu le recomand părinților să citescă, la rândul lor, pentru a le crește dorința de a se informa. Copiii care-și văd părinții 

citind îi vor imita și vor descoperi în citit o activitate plăcută, făcând să dispară acea respingere față de cărți, în general.  

          Elevii cu dislexie nu trebuie să se simtă limitați în alegerile lor în ceea ce privește continuarea studiilor sau 

alegerea carierei. Ei își pot depăși limitele și pot atinge un nivel performant la școală și pot deveni ceea ce-și doresc. 

           Idei de activități: 

         Încerc să le explic părinților că aceste tulburări de învățare se pot diminua foarte mult și că, printr-o bună 

colaborare cu școala, acestea nu pot împiedica succesul , interacțiunile sociale ale elevului și percepția pozitivă a 

celorlalți la adresa lui. Toate acestea sunt posibile acordând importanța cuvenită programelor adaptate ale profesorilor 

care, la un moment dat, par lente, lipsite de rezultate. Părinții nu trebuie să se descurajeze, ci să aștepte rezultate în timp. 

Raportul profesor-părinte poate contribui la creșterea reușitelor școlare prin: vizite, serbări, acțiuni comune (părinți, elev, 

profesor), lectorate si activități cu impact social despre respectul reciproc, toleranță,egalitatea de șanse, mese rotunde la 

care pot participa părinți din școală ai căror copii au tulburări similare de învățare; dezbateri; comunicarea neîntreruptă 

între părinți și consilierul școlar (psihologul școlar). 

            Strategii de învățare: ateliere de lucru, expoziții, dezbateri, ședințe. 

            Resurse: videoproiector, fișa de aprecieri, chestionar , reviste, cărți, planșe, fragmente din filme/conferințe de 

specialitate; profesor de sprijin, consilier școlar. 

            Evaluare:   chestionare, observarea sistematică, portofoliile cu activitățile organizate în colaborare cu școala. 

             Profesori: 

             Deoarece în activitățile dedicate elevului dislexic există măsuri de dispensare, trebuie să existe o colaborare 

optimă între consilierul școlar și profesorii de la clasă pentru a preveni amplificarea tulburărilor elevului, insuccesul 

școlar și scăderea interesului pentru învățătură al acestuia. Astfel, fiecare profesor procedează, în colaborare cu colegii de 

la clasă, la documentarea parcursurilor didactice individualizate și personalizate prevăzute. De aceea, fiecare aplică 

strategii educative de potențare și suport compensativ, adoptând măsuri de dispensare. Aplică modalități de verificare și 

notare adecvate, coerente și flexibile. Realizează întâlniri de continuitate cu colegii din anul școlar precedent petru a 

împărtăși cu ei parcursul didactic și educativ efectuat de elev/elevi, pentru a nu exista o discontinuitate a parcursului 

urmat. Profesorii pot participa la întâlnirile cu familiile elevilor dislexici pentru a le explica părinților situația elevilor la 

învățătură (progrese, stagnări, regrese). 

             Idei de activități: predarea în echipă, activități la nivelul comisiei diriginților, schimburi de experiență cu 

profesori din alte școli, legătura neîntreruptă cu profesorul de sprijin și cu consilierul școlar, cursuri de formare, 

simpozioane, conferințe. 
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 Strategii de învățare: mese rotunde, dezbateri, confruntarea fișelor de observație a progresului școlar 

             Resurse:  Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor 

cu tulburări de învățare ; videoproiector, pliante, reviste de specialitate,ghiduri metodice; bibliografie. 

              Evaluare: portofoliul cu planul de intervenție, chestionarele aplicate, fișe de asistențe; cuvinte-cheie: 

dificultăți, citire, scriere, ilustrații, scheme, corespondențe, dispensare, colaborare, consiliere.   
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PROIECT DE ACTIVITATE 
Educatoare IOANA COROIAN 

Grădinița cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca 

 

Grupa: Mare STELUȚE 

Tema anuala de studiu: ” CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI PE ACEST PĂMÂNT?” 

Tema săptămânii: ”TERRA- PLANETA ALBASTRĂ” 

Tema activității: ”GLOBUL PĂMÂNTESC” 

Domeniul Știință 

Mijloc de realizare: OBSERVARE 

Categoria de activitate de învățare: CUNOAȘTEREA MEDIULUI 

Tipul activității: de transmitere și însușire de cunoștințe. 

Scopul activității: Identificarea caracteristicilor globului pământesc 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

A.2. Conduită senzorio-motorie pentru orientarea mișcării 

B. 4. Autocontrol și expresivitate emoțională 

C.1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 

D. 2. Mesaje orale în diverse situații de comunicare 

E.3. Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare. 

 

Comportamente vizate Obiective operaționale 

A.2.2. Se orientează în 

spațiu pe baza simțurilor 

La sfârșitul activității copiii vor fi capabili să 

asocieze mișcări ale mâinilor pentru denumiri 

aparținând domeniul acvatic și mișcări ale 

picioarelor pentru denumiri aparținând domeniului 

uscatului. 

B.4.4. Demonstrează La sfârșitul activității copiii vor fi capabili să 



     CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
729 

abilități de autocontrol 

emoțional 

răspundă doar când sunt întrebați. 

D. 2.3. Demonstrează 

extinderea progresivă a 

limbajului  

La sfârșitul activității copiii vor fi capabili să 

utilizeze un limbaj științific adecvat prin 

activizarea vocabularului existent. (sferic, Ecuator, 

nord, sud etc) 

E.3.2. Identifică și valorifică 

unele caracteristici ale lumii 

vii, ale Pământului și 

Spațiului. 

E.3.3. Descrie unele 

caracteristici ale lumii vii, 

ale Pământului și Spațiului 

La sfârșitul activității copiii vor fi capabili să 

denumească forma globului pământesc pe baza 

observării directe a acestuia 

La sfârșitul activității copiii vor fi capabili să 

identifice continentele și oceanele de pe globul 

pământesc pe baza observării directe a acestuia 

La sfârșitul activității copiii vor fi capabili să 

asocieze culorile de pe glob cu realitatea 

reprezentată  pe baza observării directe a acestuia. 

C.1.1. Manifestă curiozitate 

și interes pentru 

experimentarea și învățarea 

în situații noi. 

La sfârșitul activității copiii vor fi capabili să 

precizeze minim 3 continente și 2 oceane de pe 

globul pământesc pe baza observării directe a 

acestuia 

 

 

Strategia didactică: 

         Metode și procedee: explicația, exercițiul, conversația, învățarea prin descoperire, problematizarea 

         Resurse materiale: panou teatru de păpuși, Căpitanul Pământ- pluș, glob pământesc, harta globului pământesc, videoproiector, aplicația Google Earth, Mozaic 3d, 

laptop 

         Forma de organizare: frontal, individual 

Durata: 40 MINUTE 
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Evaluare: Ținând cont de faptul că, proiectarea activității s-a axat pe comportamente, pe parcursul activității vor fi evaluate următoarele aspecte:  

- Corectitudinea răspunsurilor oferite; 

- Folosirea limbajului științific în formularea răspunsurilor; 

- Gradul de manifestare generală a comportamentelor și atitudinilor urmărite și nivelul de autonomie demonstrat. 

EVENIMENTUL  

DIDACTIC/ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

Moment organizatoric 
Pregătirea sălii de grupă pentru activitate: aerisirea sălii, pregătirea materialelor și 

așezarea scăunelelor în semicerc. 
 

Observarea 

comportamentelor 

copiilor 

Captarea atenției 
În sala de grupă este adus Căpitanul Pământ- pluș care vrea să îi învețe cât mai multe 

pe copii despre Pământ pentru că așa să îl putem îngriji mai bine. 

Conversația 

Frontal 

Panou teatru de păpuși, 

Căpitanul Pământ- pluș,  

Observarea 

comportamentelor 

copiilor 

Anunțarea temei 
Copiilor li se prezintă tema activității GLOBUL PĂMÂNTESC și li se spun pe scurt 

obiectivele activității. 

Explicația 

Frontal 

Observarea 

comportamentelor 

copiilor 

Dirijarea învățării 

Se prezintă Globul Pământesc și se stabilește forma lui alături de copii.( (sferică, 

bombat la Ecuator si turtit la Poli) 

Pe parcursul observării copiii sunt rugați să spună ce culori văd și ce reprezintă aceste 

culori? 

Observația 

Frontal 

Globul pământesc 

Observarea 

comportamentelor 

copiilor 

Evaluarea 
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Se observă continentele- numele, forma, culoarea. 

Se observă oceanele- numele, întinderea 

Se face sinteza parțială. ( forma globului, existența continentelor și a oceanelor) 

Se observă culorile diferite ale uscatului și se intuiește ce reprezintă fiecare culoare. ( 

maro- munți, bej- deșert, verde- păduri, jungla, câmpie) 

Se face sinteza finală. (descrierea generală a globului pământesc) 

Explicația  

Problematizarea  

Învățarea prin descoperire 

Frontal  

Harta fizică a lumii 

răspunsurilor copiilor 

Aprecieri verbale și 

nonverbale 

Observarea 

comportamentelor 

copiilor 

Evaluarea 

răspunsurilor copiilor 

Obținerea performanței 

Pentru a demonstra că au învățat multe lucruri despre Globul Pământesc se va 

proiecta cu aplicația Mozaic 3d Globul Pământesc 3d pentru a repeta Oceanele și 

Continentele. Cu aplicația Google Earth se va localiza grădinița din spațiu. 

Observația  

Frontal 

Videoproiector, aplicații, 

laptop 

Evaluarea 

corectitudinii 

răspunsurilor 

Asigurarea retenției și 

transferul 

Pentru a asigura transferul informației și în alte domenii se propune jocul Uscat sau 

apă. Educatoarea va transmite copiilor expresii / cuvinte care desemnează noțiuni de 

pe uscat sau apă, iar copiii vor trebui să miște mâinile făcând valuri dacă noțiunea 

este despre apă, sau vor trebui să bată din picioare dacă noțiunea se referă la pământ. 

Exemplu : Oceanul Înghețat, munți, lacuri, dealuri, Europa etc. 

Joc distractiv 

Individual 

Evaluarea 

corectitudinii 

mișcărilor specifice 

regulilor 

Încheierea activității 
La finalul activității activității se fac aprecieri generale și individuale asupra modului 

de participare la activitate, iar copiii vor fi felicitați și recompensați cu smiley face. 

Conversația 

Frontal 

Recompense  

Aprecieri generale și 

individuale 
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Stimularea motivației elevului în contextul educației actuale 
 

Profesor: Văsuț Anamaria 

Școala Profesională ”George Coșbuc” Medieșu Aurit 

 
   Motivația declanșează și impulsionează acțiunile oamenilor și are drept scop activarea comportamentului și orientarea 

spre o anumită direcție. Motivația este considerată ”motorul personalității”și are un rol foarte important în activitatea de 

învățare a elevului și în formarea personalității acestuia.. 

  Motivația învățării se subordonează  sensului general al conceptului de motivație și se referă la totalitatea factorilor 

care îl mobilizează pe elev spre activități ce conduc la asimilarea de cunoștințe, la formarea de priceperi și deprinderi.  

   Deci, care sunt motivele care îl determină pe elev să învețe ? Ele pot fi împărțite în 2 mari categorii: 

a) Cele care au legătură cu beneficiile morale sau materiale și mai puțin vin din nevoia sau plăcerea elevului de a 

învăța lucruri noi, adică motivația extrinsecă; 

b) Motivația intrinsecă , în care elevul manifestă un interes direct pentru dobândirea de cunoștințe. 

  În cazul motivației extrinseci există mai multe cauze: dorința de afiliere, când copilul merge la școală și învață 

conștiincios mai ales pentru a face plăcere familiei care, în caz de reușită îl laudă sau îl recompensează. La aceasta se 

adaugă uneori și dorința de a răspunde așteptărilor învățătorului sau profesorului. Ambiția, dorința de a fi printre primii 

este și ea un factor stimulativ în unele cazuri. În anumite situații se poate ajunge însă la exagerări deoarece există părinți 

care așteaptă și pretind de la copii lor să fie premianți. În aceste condiții se poate ajunge la sentimente negative, de 

concurență și de ostilitate între elevi. Învățarea lecțiilor și îndeplinirea sarcinilor de lucru poate fi determinată și de teama 

consecințelor neascultării. Elevul poate fi îngrijorat de reacțiile părinților sau a profesorilor în caz de eșec iar acest lucru 

îl motivează spre studiu. Presiunea resimțită este în acest caz distructivă și poate afecta echilibrul emoțional al copilului. 

 Motivația intrinsecă are la bază curiozitatea, dorința reală de a afla cât mai multe. Curiozitatea este un impuls nativ și 

reprezintă un factor important în trăinicia cunoștințelor asimilate. Curiozitatea se permanentizează atunci când se îmbină 

cu convingeri referitoare la valoarea informațiilor. Ea facilitează comunicarea cu ceilalți și asigură o mare bogăție de 

trăiri, surse de satisfacție și echilibru sufletesc. Tot în același cadru motivațional apare și aspirația spre competență, 

dorința de a deveni un bun profesionist.  

   În contextul educației actuale, cadrul didactic trebuie să dobândescă și să dovedească în același timp o atitudine 

creatoare, inovativă și mobilizantă atât în modul de realizare al activităților cât și în relațiile cu elevii. Deci, cum să 

formăm și să dezvoltăm motivația intrinsecă astfel încât învățarea să devină activă, asumată și mai ales plăcută? 

   În primul rând atrageți elevii prin metode și instrumente de lucru stimulative, incitante, antrenante și eficiente. 

Utilizarea metodelor moderne oferă un climat propice studiului, mult mai dezinhibat, plăcut și atractiv. Metodele 

activ-participative presupun activism, curiozitate intrinsecă, dorința de a observa, a explica, a explora, a descoperi. 

Aceste metode mobilizează energiile elevului și îl determină să își concentreze atenția deoarece pun accentul pe 

cunoașterea operațională, pe învățarea prin acțiune. 

O altă modalitate de a dezvolta motivația intrinsecă a elevilor este asocierea jocurilor cu învățarea. Aspectul de joc îi 

încurajează de cele mai multe ori pe elevii timizi sau pe cei care au o situație mai delicată la învățătură să se integreze în 

colectiv, uneori reușind chiar să-și depășească limitele.  

Stimulați curiozitatea și creativitatea nativă a elevilor. Dacă un copil rămâne curios el va continua să exploreze, iar când 

va trăi bucuria descoperii își va dori să repete această experiență. Curiozitatea combină imaginația, munca creativă și 

inovația. Ea îmbunătățește de asemenea învățarea și memoria. 
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Ajutați elevii să creadă în propria reușită. Faceți ca fiecare elev să se simtă capabil. Aprobarea și sprijinul ajută la 

construirea încrederii în sine. Atunci când elevul se luptă cu concepte dificile, mai degrabă decât să-și erodeze respectul 

gândindu-se, ”Sunt prost, nu înțeleg.” poate să creadă ”Nu înțeleg asta dar eu sunt cel care știe despre...” 

Dați responsabilități și sarcini. În acest mod copii vor descoperi care sunt puncte lor forte, vor învăța să își aprecieze 

eforturile și se vor bucura de propriile realizări, vor învăța că orice nereușită înseamnă o nouă încercare, chiar dacă 

trebuie să o ia de la capăt. Astfel, copii vor învăța să se încreadă în ei înșiși, să dea valoare calității, să aprecieze 

implicarea și autenticitatea și nu în ultimul rând să se aprecieze. 

Nu folosiți frica sau pedeapsa ca factor motivațional. Acest lucru poate conduce la acumulări negative care să genereze 

abateri sau devieri comportamentale și implicit performanțe școlare reduse. Pedepsele îi frustrează și îi umilesc pe copii, 

le provoacă treamă și anxietate și le scade respectul și stima de sine. Ele nu funcționează deoarece se bazează pe frică, nu 

pe respect și vor conduce la deteriorarea relațiilor profesor – elev. 

Faceți ca elevii să simtă educația ca pe o alegere nu ca pe o impunere. În acest mod elevul va fi profund implicat în 

sarcinile de învățare, va fi orientat spre finalități în mare măsură conștientizate. Optimul motivației implică ridicarea 

acesteia la un nivel care corespunde posibilităților maxime ale elevului. Pentru a fi motivați elevii trebuie încurajați să își 

descopere înclinațiile, pasiunile, interesele și cel mai important să valorifice caracteristicile propriei personalități în 

activitățile desfășurate în școală. 

  În concluzie, trebuie să cultivăm la elevi bucuria de a învăța, prin descoperirea și înlăturarea barierelor care pot produce 

blocaje în învățare și neîncredere în propriile lor forțe. Elevul, coordonat de profesor, trebuie să parcurgă drumul de la 

motivația extrinsecă la cea intrinsecă. El va transfera în învățare, potențialul cognitiv, stările afective, experiența de viață 

iar succesele obținute vor antrena în sens mobilizator activitățile ulterioare ale elevului. 
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Planificare calendaristică  

 Anul şcolar 2021-2022 
Apostol Elena Mădălina 

 Liceul Teoretic "Carmen Sylva", Eforie Sud, Constanta 

 

Unitatea de invatamant:                                                                                                                                    

Vizat Director,  

Disciplina: Limba engleză                                                                                                                                      

Profesor:                                                                                                    

Responsabil arie curriculara, 

Clasa a XII a B/filologie, intensiv engleza                                                                                                                                                        

Nr. ore pe săpt.: 4 ore/săpt. 

Manualul:  OBJECTIVE PROFICIENCY 

 

N

r. 

C

rt 

Unit Conţinuturi ale U. Î. 

teme 

elemente de construcţie a comunicarii 

funcţii comunicative ale limbii  

 

Competente specifice vizate 

Valori şi atitudini 

Nr. of 

hours 

Week Obs 

1 Revision  Recapitulare iniţială 

 

Vor fi trecute în revistă  elemente de 

construcţie a comunicării parcurse în  anul 

şcolar precedent 

1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de vedere, 

atitudinilor şi sentimentelor exprimate 

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de informaţii din 

diferite surse, a unui raport/ referat/ eseu / prezentare, argumentate 

logic şi susţinute de exemple  

3.1 Oferirea de răspunsuri, oral sau în scris, la un chestionar pe 

teme de interes, în care sunt motivate opţiunile 

4 S1  
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3.4 Participarea la conversaţii folosind un limbaj adecvat funcţional 

la context şi respectând normele socio-culturale, în funcţie de rol şi 

de relaţia cu interlocutorii nente din experienţa personală sau din 

alte surse 

2. Unit 1 

“Ring the 

changes”-pg. 8-13

   

  

Domeniul personal.Viata personala   

Domeniul public:aspecte din viata contemp. 

  

-a caracteriza persoane,fapte,actiuni   

-a argumenta/justifica opinii/puncte de 

  

vedere personale   

Verbul-timpuri verbale perfecte  

1.1 Extragerea esenţialului din rapoarte orale, discursuri, interviuri, 

talk-show-uri  

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de informaţii din 

diferite surse, a unui raport/ referat/ eseu / prezentare, argumentate 

logic şi susţinute de exemple pertinente din experienţa personală 

sau din alte surse 

4 S2  

3. Unit2 

“Expectation”-pg.

16-21 

 

Domeniul personal-optiuni pentru cariera 

  

Domeniul educational-repere culturale 

  

Domeniul public:aspecte din viata contemp. 

  

-a formula comparatii   

-a exprima preferinte   

-a argumenta/justifica opinii/puncte de vedere

   

-a exprima o hotarare   

verbul-timpuri verbale    

1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de vedere, 

atitudinilor şi sentimentelor exprimate 

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de informaţii din 

diferite surse, a unui raport/ referat/ eseu / prezentare, argumentate 

logic şi susţinute de exemple  

3.1 Oferirea de răspunsuri, oral sau în scris, la un chestionar pe 

teme de interes, în care sunt motivate opţiunile 

3.4 Participarea la conversaţii folosind un limbaj adecvat funcţional 

8 S3-S4  
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Cuvinte de legatura:locutiuni   la context şi respectând normele socio-culturale, în funcţie de rol şi 

de relaţia cu interlocutorii nente din experienţa personală sau din 

alte surse 

 

5 Unit 3 

“Strange 

behaviour”-pg.24-

29 

   

Domeniul educational-descoperiri stiintifice 

  

-a formula comparatii intre caracteristicile 

  

unor fenomene,procese   

-a caracteriza actiuni   

Sintaxa-fraza conditionala   

Adverbul-de mod,de aproximare   

1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de vedere, 

atitudinilor şi sentimentelor exprimate 

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de informaţii din 

diferite surse, a unui raport/ referat/ eseu / prezentare, argumentate 

logic şi susţinute de exemple 

4.1 Rezumarea în scris, într-un număr de cuvinte dat, a unui text 

citit 

4 S5  

6 Unit 4 

“Sweet 

rituals”-pg.32-37 

“Sweet rituals”-pg.32-37   

Domeniul personal-viata personala-stil de viata

   

-a exprima atitudini emotionale   

-a exprima satisfactie/insatisfactie fata de un 

   

punct de vedere   

-a da clarificari pentru  intelegerea unui mesaj

   

Verbul-timpuri verbale perfecte  

   

1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de vedere, 

atitudinilor şi sentimentelor exprimate 

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de informaţii din 

diferite surse, a unui raport/ referat/ eseu / prezentare, argumentate 

logic şi susţinute de exemple 

4 

 

 

S6  
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7 REVISION 

UNITS 1-4 

 1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de vedere, 

atitudinilor şi sentimentelor exprimate 

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de informaţii din 

diferite surse, a unui raport/ referat/ eseu / prezentare, argumentate 

logic şi susţinute de exemple  

3.1 Oferirea de răspunsuri, oral sau în scris, la un chestionar pe 

teme de interes, în care sunt motivate opţiunile 

3.4 Participarea la conversaţii folosind un limbaj adecvat funcţional 

la context şi respectând normele socio-culturale, în funcţie de rol şi 

de relaţia cu interlocutorii nente din experienţa personală sau din 

alte surse 

8 S7-S8  

8 Unit 5 

“The consumer 

society”-pg.42-47 

   

Domeniul ocupational.produse si sevicii 

  

Domeniul public.aspecte din viata contemp. 

  

-a solicita si a oferi informatii despre produse

   

si servicii   

-a solicita opinii,puncte de vedere personale 

  

-a contrazice opiniile altora   

1.1 Extragerea esenţialului din rapoarte orale, discursuri, interviuri, 

talk-show-uri  

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

3.1 Oferirea de răspunsuri, oral sau în scris, la un chestionar pe 

teme de interes, în care sunt motivate opţiunile 

3.4 Participarea la conversaţii folosind un limbaj adecvat funcţional 

la context şi respectând normele socio-culturale, în funcţie de rol şi 

de relaţia cu interlocutorii nente din experienţa personală sau din 

4 

 

S9  
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Substantivul-pluralul substantivelor   

   

alte surse 

4.1 Rezumarea în scris, într-un număr de cuvinte dat, a unui text 

citit 

9 

 

Unit 6 

“The sound of 

music”-pg.50-55 

   

Domeniul public:aspecte din viata contemp. 

  

Domeniul educational:viata culturala si  

  

lumea artelor   

Domeniul personal:universul adolescentei 

  

(cultura,timp liber)   

-a exprima opinii/puncte de vedere personale

   

-a exprima diverse grade de certitudine/ 

  

Incertitudine    

-a argumenta/justifica opinii/puncte de 

  

verbul-verbe modale   

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

3.1 Oferirea de răspunsuri, oral sau în scris, la un chestionar pe 

teme de interes, în care sunt motivate opţiunile 

4.2 Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul de 

specializare în diverse forme de prezentare 

8 S10-S1

1 

 

1

0 

Unit 7 

“Vision 

on'-pg.58-63 

   

Domeniul educational-viata culturala si  

  

lumea artelor   

-a exprima opinii,puncte de vedere personale

  

 

1.1 Extragerea esenţialului din rapoarte orale, discursuri, interviuri, 

talk-show-uri  

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

4.1 Rezumarea în scris, într-un număr de cuvinte dat, a unui text 

8 

 

S12-S1

3 
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-a solicita si a oferi informatii despre  

  

fenomene    

Verbul-constructii cu participiul   

citit 

1

1 

Unit 8 

“Urban 

jungle”-pg. 66-71 

Domeniul public.aspecte din viata contemp. 

Domeniul personal-stil de viata  

   

-a exprima opinii,puncte de vedere personale 

-sintaxa:ordinea cuvintelor   

  

 

1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de vedere, 

atitudinilor şi sentimentelor exprimate 

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de informaţii din 

diferite surse, a unui raport/ referat/ eseu / prezentare, argumentate 

logic şi susţinute de exemple 

2.3 Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe, 

structurate şi cu folosirea de conectori 

4.1 Rezumarea în scris, într-un număr de cuvinte dat, a unui text 

citit 

 

 

4 S14  

1

2 

REVISION- 

UNITS 5-8  

 1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de vedere, 

atitudinilor şi sentimentelor exprimate 

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

8 S15-S1

6 
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2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de informaţii din 

diferite surse, a unui raport/ referat/ eseu / prezentare, argumentate 

logic şi susţinute de exemple  

3.1 Oferirea de răspunsuri, oral sau în scris, la un chestionar pe 

teme de interes, în care sunt motivate opţiunile 

3.4 Participarea la conversaţii folosind un limbaj adecvat funcţional 

la context şi respectând normele socio-culturale, în funcţie de rol şi 

de relaţia cu interlocutorii nente din experienţa personală sau din 

alte surse 

1

3 

Unit 9 

“Fitting 

in”-pg.76-81  

Domeniul public.aspecte din viata contemp. 

  

Domeniul personal-stil de viata   

-a exprima opinii,puncte de vedere personale

  

-a exprima si a motiva acordul/dezacordul 

  

fata de opiniile altora   

Verbul-constructii cu infinitivul   

Cuvinte de legatura:locutiuni   

 

1.1 Extragerea esenţialului din rapoarte orale, discursuri, interviuri, 

talk-show-uri 

1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de vedere, 

atitudinilor şi sentimentelor exprimate 

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

4 S17  

1

4 

Unit10 

“Globalisation”-p

g.84-89 

Domeniul public-aspecte din viata contemp. 

    

(socio-economice)   

  

-a exprima opinii,puncte de vedere personale

    

-a cere si a da detalii si explicatii  

 

1.1 Extragerea esenţialului din rapoarte orale, discursuri, interviuri, 

talk-show-uri 

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

3.1 Oferirea de răspunsuri, oral sau în scris, la un chestionar pe 

teme de interes, în care sunt motivate opţiunile 

8 S18-S1

9 
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-a exprima intentii,dorinte,preferinte 

    

Sintaxa-corespondenta timpurilor  

   

1

5 
Unit 11 

“For better,for 

worse”-pg. 

92-97 

     

Domeniul personal-stil de viata  

   

Relatii interpersonale/interumane  

   

-a carcteriza persoane,fapte,actiuni  

   

-a exprima cauze si consecinte  

   

Adjectivul-comparatia intensiva  

   

 

1.1 Extragerea esenţialului din rapoarte orale, discursuri, interviuri, 

talk-show-uri 

1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de vedere, 

atitudinilor şi sentimentelor exprimate 

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

3.1 Oferirea de răspunsuri, oral sau în scris, la un chestionar pe 

teme de interes, în care sunt motivate opţiunile 

4.1 Rezumarea în scris, într-un număr de cuvinte dat, a unui text 

citit 

 

4 S20  

1

6 

Unit 12 

“At the cutting 

edge”-pg.102-107 

Domeniul educational-descoperiri stiintifice  

Domeniul public-aspecte din viata contemp. 

     

(stiintifice,tehnice)   

   

- a solicita si a oferi informatii despre  

     

fenomene,experiente   

   

  

1.1 Extragerea esenţialului din rapoarte orale, discursuri, interviuri, 

talk-show-uri 

1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de vedere, 

atitudinilor şi sentimentelor exprimate 

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

8 

 

S21-S2

2 
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- a utiliza formule adecvate contextual de 

     

initiere si incheiere a unei conversatii 

     

Verbul-diateza pasiva   

   

      

2.3 Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe, 

structurate şi cu folosirea de conectori 

3.1 Oferirea de răspunsuri, oral sau în scris, la un chestionar pe 

teme de interes, în care sunt motivate opţiunile 

1

7 
REVISION-UNI

TS 9-12 

 1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de vedere, 

atitudinilor şi sentimentelor exprimate 

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de informaţii din 

diferite surse, a unui raport/ referat/ eseu / prezentare, argumentate 

logic şi susţinute de exemple  

3.1 Oferirea de răspunsuri, oral sau în scris, la un chestionar pe 

teme de interes, în care sunt motivate opţiunile 

3.4 Participarea la conversaţii folosind un limbaj adecvat funcţional 

la context şi respectând normele socio-culturale, în funcţie de rol şi 

de relaţia cu interlocutorii nente din experienţa personală sau din 

alte surse 

8 S23-S2

4 

 

1

8 
Unit 13 

“Save the 

planet”-pg.112-1

Domeniul public-aspecte din viata contemp. 

    (ecologice) 

    

-a exprima cauze si consecinte  

 

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

4 S25  
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17    

-a argumenta/justifica opinii/puncte de 

    

vedere personale     

Sintaxa-vorbirea directa/indirecta  

   

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de informaţii din 

diferite surse, a unui raport/ referat/ eseu / prezentare, argumentate 

logic şi susţinute de exemple 

3.1 Oferirea de răspunsuri, oral sau în scris, la un chestionar pe 

teme de interes, în care sunt motivate opţiunile 

3.2 Realizarea de prezentări pe teme din domeniul de specializare, 

pe bază de materiale pregătite în prealabil 

4.2 Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul de 

specializare în diverse forme de prezentare 

 

 

Unit 14 

“Get fit,live 

longer”-pg.120-1

25 

   

Domeniul personal.viata personala   

(stil de viata)   

Universul adolescentei(sport)   

Domeniul public-aspecte din viata contemp. 

  

-a solicita si oferi inf.despre actiuni   

-a exprima atitudini emotionale   

-a caracteriza actiuni,fapte   

Articolul:art.zero,omiterea articolului,cazuri 

  

“Get fit,live longer”-pg.120-126   

 

1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de vedere, 

atitudinilor şi sentimentelor exprimate 

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de informaţii din 

diferite surse, a unui raport/ referat/ eseu / prezentare, argumentate 

logic şi susţinute de exemple 

4 S26  

 

Unit 15 

“The daily 

     

Domeniul ocupational;aspecte legate de 

    

 

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

4 S27  
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grind”-pg.128-13

3 

profesiuni si de viitorul profesional  

   

-a solicita si oferi informatii despre  

   

activitati profesionale   

  

-a exprima opinii,puncte de vedere personale

    

-a exprima intentii,dorinte,preferinte 

    

Cuvinte de legatura   

  

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

2.3 Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe, 

structurate şi cu folosirea de conectori 

4.1 Rezumarea în scris, într-un număr de cuvinte dat, a unui text 

citit 

 

Unit 16 

“Hidden 

manners”-pg.13

6-141 

Domeniul educational.repere culturale ale 

spatiului lingvistic anglofon  

   

-a exprima opinii,puncte de vedere personale

    

Sintaxa:corespondenta timpurilor  

   

 

1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de vedere, 

atitudinilor şi sentimentelor exprimate 

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

*1.4 Identificarea elementelor structurale ale textului literar (temă, 

subiect, mesaj, personaj, fundalul acţiunii) 

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

 

4 S28  

 

REVISION 

UNITS 13-16  

  1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de vedere, 

atitudinilor şi sentimentelor exprimate 

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

4 S29  
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2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de informaţii din 

diferite surse, a unui raport/ referat/ eseu / prezentare, argumentate 

logic şi susţinute de exemple  

3.1 Oferirea de răspunsuri, oral sau în scris, la un chestionar pe 

teme de interes, în care sunt motivate opţiunile 

3.4 Participarea la conversaţii folosind un limbaj adecvat funcţional 

la context şi respectând normele socio-culturale, în funcţie de rol şi 

de relaţia cu interlocutorii nente din experienţa personală sau din 

alte surse 

 

Unit 17 

“Defining 

happiness”-pg.1

46-151 

   

Domeniul personal.Viata personala-stil de  

  

viata    

-a exprima intentii,dorinte,preferinte 

  

-a formula comparatii   

Adjectivul-structuri care utilizeaza    

comparativul    

 

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

3.1 Oferirea de răspunsuri, oral sau în scris, la un chestionar pe 

teme de interes, în care sunt motivate opţiunile 

4.1 Rezumarea în scris, într-un număr de cuvinte dat, a unui text 

citit 

4 S30  

 

Unit 18 

“On 

freedom”-pg.154

-159 

   

Domeniul public-aspecte din viata contemp. 

  

(socio-economice)   

democratie,civism,drepturile omului 

  

 

1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de vedere, 

atitudinilor şi sentimentelor exprimate 

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

4 S31  
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-a exprima cauze si consecinte   

-a exprima diverse grade de certitudine 

  

-a exprima atitudini emotionale   

-a exprima opinii 

Verbul:verbe modale   

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

3.3 Redactarea de scrisori / alte texte funcţionale pe diferite teme, 

către diverşi destinatari, în diferite scopuri de comunicare (a obţine 

ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza etc.), cu adecvarea 

formatului şi a limbajului la subiect şi la cititorul intenţionat 

 

 

Unit 19 

“The 

unexplained”-pg

.162-167 

Domeniul public-aspecte din viata contemp. 

    

-a caracteriza persoane,fapte actiuni  

   

-a solicita si a oferi inf despre 

fenomene,experiente,evenimente  

   

Sintaxa-ordinea cuvintelor   

  

 

1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de vedere, 

atitudinilor şi sentimentelor exprimate 

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de informaţii din 

diferite surse, a unui raport/ referat/ eseu / prezentare, argumentate 

logic şi susţinute de exemple 

 

4 S32  

 

Unit 20 

“A sense of 

humour”-pg.170

-175 

    

Domeniul personal.viata pers-stil de viata 

   

-a solicita si formula propuneri,sugestii 

   

verbul:constructii cu infinitivul si participiul 

   

   

 

*1.4 Identificarea elementelor structurale ale textului literar (temă, 

subiect, mesaj, personaj, fundalul acţiunii) 

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

2.3 Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe, 

structurate şi cu folosirea de conectori 

3.1 Oferirea de răspunsuri, oral sau în scris, la un chestionar pe 

teme de interes, în care sunt motivate opţiunile 

4 S33  
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REVISION-UNI

TS 17-20  

 1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor de vedere, 

atitudinilor şi sentimentelor exprimate 

1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate sau citite, în 

scopul unui studiu aprofundat sau al luării unor decizii 

2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei, opinii şi puncte de 

vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple 

2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de informaţii din 

diferite surse, a unui raport/ referat/ eseu / prezentare, argumentate 

logic şi susţinute de exemple  

3.1 Oferirea de răspunsuri, oral sau în scris, la un chestionar pe 

teme de interes, în care sunt motivate opţiunile 

3.4 Participarea la conversaţii folosind un limbaj adecvat funcţional 

la context şi respectând normele socio-culturale, în funcţie de rol şi 

de relaţia cu interlocutorii nente din experienţa personală sau din 

alte surse 

4 S34  
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Studiu de cercetare 

         Lirica religioasă a lui Vasile Voiculescu 

 
Prof. Mardare Alina Maria 

Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui 

 

 Lirismul de inspirație religioasă este, spre deosebire de lirismul arghezian și cel blagian, oarecum distanțat de 

îndoielile privitoare la sensul existenței sau la relația dintre om și divinitate. Implicații filosofice sunt excluse. Relația 

omului cu propriul Creator este una problematică doar în câteva poezii – Vis rău, Spuneți-i că m-am înturnat; poetul nu 

are îndoieli, în genere, și nici nu este în răzvrătit deoarece privește divinitatea ca pe un mare meșteșugar, misiunea sa 

fiind legată doar de a observa fenomenul creat de Dumnezeu. Firea poetului nu este măcinată de întrebări; energia 

creatoare este direcționată către faptul de a imagina scene biblice (nașterea, viața, moartea lui Iisus) sau modul de 

realizare a incluziunii sacrului în profan. Astfel, universul religios voiculescian abundă în infiltrări ale îngerilor printre 

oameni. Poetul are modul său de a înțelege lumea ca rezultat al efortului creator divin. De aceea, el nu reflectează asupra 

creației doar din perspectiva umană, ci se plasează uneori, în mod surprinzător pentru cititor, în mijlocul elementelor 

universului natural, contopindu-se cu ele. Aspectele descriptive ale cadrului exterior au, de foarte multe ori, forța 

sugestiei unei stări interioare, fapt pentru care poetul preferă în anumite contexte lirismul obiectiv celui subiectiv.  

Poezia, actul creației mai exact, reprezintă pentru Vasile Voiculescu eliberarea de anumite sentimente negative prin 

concentrarea asupra proceselor firești ale  vieții omului. Elena Zaharia-Filipaș vede vocația, talentul de poet religios: 

„Voiculescu se apropie de tema religioasă cu aceeași conștiinciozitate de poet meșteșugar vechi cu care abordase tema 

morală sau patriotică.”9 

Acestea sunt dominantele poeziei religioase voiculesciene; pe parcursul trecerii timpului, ele nu înregistrează 

schimbări majore de atitudine, dar se îmbogățesc cu elemente noi de imaginare a sacrului.  

Motivul căutării stă la baza poeziei Părinte, unde să Te caut? Concepută ca o suită de exclamații și interogații, 

creează falsa impresie a unei drame interioare. Metaforic, poetul își descrie parcursul spiritual de-a lungul generațiilor. 

Evoluția sa înglobează și evoluția înaintașilor săi, experiența sa este și experiența cumulată de ei de-a lungul timpului: 

„pe urma ta în brazda vieții alerg de la-nceputul lumii”, „în ce-ntrupări ca-n niște temniți, încătușat am stat, Părinte!” 

După toată năzuința, omul devine rod al „seminței nemuririi” și așteaptă ca Domnul să-și culeagă roadele. El depășește 

momentul îndoielilor și lasă astfel în urmă toată suferința celui care nu crede: „în suflet astăzi port o holdă, un lan întreg 

îmbelșugat,/ și lutul sterp de-odinioară e plin de rodul nemuririi…” Ideea căutării rodnice, folositoare, este prezentă și în 

poezia Pârgă. Poetul dă formă concretă propriei deveniri, asociind-o alegoric cu înălțarea unui pom crescut în condiții 

atipice. După îndelungi eforturi însă, devine rodnic, ceea ce echivalează cu recunoașterea și acceptarea propriei misiuni. 

Probabil că motivul religios având cea mai mare recurență este îngerul. Ion Apetroaie distinge mai multe 

ipostaze angelice în poezia lui Voiculescu: îngerul-durere, îngerul-femeie, îngerul-culegător, îngerul-lumină10 ș.a. Ceea 

ce în creația altor poeți are formă abstractă, la Voiculescu este reprezentat concret, prin coborâre în cotidian. Astfel se 

întâmplă în poezia L-am lăsat de a trecut. Aici se construiește imaginea îngerului păzitor coborât printre oameni, afectat 

de sentimente lumești: „era așa de abătut” încât trece pe lângă casa poetului aruncând doar o privire către „ograda,/ Unde 

năpădise cucuta și pelinul.” Simboluri destructive în ceea ce privește universul spiritual, cucuta și pelinul reprezintă 

sufletul la răspântie, în derivă, rămas fără ajutor pentru că poetul este copleșit de uimire și lipsit de reacție: „N-am mișcat, 

 
9 Zaharia-Filipaș, Elena, op. cit, p. 29 
10 Apetroaie, Ion, Vasile Voiculescu – Studiu monografic, Editura Minerva, 1975, p. 83 
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n-am strigat,/ L-am lăsat de a trecut înainte.” Elena Zaharia-Filipaș nota că „îi lipsește îngerului lui Voiculescu tocmai 

vocația de înger.”11 Făptura telurică rămâne în acest fel lipsită de posibilitatea de a se salva sau pus în situația de a salva 

el însuși sacrul, lucru care generează o dilemă pentru că nu știe să se salveze pe sine, așteptând ea însuși salvare.   

Tonalitatea dezamăgită este profilată și în poezia Îngerul din odaie. Lumea este imaginată ca o invazie de 

elemente sacre: îngerul de la poartă, îngerul de pe trepte, îngerul de la ușă. Dar îngerul din odaie, îngerul-femeie este 

mort, făcând zadarnic tot demersul poetului. Trăirea intensă, emoția pe care o transmite poezia de față, dar și      L-am 

lăsat de au trecut îl determină pe Vladimir Streinu să afirme: „două poezii, dintre cele mai frumoase din câte a dat limbii 

române inspirația religioasă L-am lăsat de au trecut și Îngerul din odaie au un neuitat abur mistic, care ne face să le 

zicem scripturi, și nu scrieri.”12 Dimpotrivă, Dumitru Micu le consideră niște realizări simpliste ale fiorului religios, 

„lipsite de pulsație emotivă.13” 

Motivul îngerului apare și în poezia Grâu comun, în care poetul se imaginează bob de grâu cules de un înger. 

Iată că din nou îngerul se amestecă printre oameni, însă de această dată pentru a le da o mână de ajutor în împlinirea unor 

datorii specifice. Metaforic, devenirea spirituală a poetului poate fi asociată cu suferința bobului de grâu de la cules până 

este împărțit săracilor sub formă de pâine de Iisus. Astfel, rămâne speranța ca printr-un concurs de împrejurări similar 

poetului să i se deschidă calea către cer: „Să-și ia și pentru Dânsul o poală de uium.” Ion Negoițescu vorbește despre o 

mistificare forțată a poetului, iar prin referire la volumul Poeme cu îngeri apreciază că „substanța poetică este străbătută 

de o undă mistică, ce adeseori devine simplu motiv formal.”14 

Este interesant de observat faptul că în poezia lui Vasile Voiculescu îngerii nu sunt făpturi diafane, potrivindu-se 

perfect în cadru terestru. Totodată, ei rămân ființe delicate simbolice pentru credința în Dumnezeu. Cum reușește poetul 

acest lucru? Ov. S. Crohmălniceanu face următoarea apreciere generală: „Îngerii lui Vasile Voiculescu, deși au o 

prezență fizică și îndeplinesc adesea munci agricole (culeg spicele căzute din snopi, mână boii la pășune, curăță codrul de 

uscături), rămân mari simboluri morale.”15 

Nu doar îngerii coboară în spațiul existenței umane zilnice. În poezia Isus în copilărie, poetul construiește o 

imagine inocentă a divinității, pe care ochiul de copil o îmbogățește cu detalii în care se poate regăsi oricine. 

Simbolisticii pascale i se asociază gândul întoarcerii la părinți (secvență în care distingem un vag sentiment al 

dezrădăcinării), amurgul primăvăratic cu iz de flori de zarzăr, lumina deniilor și clopotele, jocul copiilor de explorare a 

împrejurimilor, sentimentul solidarității față de sacrificiul lui Iisus („Muream și noi cu tine.”). Toate aceste amintiri dragi 

poetului sunt îndulcite prin revitalizare prin persistența aceluiași sentiment religios, păstrat intact încă din copilărie: 

„Mi-s încă stupii sufletului plini/ De toată mierea amintirii tale.” Dumitru Micu vorbește, în cazul acestei poezii, despre 

un „lirism autentic, emanat nu atât din religiozitate, cât din candoare.”16 Un alt fel de conștientizare a relației dintre 

divinitate și creația sa se regăsește în poezia Doamne. Își recunoaște omul statutul privilegiat printre celelalte creații ale 

lui Dumnezeu: „În vârful copacului Tău sunt o floare.” Omul aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru șansa de a se ridica 

spiritual din „temnița lumii” prin creație. Poezia devine astfel o posibilitate de înălțare față de care omul este profund 

recunoscător: „să leg rod tainic, bob de poezie/ Hrana zburătoarelor împărăției tale”, „Floarea căzută din împărăție/ A 

văzut cerul și a sărutat lumina.” Iată efectul înălțător al harului poetic. Aceeași tonalitate de recunoștință pentru credință 

și har se regăsește în poezia Contemporan. Credința îi dă o voință imensă, cu toate că se simte, în raport cu Dumnezeu, 

 
11 Zaharia-Filipaș, Elena, op. cit, p. 45 
12 Streinu, Vladimir, Poezie și poeți români, Editura Minerva, București, 1983, p. 273 
13 Micu, Dumitru, op. cit, p. 528 
14 Negoițescu, Ion, Scriitori moderni,  Editura pentru Literatură, București, 1966, p. 170 
15 Ov. S. Crohmălniceanu, op. cit, p. 293 
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„slab, sămânță care-o suflă vântul.” Este calea pe care o alege poetul pentru a străbate un drum lung, anevoios, este ceea 

ce conferă sens existenței mici, supusă trecerii. Prin credință, având un sprijin în existența lui Dumnezeu, se simte 

„contemporan cu veșnicia.” 

Motivul rugăciunii, prezent în poezia În grădina Ghetsemani, imaginează suferința și îndoiala trăite de Iisus 

înainte de momentul răstignirii sale. Poetul dezvoltă ideea dualității ființei, contrastul dintre latura divină și umană. Chiar 

dacă latura divină este conștientă de necesitatea împlinirii destinului, latura umană constituie o limitare – omului îi 

lipsește puterea de înțelegere, neavând viziune de ansamblu. Imaginile conturate sunt de un puternic dramatism, 

reflectând lupta interioară și incertitudinea, teama de moarte și de ceea ce se află dincolo de ea. În construirea 

semnificațiilor poetice, un rol important îl are corelarea cadrului exterior cu cel interior. Lupta cu soarta a lui Iisus poate 

fi lupta oricărui om care nu își acceptă destinul prea crud, hărăzit de „o mână ne-ndurată”. Simbolistica paharului/ cupei 

este „obținerea nemuririi sau a cunoașterii cu prețul morții”17 și relevă parcurgerea unor trepte spirituale în schimbul 

unor sacrificii. Dincolo de moarte se află o compensație. Însă ființa se teme de moarte pentru că nu știe ce este dincolo de 

ea. Destinul se împlinește prin trăirea interioară extenuantă, care este totodată o condiție a acceptării propriei sorți: 

„curgeau sudori de sânge pe chipu-i alb ca varul”, „Căzut în brânci pe iarbă, se-mpotrivea.” Elementele cadrului exterior 

sunt umanizate, exprimând ideea aceleiași scindări: măslinii „păreau că vor să fugă din loc, să nu-l mai vadă.”  

Poezia de inspirație religioasă a lui Vasile Voiculescu nu este una a controverselor, a luptei omului cu sinele, 

deși poetul conturează ideea căutării în poeziile sale. Nu este vorba însă de acea căutare asiduă, extenuantă, ci mai 

degrabă o căutare cu efect constructiv, ce delimitează trepte evolutive ale înțelegerii conceptelor creștine. Poetul 

sacralizează spațiul profan prin integrarea îngerilor și a făpturilor dumnezeiești, a lui Iisus însuși, sau desacralizează 

divinitatea, așa cum observa Ion Apetroaie: „Voiculescu e tentat să coboare spațiile cerești, să le desacralizeze, într-o 

vibrantă caligrafie folclorică.”18 Totul este plasat într-un cadru comun al universului rural, îngerul, spre exemplu, este o 

apariție care generează uimirea, dar nu revelația. Intruziunea sacrului în profan este cumva firească deoarece poetul o 

privește astfel; amestecul celor două pare firesc, neforțat.  

Vocația de poet se confirmă nu doar prin poezia de inspirație religioasă, ci și prin poezia iubirii, a războiului. În 

general, Voiculescu a fost plasat în zona tradiționalismului datorită adoptării unor principii creatoare ale Gândirii. Ca 

orice creator de valoare însă, poetul a imprimat propriile atitudini acestor principii, astfel încât „interesant de observat 

este faptul că Voiculescu este singurul poet român în a cărui creație coexistă ambele ipostaze ale tradiționalismului 

literaturii române, atât faza veche a poeziei sociale de tip romantic, prelungită, anacronic,dincolo de granițele secolului al 

XX-lea, cât și forma sincronică, modernă, reprezentată de gruparea gândiristă.”19  

Ca particularitate stilistică, se remarcă, dincolo de convenția poetică, limbajul foarte des discutat și declarat 

aspru, țărănesc, dar exprimând cu precizie realități, atitudini și mentalități.20 Prin folosirea acestor termeni specifici 

spațiului rural, Voiculescu devine un tradiționalist de stil: „el nu e un țăran, un suflet rural, ci un intelectual care și-a găsit 

o formulă, o manieră.”21

 
16 Micu, Dumitru, op. cit, p. 528-529 
17 Cf. Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain, op.cit, p. 316 
18 Apetroaie, Ion, op. cit, p. 87 
19 Zaharia-Filipaș, Elena, op. cit, p. 28-29 
20 După Vianu, Tudor, op. cit, p. 137 
21 Manolescu, Nicolae, op. cit, p. 31 
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Fișă  de evaluare sumativă 

Propunător: înv. Pușcașu Elena 

Școala Gimnazială nr. 1 Balcani 

Clasa:I 

Obiectul:Comunicare în limba română 

Unitatea de învățare:Patria mea 

Lecțiile evaluate:Literele d/D; ș/Ș; î/ â;b/B; Propoziţii; Texte:În Delta Dunării, Meșterul popular, România,Orașul lui 

Bucur. 

Competența/competențele  vizate: 

2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare ; 

3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână ; 

4.1. Scrierea literelor de mână; 

4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână 

 

Obiective operaționale: 

-să respecte regulile de scriere ; 

-să aleagă raspunsul corect; 

-să formuleze în scris propoziţii după imagini cu cuvântul ,,râs’’ cu înţelesuri deferite; 

-să formeze perechi de cuvinte cu același înţeles; 

-să răspundă la întrebări prin formularea de propoziţii; 

-să completeze enunţurile lacunare cu cuvintele corespunzătoare; 

-să ordoneze propoziţiile pentru a forma un scurt text. 

 

Timp de lucru:30 minute 

Conținut: 

1.Adevărat  (A) sau fals ( F)(item obiectiv) 

Țara noastră se numește România. ___ 

Noi suntem italieni.__ 

Capitala României este orașul București.__ 

Steagul ţării noastre are trei culori.__ 

 

2.Formează perechi de cuvinte cu înţeles asemănător: (item obiectiv) 

  șiret    voios 

 vesel     încântător 

 minunat    viclean 

 rușinat    intimidat 
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 3.Scrie  propoziții:(item subiectiv) 

 

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

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

4.Răspunde la întrebările următoare: (item semi-obiectiv) 

Din ce este alcătuită propoziţia? 

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

Ce meșteșuguri populare există în satul nostru? 

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

Ce păsări trăiesc în Delta Dunării? 

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

5.Completează enunţurile cu unul dintre cuvintele date în paranteză:(item semi- obiectiv) 

• Românii se mândresc ..... ţara lor. 

• Bănică se duce .....Brașov. 

• Barca e ..... pod. 

• Elevul intră ..... clasă. 

(sub, cu, în , la) 

 

6.Ordonează propoziţiile. Scrie textul:(item subiectiv) 

 El împrumută o carte. 

 Bănică este la bibliotecă. 

 Cartea are multe basme. 

 Băiatul e bucuros.                      

 

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

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

............................................................................................................................................................ 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

Profesor: Radu Nicoleta 

Școala Gimnazială: ”Pictor N.Grigorescu “Titu 

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI: M Ș 

DATA NAŞTERII: Bucuresti, 10.12.2008 

DOMICILIUL: Str. Emancipării, Nr. 2A, Sector 3, București 

CLASA / GRUPA: Cls. a VII-A 

ANUL ȘCOLAR: 2021-2022 

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): Deficiențămentală, deficiențămotorie, Nr. 87/27.01.2020 

ECHIPA DE INTERVENȚIE(se vor preciza cadrele didactice implicate, alți specialiști, membrii  familiei): dirig. Radu Nicoleta 

DISCIPLINA/DOMENIUL /DOMENIILE DE INTERVENŢIE: Limba si literatura romana 

SCOPUL (comportamentul țintă/rezultatul așteptat) 

-diminuarea tulburarilor de  atentie 

-identificarea naratorului, personajelor, indicilor spațiali și temporali, a cuvintelor cheie 

- rezumarea orală a unui text 

-adaptarea  mesajului la interlocutor, la situatia de comunicare,  de selectare a comportamentului comunicativ potrivit  etc. 

-identificarea categoriilor semantic(sinonime, antonime, omonime, paronime, pleonasm) 

-identificarea cuvintelor obținute prin derivare, compunere, conversiune 

       

 OBIECTIVE/ COMPETENȚE SPECIFICE DIN ADAPTAREA CURRICULARĂ 

   2.1. Recunoaşterea modurilor în care sunt organizate informaţiile din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale  

   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   

  4.1. Folosirea  structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea clară şi precisă a intenţiilor comunicative complexe  

  4.4. Raportarea conştientă la normă  în exprimarea intenţiei de comunicare, din perspectivă morfosintactică, fonetică şi lexicală  
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  4.2. Exprimarea clară a intenţiei comunicative prin corelarea achiziţiilor lexicale şi semantice cu cele sintactice şi morfologice din limba română standard  

  5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi. 

DURATA planului de intervenţie personalizat:  13.09.2021 - 10.06.2022, anul școlar 2021-2022 

Data elaborarii PIP: 13.09.2021                                                                                

Data revizuirii  PIP:  12.10.2021 

 

STRUCTURA PLANULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT: 

Nr. 

crt. 

OBIECTIVE 

OPERAŢIONALE 

 

CONȚINUTUL 

ACTIVITĂȚILOR 

 

STRATEGII DE TERAPIE ŞI 

RECUPERARE 

PERIOADA  

DE  

INTERVENŢI

E 

EVALUARE ŞI APRECIEREA EVOLUŢIEI 

 

INDICATORI 

 

METODE ŞI 

INSTRUMENTE DE 

EVALUARE 

1 

1.Participarea la 

interacțiuni verbale în 

diverse situații de 

comunicare, prin 

receptarea și  producerea 

textului oral. 

- să citească corect în ritm 

propriu textul  

- să identifice informaţiile 

esenţiale şi cele de detaliu 

din text (răspunzând la 

întrebările: Cine?, Ce?, 

Unde? Când?.) 

 

 

-Contextul de comunicare: 

locul şi momentul 

interacţiunii, relaţia dintre 

interlocutori, identitatea 

interlocutorilor, cunoştinţele 

comune legate de tema 

discuţiei 

 

 

S1 Conversatia 

Dialogul 

Exercitiul 

Explicatia 

 

S1-S8 

 

 

Observarea 

progresului 

 

Evaluare formativa 

 

S2 

Studiul de caz 

Dialogul 

Exercitiul 

Explicatia 

Jocul didactic  

 

 

 

Observarea 

progresului 

 

Evaluare formativa 

- evaluare orală și 

scrisă; 

-autoevaluarea; 

- teste de evaluare; 

 

2 

1.1.Rezumarea, pe baza 

informaţiilor explicite şi 

implicite, a unor pasaje 

din diverse tipuri de texte 

orale narative, 

monologate şi dialogate 

 

-Textul narativ literar – în 

proză, în versuri  

-Instanţele comunicării 

narative: autor, narator, 

personaje 

 

 

S1 Conversatia 

Dialogul 

Exercitiul 

Explicatia 

-conversația euristică, 

observația, lectura, explicația, 

exercițiul, lucru cu manualul,  

încurajarea, lauda 

S9-S14 

 

Observarea 

progresului 

 

Evaluare formativa 
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-texte suport fișe de lucru 

S2 Studiul de caz 

Dialogul 

Exercitiul 

Explicatia 

Jocul didactic  

 

Observarea 

progresului 

 

 

Evaluare formativa 

 

3 

2.Receptarea textului 

scris de diverse tipuri 

-să asocieze fragmentele  

de text cu secvenţele 

narative identificate 

-să formuleze  răspunsuri 

pe baza textului citit 

-să înţeleagă mesajul 

textului 

-să asocieze imaginile 

personajelor cu enunțurile 

corespunzătoare 

- să ordoneze momentele 

date în funcție de 

intensitatea trăirilor 

transmise 

 

 

 

-Rezumatul − -Transformarea 

vorbirii directe în vorbire 

indirectă 

 

S1 

Conversatia 

Dialogul 

Exercitiul 

Explicatia 

 

S15-S25 

Observarea 

progresului  

Evaluarea 

performantei obtinute 

– se va evalua nivelul 

elevului in functie 

de progresul 

realizat, nu de nivelul 

clasei/ programei 

 

Evaluare formativa 

 

S2 Studiul de caz 

Dialogul 

Exercitiul 

Explicatia 

- prin intermediul aplicației 

MEET: -conversația euristică, 

observația, lectura, explicația, 

exercițiul, lucru cu manualul,  

încurajarea, lauda 

- laptop, tabletă/smartphone, 

manualul digital, texte suport,  

fișe de lucru  

Observarea 

progresului  

Evaluarea 

performantei obtinute 

– se va evalua nivelul 

elevului in functie 

de progresul 

realizat, nu de nivelul 

clasei/ programei 

 

 

 

Evaluare formativa 

 

 

         Director, 

 Prof.  

Semnătură: ______________________ 

Data:__________________ 

Întocmit, 

Numele și prenumele prof. Radu Nicoleta 

Specialitatea: Limba si literatura romana 

Semnătură:  
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STUDIU DE CAZ 

Prof.GHEJU SIMONA 

Școala Gimnazială “Anișoara Odeanu” Lugoj 

Tema: PROBLEMATICA GLOBALĂ ACTUALĂ 

• DEZECHILIBRAREA SISTEMULUI ECOLOGIC PLANETAR ȘI PERICOLUL DISTRUGERII NATURII PRIN 

INTERVENȚIA IRESPONSABILĂ A OMULUI 

 

DISCIPLINA DE STUDIU – Consiliere și orientare  

Clasa a VI-a 

 

Rezultate ale învăţării 

➢  cunoașterea diferitelor  forme de poluare. 

➢  investigarea modalităţilor prin care se reduce poluarea. 

➢  dezvoltarea abilităților precum munca în echipă, documentare online, comunicare orală. 

➢  dezvoltarea abilităţilor de cercetare şi folosirea cuvintelor comparative şi descriptive.  

Pregătire lecţiei: 

➢ Documentare online 

➢ Pregătirea unor  fotografii pentru a fi comparate de elevi  

➢ Selectarea și printarea unor imagini sugestive.  

➢ Proiectarea fotografiilor selectate/ filmulețe, cu ajutorul unui videoproiector 

➢ Oferirea  accesului la harta globului (după caz) 

• Activitate de învățare 1 

     Elevii vor recapitula notiunile teoretice deja învățate la alte discipline, legate de poluare (sau vor vedea un scurt 

videoclip despre poluare:  https://youtu.be/_6zIGYK7GME ) 

     Se solicită elevilor să prezinte toate formele de poluare și impactul asupra mediului cunoscute (sau potrivit 

prezentării din video).  

    Se solicită elevilor să analizeze dacă există vreuna dintre aceste forme de poluare acolo unde trăiesc. Sunt alte forme 

de poluare acolo unde trăiesc care nu apar în film? 

•  Activitate de învățare 2 

   Se solicită identificarea unor imagini sugestive  referitoare la  tipurile de poluare studiate. 

Sarcini de lucru pentru elevi: 

A. Elevii vor fi împărțiți pe 4 grupe 

       Se solicită fiecărei grupe să descrie tipul de poluare, cauzele, efectele unei forme de poluare, respectiv eventuale 

măsuri de prevenire. (de exemplu, o scurgere de petrol, gazele de la vehicule, pungile de plastic, depozitele de deșeuri, 

stațiile de alimentare cu combustibil fosil, călătoriile cu avionul, substanțele chimice agricole și poluarea cu apă 

industrială)  precum și impactul asupra mediului pe care îl identifică în imaginile respective. 

      Fiecare grup va avea un studiu de caz diferit.  

      Grupul va fi reprezentat de un lider care va prezenta rezolvarea sarcinilor de lucru a grupei respective. 

B. Studiu de caz asupra impactului de mediu 

Activitate demonstrativă, prezentată de către profesor:   

https://youtu.be/_6zIGYK7GME
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Deversarea  petrolului  în apele Golfului Mexicului  

Adaptare de pe site-ul BBC - 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/wasting_resources/waste_pollution_rev5.shtml 

 

 

 

    În 20 aprilie 2010, în Golful Mexic a explodat un petrolier de adâncime. Efectul imediat a fost uciderea a 11 persoane 

și rănirea a alte 17 persoane. 

     Petrolul devărsat la un volum ridicat este dificil de calculat. Unele estimări vorbesc despre aproximativ 40.000 barili 

pe zi. Devărsarea de petrol prezintă riscuri pentru mediu și afectează industria locală. Impactul acestei deversări de petrol 

depinde de cum priveşti linia de coastă. Este greu să măsori efectele din cauza schimbărilor sezoniere ale vieții sălbatice. 

Impactul economic 

• Guvernul a cerut 20 de miliarde de dolari daune de la BP, iar prețul acțiunilor BP a scăzut. 

• Industriile locale, cum ar fi pescuitul, au fost amenințate.  

• A fost interzis pescuitul în zona afectată. 

• Turismul a scăzut. 

Impactul asupra mediului 

Plantele și animalele au fost complet acoperite de petrol. Păsările marine, broaștele și delfinii au fost găsiţi morţi. 

• Uleiul a ajuns în zonele umede de coastă, ceea ce face recuperarea să fie lentă. 

• Stocurile de pește au fost afectate și productivitatea a scăzut. 

 

    Mărimea scurgerii de petrol a fost una dintre cele mai mari din America. Totuși, pentru că petrolul a intrat în 

apele calde, organismele din apă au ajutat la filtrarea sa. Efectul general poate fi mai mic decât în cazul revărsării de 

petrol Exxon Valdez din 1989, care s-a produs în apă rece. 

 

  Asigurarea feedbek-ului - Sarcina de lucru: 

1. Enumerați 2 măsuri care credeți că ar fi putut evita această catastrofă? 

2. Prezentați, pe scurt, impactul acestei catastrofe  asupra mediului înconjurător. 

• Activitate de învățare 3 – pe grupe- temă 

    Realizarea unui poster, pe tema poluării- AȘA DA/ AȘA NU, utilizând diferite tipuri de poluare. 

 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/wasting_resources/waste_pollution_rev5.shtml
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➢ Bibliografie: 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/wasting_resources/waste_pollution_rev5.shtml 

www.globalgoals.org/worldslargestlesson 

Concluzie: Activitatea a fost desfășurată la clasa a VI-a, în cadrul unei ore de Consiliere și orientare.Tema discutată a 

fost pe placul elevilor datorită utilizării unor metode moderne. Infuzând noțiunile despre problematica globală actuală și 

parcugând activitățile propuse, elevii au conștientizat gravitatea poluării asupra mediului. Modul de abordare a temei le-a 

plăcut foarte mult, elevii participând activ la oră. 

 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/wasting_resources/waste_pollution_rev5.shtml
http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson
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Proiectarea unităţii: Unitatea I: CĂLĂTORIE ÎN NECUNOSCUT – 21 ore 
 

Profesor:  DAVID ELENA EUGENIA                                                               

Liceul Teoretic “Traian Vuia” Făget, Timiş 

 

Clasa: a VII-a A 

An şcolar:  2021/ 2022 

Curriculum aplicat: T.C. 4 ore/săptămână                                                                                                        

 

 

Conţinuturi 

        (detalieri) 

C.S.  

Activităţi de învăţare 

Resurse Metode și 

tehnici  de 

evaluare 
Timp 

(nr. 

ore)  

Metode și 

procedee de 

predare-învățare 

Materiale 

didactice 

Forme de 

organizare 

1. Textul narativ literar 

în proză 

Cum e lumea de Veronica 

D. Niculescu 

 

1.3. 

 

 

 

 

1.4. 

A1. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a 

atitudinilor exprimate într-un text literar 

A2. Realizarea planului sinoptic al unui text literar prin 

identificarea elementelor de bază din cadrul textului 

 

1 Conversaţia 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul de 

redactare 

Manualul 

digital, DEX, 

DOOM, caietul 

elevului, tabla 

 

 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Calitatea şi 

cantitatea 

răspunsurilor 

date  

2. Narativul literar. 

Structură. Legarea 

secvențelor Narative 

2.1 

 

 

 

 

 

2.3. 

A1. Identificarea tehnicilor și a structurilor narrative 

dintr-un text dat 

A2. Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de 

context 

A3. Exerciții de stabilire a corespondenței între 

anumite cuvinte date și sensurile lor contextuale 

A4. Exerciții de disociere a lumii reale de cea virtuală 

A5. Completarea unor enunțuri cu faptele de limbă 

omise 

1 Conversaţia 

Exercițiul 

Explicaţia 

Exerciţiul  

Manualul 

digital, DEX, 

DOOM, caietul 

elevului, tabla 

 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

3.Naratorul, personajele, 

autorul. Enumerația  

2.1. 

 

2.3. 

 

 

3.1. 

4.2. 

A1. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a 

atitudinilor exprimate într-un text literar 

A2. Identificarea tehnicilor și a structurilor narrative 

dintr-un text dat 

A3. Identificarea coordonatelor narative 

A4. Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul de 

redactare 

manualul, fişe 

de lucru, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Grila de 

evaluare a 

lecturii 

Autoevaluarea 
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4. Semnificațiile textului 1.4. 

 

2.3.  

 

 

2.4. 

A1. Exerciții de sesizare a corelației dintre 

comportamentul verbal și nonverbal 

A2. Interpretarea elementelor definitorii ale 

comportamentului unui personaj, folosind argumente 

multiple, de tipuri diferite 

A3. Povestirea unor secvențe din text. 

 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul  

Manual, DEX, 

DOOM, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică 

Aprecierea 

răspunsurilor 

5. Textul nonliterar, textul 

discontinuu. Anunțul. 

2.1. 

 

 

2.4. 

 

 

A1. Formularea unor enunțuri privind mesajul unor 

texte de diverse tipuri (discontinue) 

A2. Identificarea trăsăturilor specifice 

A3. Participarea la proiecte organizate în context 

formale sau nonformale 

 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul  

Manual, DEX, 

DOOM, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică 

Aprecierea 

răspunsurilor 

6. Noi pagini - alte idei    

Text auxiliar Amintiri din 

copilărie de Ion Creangă 

 

 

2.1 

 

2.3. 

 

 

3.2. 

A1. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a 

atitudinilor exprimate într-un text literar 

A2. Realizarea planului sinoptic al unui text literar prin 

identificarea elementelor de bază din cadrul textului 

A3. Exerciţii de asociere a unor texte cu o serie de 

diagrame, tabele, grafice 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul de 

redactare 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Autoevaluarea 

Temă de lucru 

în clasă 

Portofoliul 

7. Contacte culturale 5.1. 

 

 

5.2. 

 

 

 

A1. Exerciții de identificare a unor asemănări între 

cultura română și cultura popoarelor vorbitoare de 

limbi romanice 

A2. Promovarea culturii naționale prin utilizarea noilor 

tehnologii 

A3. Scrierea creativă pe tema unor călătorii imaginare 

într-un alt spațiu cultural 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Aprecierea 

răspunsurilor 

Temă de lucru 

în clasă 

Portofoliul 

8. Principii de interacțiune 

în comunicare 

1.2 

 

1.3. 

 

 

 

A1. Transmiterea informației prin coduri diverse de 

comunicare 

A2. Exerciţii de anticipare a unor replici ale 

participanților la un dialog. 

A3. Exerciții de asumare de diferite roluri 

 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Aprecierea 

răspunsurilor 

Temă de lucru 

în clasă 

9. Fraza. Norme de 4.1. A1. Verificarea corectitudinii, a coerenței semantice 1 Conversaţia Manualul, Activitatea pe Observarea 
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punctuație  

4.3. 

 

 

 

 

într-un mesaj scis 

A2. Întocmirea unor liste cu cele mai frecvente greșeli, 

associate cu enumerarea regulilor c ear trebui aplicate 

în scrierea corectă. 

A3. Exerciţii de transformare/rescriere a unor texte 

după criterii date 

A4. Exerciții de adecvare a mesajului la situația și 

scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte. 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normelor 

lingvistice în vigoare 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul de 

redactare 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Cartea mea de 

gramatică 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

sistematică a 

elevilor 

Aprecierea 

răspunsurilor 

Temă de lucru 

în clasă 

Portofoliul 

10. Conjuncția 

 

4.1. 

 

4.3. 

 

A1. Verificarea corectitudinii, a coerenței semantice 

într-un mesaj scis 

A2. Întocmirea unor liste cu cele mai frecvente greșeli, 

associate cu enumerarea regulilor c ear trebui aplicate 

în scrierea corectă. 

A3. Exerciţii de transformare/rescriere a unor texte 

după criterii date 

A4. Exerciții de adecvare a mesajului la situația și 

scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte. 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normelor 

lingvistice în vigoare 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul de 

redactare 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Cartea mea de 

gramatică 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Autoevaluarea 

Aprecierea 

răspunsurilor 

11. Derivarea 

 

4.1. 

 

4.3. 

 

A1. Verificarea corectitudinii, a coerenței semantice 

într-un mesaj scis 

A2. Întocmirea unor liste cu cele mai frecvente greșeli, 

associate cu enumerarea regulilor c ear trebui aplicate 

în scrierea corectă. 

A3. Exerciţii de transformare/rescriere a unor texte 

după criterii date 

A4. Exerciții de adecvare a mesajului la situația și 

scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte. 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normelor 

lingvistice în vigoare 

2 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul de 

redactare 

Învățarea prin 

descoperire 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Cartea mea de 

gramatică 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Autoevaluarea 

12. Compunerea. Familia 

lexicală 

4.1. 

 

4.3. 

 

A1. Verificarea corectitudinii, a coerenței semantice 

într-un mesaj scis 

A2. Întocmirea unor liste cu cele mai frecvente greșeli, 

associate cu enumerarea regulilor c ear trebui aplicate 

în scrierea corectă. 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul de 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Cartea mea de 

gramatică 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Autoevaluarea 
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A3. Exerciţii de transformare/rescriere a unor texte 

după criterii date 

A4. Exerciții de adecvare a mesajului la situația și 

scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte. 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normelor 

lingvistice în vigoare 

redactare 

 

individuală 

13. Pleonasmul  4.1. 

 

4.3. 

 

A1. Verificarea corectitudinii, a coerenței semantice 

într-un mesaj scis 

A2. Întocmirea unor liste cu cele mai frecvente greșeli, 

associate cu enumerarea regulilor c ear trebui aplicate 

în scrierea corectă. 

A3. Exerciţii de transformare/rescriere a unor texte 

după criterii date 

A4. Exerciții de adecvare a mesajului la situația și 

scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte. 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normelor 

lingvistice în vigoare 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul de 

redactare 

Învățarea prin 

descoperire 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Cartea mea de 

gramatică 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Autoevaluarea 

Aprecierea 

răspunsurilor 

14. Categorii semantice 

(actualizare). Confuzii 

paronimice 

4.1. 

 

4.3. 

 

A1. Verificarea corectitudinii, a coerenței semantice 

într-un mesaj scis 

A2. Întocmirea unor liste cu cele mai frecvente greșeli, 

associate cu enumerarea regulilor c ear trebui aplicate 

în scrierea corectă. 

A3. Exerciţii de transformare/rescriere a unor texte 

după criterii date 

A4. Exerciții de adecvare a mesajului la situația și 

scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte. 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normelor 

lingvistice în vigoare 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul de 

redactare 

Învățarea prin 

descoperire 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Cartea mea de 

gramatică 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Autoevaluarea 

Aprecierea 

răspunsurilor 

15. Îmbinări libere de 

cuvinte și locuțiuni. 

Termeni științifici. Limbaj 

popular. Variație regională 

a limbii 

4.3. 

 

4.4. 

A1. Exerciții de utilizare a dicționarului și a altor surse 

documentare 

A.2. Sesizarea consecințelor pe care încălcările 

normelor învățate le pot avea în înțelegerea unui text și 

în deteriorarea imaginii celui care comunică. 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Cartea mea de 

gramatică 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Autoevaluarea 

Aprecierea 

răspunsurilor 

16. Utilizarea corectă a 

accentului. Variantele 

accentuate 

4.3. 

 

4.4. 

A1. Exerciții de utilizare a dicționarului și a altor surse 

documentare 

A.2. Sesizarea consecințelor pe care încălcările 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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admise/neadmise de normă normelor învățate le pot avea în înțelegerea unui text și 

în deteriorarea imaginii celui care comunică. 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Cartea mea de 

gramatică 

frontală 

Activitate 

individuală 

Autoevaluarea 

Aprecierea 

răspunsurilor 

17. Etapele scrierii. 

Organizarea unui text în 

funcție de situația de 

comunicare 

3.2.  

 

 

4.1. 

A1. Prezentarea unei cărți citite sau a unui film, 

valorificând tehnologia modernă și utilizarea 

internetului 

A2. Verificarea corectitudinii, coerenței semantice 

într-un text 

1 Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul de 

redactare 

 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Autoevaluarea 

Aprecierea 

răspunsurilor 

18. Recapitulare 1.1. 

 

 

1.2. 

1.4. 

2.1. 

 

2.3. 

 3.1.   

3.3. 

4.1. 

 

4.5. 

 

5.1. 

5.2. 

A1. Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea 

informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit 

A2. Comentarea unor secvențe relevante din text 

A3. Exersarea elementelor de vocabular 

A4. Redactarea unui text, prin adecvarea mesajului la 

scopul și situația de comunicare 

A5. Scrierea unui text cu început dat 

A6. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor 

achiziţii lingvistice 

A7. Exerciţii de alcătuire a unei familii lexicale 

A8. Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

A9. Exprimarea opiniei/ a emoțiilor, sentimentelor și 

atitudinilor într-un text elaborat pe baza unor criterii 

date 

2 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul 

Fişe de lucru 

Manualul  

Caietul elevului 

Tabla  

Cartea mea de 

gramatică 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Autoevaluarea 

Temă de lucru 

în clasă 

Portofoliul 

14. Evaluare 2.2. 

3.1. 

4.2. 

4.5. 

A1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor teoretice 

însușite, pentru a demonstra dezvoltarea competențelor 

specifice vizate 

1 Exerciţiul 

Lucrul cu textul 

 

Testul propus Activitate 

independentă 

Activitate 

individuală  

Aprecierea 

fişelor de 

evaluare 
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ 

Profesor Anuța Mirela 

Liceul Teoretic „Carmen Sylva”  

Localitatea Eforie Sud 

 

ANUL ŞCOLAR: 2021 - 2022.                                                                                                                                             

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:                                 

PROFESOR:    

ARIA CURRICULARĂ: OM ȘI SOCIETATE                                                                                                                                    

DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ISTORIE.                                                                                            

NUMĂR DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1.                                                                     

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2021-2022    

Număr total de săptămâni: 34. Semestrul I: 14 săptămâni ( 13.09.2021 – 22.12.2021 ). Semestrul al II-lea: 20 săptămâni ( 10.01.2022 – 10.06.2022 ) 

Programul național „Școala Altfel” a fost planificat în săptămâna: 08 – 14.04.2022.       

Conform Anexei nr. 2 la O.M.E.N.C.S. nr. 3 393/28.02.2017.      

 

Nr. crt. Unitatea de învățare  Număr de ore 

1. Recapitulare. 1 

2. Călători și călătorii – Europa și Lumea Nouă. 6 

3. Geneza spiritului modern. 11 

4. Spre o nouă societate. 10 

5. Secolul naționalităților. 5 

6. Săptămâna „Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. 1 
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ 

Nr. 

Crt. 

Unitatea de învățare Competențe 

specifice 

Conținuturi Nr. de  

ore 

Săptămâna Observații 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Recapitulare. 

 

 

 

Călători și călătorii – 

Europa și Lumea Nouă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneza spiritului 

modern. 

 

 

2.1. Utilizarea adecvată a 

termenilor istorici / limbajului 

de specialitate în prezentarea 

unui fapt / proces istoric. 

1.1. Localizarea în spațiu a 

lumii cunoscute în diferite 

perioade istorice. 

1.2. Utilizarea coordonatelor 

temporale la faptele și 

procesele istorice. 

2.3. Identificarea elementelor 

de cauzalitate prezente în 

surse variate. 

3.1. Utilizarea dialogului 

intercultural. 

3.2. Asumarea cooperării în 

grupuri de învățare. 

4.1. Utilizarea informațiilor cu 

ajutorul resurselor multimedia. 

1.2. Utilizarea coordonatelor 

temporale la faptele și 

procesele istorice. 

2.1. Utilizarea adecvată a 

1. Recapitulare inițială. 

 

 

 

1. Călătoriile și percepția spațiului în Evul 

Mediu. 

2. Marile descoperiri ale europenilor. 

Drumuri și teritorii. 

3. Marile descoperiri ale europenilor. 

Consecințe asupra vieții oamenilor. 

4. Studii de caz: Cristofor Columb și 

Fernando Magellan. Lumea Nouă: 

cunoaștere, misionarism și exploatare. 

5. Recapitulare. 

6. Evaluare. 

 

 

 

 

1. Renașterea: geneza spiritului modern. 

2. Umanismul. 

3. Studii de caz: Leonardo da Vinci și 

Michelangelo Buonarroti. Niccolo 

1 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

13-17 IX 

 

 

 

20-24 IX 

 

27 IX-01 X 

 

04-08 X 

 

11-15 X 

 

 

18-22 X 

25-29 X 

 

 

 

 

01-05 XI 

08-12 XI 

15-19 XI 

 

Semestrul I 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spre o nouă societate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

termenilor istorici / limbajului 

de specialitate în prezentarea 

unui fapt / proces istoric. 

2.2. Utilizarea gândirii critice 

în analiza surselor de 

informare. 

3.2. Asumarea cooperării în 

grupuri de învățare. 

3.3. Descrierea consecințelor 

deciziei și acțiunii umane. 

4.1. Utilizarea informațiilor cu 

ajutorul resurselor multimedia. 

4.2. Asumarea critică a unui 

set de valori recunoscute 

social. 

1.2. Utilizarea coordonatelor 

temporale la faptele și 

procesele istorice. 

2.1. Utilizarea adecvată a 

termenilor istorici / limbajului 

de specialitate în prezentarea 

unui fapt / proces istoric. 

2.3. Identificarea elementelor 

de cauzalitate prezente în 

surse variate. 

3.1. Utilizarea dialogului 

Machiavelli.  

4. Studii de caz: Giordano Bruno și Galileo 

Galilei. 

5. Reforma. Contrareforma. 

6. Studii de caz: Inchiziția. Martin Luther. 

7. Studii de caz: Henric al VIII-lea. Barocul. 

8. Absolutismul de la Atlantic la Munții Ural. 

9. Studii de caz: Soliman Magnificul.  

10. Ludovic al XIV-lea și Palatul de la 

Versailles. Petru cel Mare. 

11. Recapitulare. 

 

 

 

 

1. Iluminismul – rațiune, drepturi, implicarea 

oamenilor în viața publică. 

2. Opinia publică. Viața cotidiană. 

3. Revoluția glorioasă. 

4. Constituirea S.U.A. Declarația de 

independență. Constituția. 

5. Revoluția franceză. De la supus la cetățean 

(I). 

6.  Revoluția franceză. De la supus la 

cetățean (II). 

7. Napoleon I și răspândirea ideilor revoluției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-26 XI 

 

29 XI-03 XII 

06-10 XII 

13-22 XII 

10-14 I 

17-21 I 

24-28 I 

 

31 I-04 II 

 

 

 

 

07-11 II 

 

14-18 II 

21-25 II 

28 II-04 III 

 

07-11 III 

 

14-18 III 

 

21-25 III 

 

 

 

 

 

 

Semestrul 

al II-lea 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secolul naționalităților. 

intercultural. 

3.3. Descrierea consecințelor 

deciziei și acțiunii umane. 

4.1. Utilizarea informațiilor cu 

ajutorul resurselor multimedia. 

4.2. Asumarea critică a unui 

set de valori recunoscute 

social. 

1.1. Localizarea în spațiu a 

lumii cunoscute în diferite 

perioade istorice. 

2.3. . Identificarea elementelor 

de cauzalitate prezente în 

surse variate. 

3.2. Asumarea cooperării în 

grupuri de învățare. 

3.3. Descrierea consecințelor 

deciziei și acțiunii umane. 

4.1. Utilizarea informațiilor cu 

ajutorul resurselor multimedia. 

4.2. Asumarea critică a unui 

set de valori recunoscute 

social. 

franceze în Europa. 

8. Revoluția industrială. Impactul în viața 

oamenilor. 

9. Evaluare. 

Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai 

bun! 

10. Recapitulare. 

 

1. Statele moderne: revoluție și emancipare 

națională. 

2. Studii de caz: 1848 în Europa. Românii și 

modernitatea. 

3. Epoca victoriană. La Belle Epoque. 

4. Recapitulare. 

5. Recapitulare finală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

28 III-01 IV 

 

04-07 IV 

08-14 IV 

 

02-06 V 

 

09-13 V 

 

16-20 V 

 

23-25 V 

30 V-03 VI 

06-10 VI 
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VALENŢELE FORMATIVE A ACTIVIŢILOR INTEGRATE ÎN EDUCAŢIA 

TIMPURIE 

 

Prof.înv.preșcolar Fazekas Beáta Orsolya 

Școala Gimnazială nr.1 Viișoara ,Bihor 

 

 

         În istoria pedagogiei ,dar şi în teoria pedagogică contemporană se înregistrează numeroase constatări privind 

pericolul şcolii din viaţa reală şi a transformării acestea într-un cadru închis, suficient sieşi,ficţional şi 

denaturat(Miarlet,1981,Cucoş,2006,Ciolan,2008).Ca urmare,recomandarea  păstrării unei legături strânse între  

experienţele de învăţare formată şi viaţa reală, nu este deloc nouă. 

      În educaţia timpurie ,predarea-învăţarea integrată semnifică modul în care cadrul didactic integrează 

conţinuturile mai multor domenii experienţiale ,exploatând resursele din mai multe centre de activitate  cu scopul 

atingerii mai multor obiective de referinţă. Abordarea integrată a predării asigură stimularea copiilor  pe mai multe 

domenii de dezvoltare ,acordându-le egală atenţie tuturor .                   

     Abordarea integrată este o împletire a conţinuturilor  într-o formă atractivă , flexibilă, mobilizatoare care 

conduce activitatea copilului spre investigare,documentare ,cercetare şi aplicarea practică a celor învăţate .Jocul este 

organizat , explorează diferite medii,îndeplinesc sarcini individual sau în grupuri mici. Activităţile integrate se desfăşoară 

alternând formele  de organizare a activităţii :frontal , pe grupuri şi individual ,în funcţie de :conţinut , particularităţi de 

vârstă şi individuale ale copiilor. 

      Noul Curriculum este privit ca un tot integrator în raport cu variate dimensiuni ale procesului de învăţământ 

din grădiniţă-obiective,conţinuturi,strategii etc,iar tendinţa de integrare curriculară se manifestă atât la nivel de proces cât 

şi în ceea ce priveşte rezultatele învăţării. În acest context, temele anuale de studiu trebuie să devină experienţe de 

învăţare  şi prilej pentru achiziţii ale învăţării. Tot  noul curriculum accentuează idea de folosire  a contextului ludic şi 

a învăţării active în stimularea rutei individuale  a învăţării,fapt pentru care a propus o abordare educaţională diferită.            

CC Abordarea educaţională propusă de Curriculum se orientează asupra folosirii  metodei proiectelor tematice  de 

grup ,selectate,proiectate şi elaborate  cu ajutorul copilului şi a brain-stormingului ca şi metodă activă  de acţiune 

directă a copilului cu mediul ,toate acestea fiind mijloace de bază  ale procesului de predare- învăţare- evaluare.   

       Activităţile integrate sunt demersuri coerente care nu se desfăşoară fiindcă se cere ,ci pentru că asigură un plus 

în educarea şi instruirea copiilor. Studiile au demonstrat că aceste activităţii ample, care reunesc conţinuturi din ştiinţe şi 

domenii diferite înlesnesc copilului procesul înţelegerii, însuşirii şi aplicării cunoştinţelor. Astfel,se creează situaţii de 

învăţare optim structurate din punct de vedere logic,psihologic şi pedagogic,determinând experienţe de învăţare mai 

complexe care sunt net superioare celor monodisciplinare. 

 Experienţele de învăţare la care copilul este cooptat sau provocat sa participe pot fi comune tuturor copiilor sau 

pot fi diferenţiate in funcţie de nivelul acestora se pot alterna toate formele de învăţare-in microgrup,in perechi,individual 

sau cu întreaga grupă. Acestea conduc la achiziţii ale copiilor in plan personal,printr-o modificare in sens pozitiv a 

structurilor cognitive,afective si ale personalităţii. Activităţile integrate sunt activităţi specifice reformei curriculare 

pentru care pledează numeroşi autori si sunt propuse si de noul curriculum pentru învăţământul preşcolar. Acestea se 

desfăşoară atât ca activităţi in cadrul unui proiect tematic ,cat si in cadrul proiectării pe teme săptămânale fără a fi 

desprinse de context. 
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 Fiecare proiect tematic are:1. O prezentare generala ,in care sunt descrise obiectivele proiectului,inventarul de 

probleme,harta proiectului,cum a fost alcătuit centrul tematic,finalitatea proiectului si descrierea  pe scurt a acestuia. 

Conţinuturile activităţilor zilnice sunt raportate la subiectul proiectului tematic,la obiectivele acestuia,precum si la 

interesele si preocupările preşcolarilor2.Predarea prin proiecte contribuie la învăţarea unui mod de gândire 

interdisciplinara si a unui mod de abordare unitar. Maniera integrata presupune abordarea realităţii printr-un demers 

globalizat,in care graniţele dintre categorii dispar,se formează un scenariu unitar in cadrul căruia tema trebuie investigata 

cu mijloacele diferitelor ştiinţe. De aceasta data accentul cade pe activităţile de grup nu pe cel cu întreaga grupa. 

 Pentru a fi posibila abordarea in maniera integrata educatoarea trebuie sa stabilească cu claritate obiectivele si 

conţinuturile activităţilor zilnice pentru ca pe baza acestora sa gândească un scenariu al zilei. Scenariul începe cu 

motivarea copiilor spre elucidarea problemelor prezentate,de asemenea educatoarea va avea in vedere repartizarea 

sarcinilor activităţilor zilnice la fiecare arie de stimulare,,zona de activitate in aşa fel încât sa fie posibila realizarea 

obiectivelor propuse de la fiecare activitate comuna. 

 Activităţile integrate armonizează si sintetizează informaţii din diferite domenii ale ştiinţelor renunţându- se la 

logica lor particulara ,cu scopul creării unui tablou integrativ al realităţii cu care copilul intra in contact. Activităţile 

integrate prezintă avantaje si pentru faptul ca lasă mai multa libertate de exprimare pentru copil si educatoare .Rolul 

educatoarei este sa organizeze activitatea prin apelarea la o varietate de opţiuni care permit realizarea celor propuse .Prin 

activităţile integrate educatoarele vor încerca sa aducă un plus de lejeritate  si mai multa coerenta in procesul de predare 

–învăţare –evaluare,punând un accent deosebit pe joc,ca metoda de baza a acestui proces 

 Planificarea săptămânala va cuprinde ,ca si pana acum ,jocuri si activităţi alese si activităţi comune .Numărul lor 

va respecta prevederile planului de învăţământ, iar obiectivele vor fi in acord cu tema săptămânii  .Educatoarei îi revine 

libertatea  dar si răspunderea in stabilirea ţintelor,in realizarea coerenţei pe axa finalităţii  educaţionale, a demersurilor, 

utilizând principii didactice,forme de organizare a activităţii de învăţare si criterii de evaluare. Tot educatoarea realizează 

integrarea si compatibilitatea conţinuturilor si stabileşte relevanta acestora in raport cu cerinţele curriculare si aşteptările 

comunităţii. Educatoarea nu este decât un ghid atent o persoana resursa care sprijină respectarea rutei individuale a 

învăţării,a copilului si a ritmul   propriu al acestuia. 

 Activităţile integrate propuse de planul de învăţământ sunt de patru tipuri in funcţie de durata elementelor de 

conţinut: -activitatea integrata care înglobează toate activităţile din programul unei zile si care se desfăşoară pe parcursul 

întregii zile: exemplu. La tema săptămânii „Bogăţiile toamnei „ .Aceasta tema presupune organizarea unei pieţe in care se 

vând fructe,o parte din copii vor fi vânzători si o parte cumpărători. Vânzătorii vor decide fructele care se vând,cum 

trebuie pregătite,care este costul potrivit,ce se întâmplă cu preţul daca apar nişte condiţii speciale(fructele încep sa se 

strice). Cumpărătorii trebuie sa se informeze despre caracteristicile si modul de consumare al fructelor de pe piaţă,sa 

negocieze,sa ofere bani potriviţi etc Activitatea va integra conţinuturi specifice domeniului Ştiinţe si Om  si Societate. 

 -acvtivitatea integrata care înglobează ALA si ADE din ziua respectiva:ex .Tema săptămânii: „Obiceiuri si 

tradiţii  de iarna”.   Activitatea didactică se extinde pe parcursul desfăşurării activităţilor  liber alese  prin organizarea 

centrelor :Artă,Joc de rol,Construcţii,Bibliotecă,unde se vor realiza ornamente de brad, cadouri pt. pomul de iarnă care se 

vor utiliza în ADE(DEC+DLC). 
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-activitatea integrată care înglobează ADE dintr-o zi :ex. La tema săptămânii „Animale sălbatice”,se poate 

propune o activitate didactica integrata care conectează conţinuturi din domeniile Ştiinţe si Om si societate,organizata in 

jurul unei probleme matematice ,cu inplicaţii  morale: ”O mama iepuroaica are doi pui”.Vizitând gradina de legume din 

apropiere ,aceasta aduce pentru prânz cinci morcovi,pe care vrea sa-i mănânce cu puii ei .Cum va împarţi iepuroaica 

morcovii? Pentru desfăşurarea activităţii,se foloseşte material intuitiv,copiii vor lucra individual sau in grupuri mici. 

Toate soluţiile vor fi prezentate,ilustrate si discutate  din punct de vedere al implicaţiilor moral umaniste 

-activitatea integrata in care activitatea de baza este un anumit tip de ADE din ziua respectiva in care sunt 

înglobate elemente din mai multe domenii experienţiale,indiferent de programul zilei. De exemplu „Jocul 

cifrelor”,activitate matematica din DS , pe parcursul căreia se vor integra cântece cu conţinut matematic: „Şade rata pe 

butoi”, „Una este luna” si scurte poezii cu cifre. 

Activităţile care fac parte din activitatea integrata îşi pierd statutul de activităţi de sine stătătoare,de aceasta data 

fiind elemente ale unui demers global De aceea ,pentru activitatea integrata se realizează un singur proiect 

didactic,indiferent de conţinutul acestuia.Scenariul activităţii trebuie se fie bine elaborat,sa cuprindă obiectivele de 

referinţă si tot ce se desfăsoară in timpul activităţii (activităţile clasice de învăţare, întâlnirea de dimineaţă,elemente de 

joc,tranziţiile si rutinele,toate denumite si redate in mod detaliat),acestea in ordine cronologica pentru întreg programul 

zilei  sau pentru o parte a acestuia.Proiectul didactic al activităţii integrate va include un scenariu didactic integrativ,fără 

a delimita sau distribui situaţiile de învăţare pe domenii experienţiale sau categorii de activitate. 

Beneficiarii abordării metodei integrate sunt copiii,educatoarea,părinţii si grădiniţa.                                                                 
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PROIECT DIDACTIC 

CHIRA EMOKE ECATERINA  

LICEUL TEORETIC NICOLAE BĂLCESCU din Cluj-Napoca 
Clasa: a IV-a 

Unitatea de învățare: Dacii și romanii. Întemeierea poporului român. 

Lecția: "Formarea poporului și a limbii române" 

Tipul lecției: dobândirea de noi cunoștiințe 

Motivație alegerea temei:  

– pentru ca elevii să se cunoască mai bine pe sine, identitatea lor națională și religioasă; 

- pentru a scoate în evidență utilitatea studierii istoriei, în cunoașterea  formării  poporului, a limbii, a obiceiurilor, 

credințelor și tradițiilor românilor; 

Competențe generale: 

1. Localizarea în timp și în spațiu a evenimentelor istorice studiate; 

2. Explorarea surselor relevante pentru a înțelege fapte și evenimente din trecut și din prezent. 

Competențe specifice: 

1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice; 

2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de instrumente, inclusiv tehnologiile de informare și comunicare; 

2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații variate despre trecut. 

Obiective operaționale: 

- să indice pe hartă spațiul de formare a poporului român; 

-să delimiteze principalele etape ale etnogenezei românești; 

-să stabilească contribuția popoarelor migratoare la formarea poporului și limbii române; 

-să descrie izvoare istorice, dovezi ale continuității daco-romane.  

Strategii didactice: 

-Metode / procedee / tehnici: conversația, explicația, fishbone, turul galeriei, cvintetul,  brainstorming,  lucrul cu harta, 

gândiţi - lucraţi în perechi - comunicaţi, învățarea prin descope- rire, joc didactic Ghidul și vizitatorii ; 

-Mijloace de învățământ: caietele elevilor, harta Daciei romane, prezentare PPT, fișe de lucru, flipchart, fișe cu schema 

lecției; 

-Forme de organizare: frontal, în perechi, pe grupe, individual.  

Resurse: 

-Umane: elevii clasei a IV-a  

-Temporale: 50 minute 

-Materiale: videoproiector, laptop 

- Bibliografice :  

• Programa școlară pentru disciplina ,,Istorie”,clasa a IV-a, București, 2014 

• Istorie -manual pentru clasa a IV-a, editura Aramis, 2016 

• Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Istorie. Caietul elevului clasa a IV-a, editura Aramis, 2019 
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• Minodora Perovici, Istoria României. Atlas școlar ilustrat,editura Corint, 2014 

Lecţia propriu zisă 

I. Evocarea (5 min) 

1. Elevii sunt împărțiți în 4 grupe de lucru. Li se prezintă problema de discutat: folosindu-se de cunoștințele 

dobândite în ora precedentă, ei completează o diagramă cauză-efect (FISHBONE) despre războaiele 

daco-romane. Urmează dezbaterea în grup, construirea diagramei de către fiecare grupă, examinarea listei 

generate de fiecare grup, stabilirea concluziilor pe flip-chart și gruparea cauzelor majore: economice, sociale, 

politice, militare. Pe baza  discuției cu elevii, învăţătorul le focalizează atenţia elevilor pe subiectul lecţiei noi, 

una din urmările cuceririi provinciei Dacia de către romani. 

2. Se anunță tema noii lecții: "Formarea poporului și a limbii române". Are loc comunicarea în termeni accesibili 

a obiectivelor învățării. Se scrie titlul pe tablă. 

 

II. Realizarea sensului (35 min) 

-Care au fost consecințele războaielor daco-romane? (BRAINSTORMING). Se desfășoară frontal. 

Elevii împărțiți în 4 grupe (cartografii, istoricii, muzeografi, scriitori) descoperă noile conținuturi prin 

colaborare. Se lucrează pe fișă 15 minute. 

Grupa 1- CARTOGRAFII  (se folosesc harta Daciei romane și varianta sa albă/mută) 

1. Urmăriți pe hartă spațiile geografice care făceau parte din Dacia romană. 

2. Identificați pe hartă spații geografice care nu făceau parte din Dacia romană. 

3. Descoperiți pe hartă capitala Daciei romane. 

4. Identificați pe hartă spațiul de formare a poporului român. 

5. Precizați numele sub care sunt cunoscuți locuitorii rămași după retragerea romanilor din Dacia. 

6. Colorați pe harta albă așezarea Daciei romane, treceți numele capitalei noii provincii. 

 

Grupa 2 - ISTORICII  (se folosesc 3 citate)                            

1. Unde s-a format poporul român și limba română? (Subliniază cu roșu) 

2. Care sunt principalele etape al formării poporului român? (Subliniază cu verde) 

3. Completaţi liniile punctate din tabelul de mai jos cu termenii: romani, geto-daci, migratorii slavi  astfel încât să 

obţineţi cu copac care reprezintă etnogeneza românească. Desenați acest copac! 

                                                                         

 

                     

 

 

Grupa  3 MUZEOGRAFII – Joc didactic Ghidul și vizitatorii .  ( se folosesc imagini și informații despre Donariul de 

la Biertan, despre piese din tezaurul de la Pietroasele, despre obiecte de cult creștine) 

1. Ce utilizare crezi că aveau aceste obiecte?  

2. Ce importanță reprezintă aceste izvoare istorice? 

TRIUNCHI + 

RAMURI 

 

RĂDĂCINILE  

FRUNZELE  
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Grupa   4 –SCRIITORII ( se oferă un tabel ce cuprinde cuvinte de origine daco-getică, de origine latină și slavă) 

Scrie un text cu caracter istoric de 10 rânduri, referitor la ocupațiile românilor, utilizând câte două cuvinte din fiecare 

rubrică a tabelului. 

Fiecare grupă are la dispoziție câte 5 minute să își prezinte pe rând rezultatele muncii. Învățătorul aduce lămuriri și 

facilitează trecerea de la o fișă la alta, într-o succesiune logică și cronologică a temei dezbătute. 

III. Reflecție (5 min) 

Gândiţi-lucraţi în perechi-comunicaţi  - schema lecției  

        CUM?                                                   CÂND? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

                                                               sec.VII-VIII e.n 

          UNDE? 

Aproximativ teritoriul de astăzi al ………………..……(zona munţilor ………………, la ……… şi …….. de 

Dunăre,  până la Marea ……………….) 

Evaluare (5 min) –lucrează în cadrul celor 4 grupe 

Lucrați în perechi. Priviți imaginea A (așezare rurală dina doua jumătate a mileniului I) și citiți cu atenție documentul B 

(citat Nicolae Iorga). Pe baza lor, compuneți o poezie de 5 versuri ( un cvintet) cu referire la etnogeneza românească, 

respectând următoarea structură: 

Titlu-un cuvânt-substantiv 

Descriere- 2 cuvinte-adjective 

Acțiune-3 cuvinte-verbe 
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Sentimente-4 cuvinte-enunț 

Încheiere -un cuvânt reprezentativ 

Turul galeriei: Se expun cvintetele lucrate pe coli mari. Fiecare grup va trece pe la posterele afişate, va pune întrebări, 

va scrie observaţii pe post-it-uri. 

După lecţie 

Extensie 

Se întreabă elevii: 

• Ce aţi dori să ştiţi despre popoarele migratoare/ tezaurele găsite pe teritoriul țării? 

• De unde puteţi afla aceste lucruri?  

Se recomandă elevilor să citească „Povestiri istorice” de D. Almaş şi alte surse bibliografice (temă pentru acasă). 

Linia valorilor 

Se adresează elevilor întrebarea: 

Imaginează-ți că în timpul unei călătorii cu familia prin Europa cunoști pe cineva interesat de România. Ce-i vei 

spune despre cum s-au format poporul român și limba română? 
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Plan de intevenție personalizat 

Cadru didactic Orghici Maria Codruţa                

Şcoala Gimnazială Nr.8 Borsa 

Nume și prenume elev :  

Clasa a VII-a 

Disciplina   Limba şi literatura română 

Obiective cadru/ competențe generale: 

• 1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi producerea textului oral 

• 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

• 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și  scrise 

Conținuturile învățării: 

• Textul narativ literar în proză: Cum e lumea de Veronica D. Niculescu (narativul literar, structură, legarea secvențelor narative; naratorul, personajele, autorul; 

enumerația)  

• Structura textului narativ oral 

• Textul narativ literar: Popa Tanda de Ioan Slavici (structura textului narativ; mijloacele de construcție a personajului; repetiția) ♯ 

• Textul liric: Lacul de Mihai Eminescu (exprimarea emoțiilor și a sentimentelor, limbajul figurat)  

• Textul dialogat 

Obiective cadru/ 

competențe generale 

Obiective de referință/ competențe specifice Activitatea de învățare pentru elevii cu CES 

Majoritatea elevilor Elevii cu CES/ curriculum adaptat 

1. Participarea la 

interacţiuni verbale în 

diverse situaţii de 

comunicare prin 

receptarea şi producerea 

1.1. Sintetizarea informaţiilor, a intențiilor de comunicare 

și a atitudinilor comunicative din diverse 

texte monologate şi dialogite 

1.2. Prezentarea unor informaţii, idei şi puncte de vedere, 

oferind detalii semnificative şi exemple 

1.2. Prezentarea unor informaţii, 

idei şi puncte de vedere, oferind 

detalii semnificative şi exemple 

relevante, în faţa unui public 

cunoscut, adoptând comportamente 

- exerciții cu despărțire în silabe 

 

 

Exerciții de transcriere a exercițiilor lucrate 

Exerciții de transcriere a exercițiilor lucrate 
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textului oral relevante, în faţa unui public cunoscut, adoptând 

comportamente paraverbale şi nonverbale 

adecvate 

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 

paraverbale şi nonverbale 

adecvate 

1.3. Participarea la interacțiuni 

verbale diverse, apelând la strategii 

variate de ascultare activă şi 

de negociere a informaţiei şi a 

relaţiei cu interlocutorii 

și a noțiunilor teoretice 

 

 

 

 

Exercitii de dialogare simpla 

2. Receptarea textului 

scris de diverse tipuri 

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 text 

2.3. Adecvarea atitudinii și a practicilor de lectură în 

funcție de scopul lecturiie diverse 

2.4. Dezvoltarea competenţei de lectură prin diversificarea 

activităţilor consacrate cărţii 

 

2.4. Dezvoltarea competenţei de 

lectură prin diversificarea 

activităţilor consacrate cărţii 

Exerciții de citire repetată a unor fragmente 

din textul dat. 

4. Utilizarea corectă, 

adecvată şi eficientă a 

limbii în procesul 

comunicării orale și  

scrise 

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 

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 

Exerciții de citire repetată a unor fragmente 

din textul dat. 
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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 

4.5. Dezvoltarea gândirii logice şi analogice, prin 

valorificarea competenţei lingvistice, în 

procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii 

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 

 

 

 

Exerciții de transcriere a exercițiilor lucrate 

Exerciții de transcriere a exercițiilor lucrate 

și a noțiunilor teoretice 

 

Modalități de evaluare: 

• Evaluare orala 

• Evaluare scrisa  

• Metode alternative de evaluare ( portofoliul, proiectul,evaluare folosind TIC) 

 

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ 

Obiectivele cadru/ competențe generale Standardele de performanță 

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin 

receptarea şi producerea textului oral 

- Alcatuirea unor dialoguri pe diverse teme 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri -Folosirea informaţiilor din anumite texte  

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și  

scrise 

- Realizarea unui discurs coerent, oral sau in 

scris, pe o temă dată 
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Predarea interactivă în mediul online 

 

Ema-Tamara Bălțățeanu 

Liceul Teoretic ”Constantin Noica” Alexandria, jud. Teleorman 

 

 

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. 

Modelul românesc de învăţământ, bazat pe teorie, tinde să fie depăşit de dezvoltarea actuală a societăţii, motiv 

care stă la baza necesităţii de transformare şi adoptare de metode noi de învăţare, care să pună accentul în primul rând pe 

învăţarea practică şi dezvoltarea competenţelor de lucru ale elevului. Metodele moderne de predare au la bază implicarea 

redusă a profesorului, având rol de consiliere şi îndrumare, acestea contribuind la stimularea creativităţii şi modului 

independent de gândire al elevului. 

Metodele inovative presupun o învăţare prin comunicare, prin colaborare, care produce o confruntare de idei, 

opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe 

implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor 

unui grup. 

Metodele moderne de predare, utilizate la clasă, au următoarele avantaje:  

◆ Învăţarea nu se bazează numai pe conţinuturi, ci şi pe abilităţi. 

◆ Principiile şi strategiile constructiviste susţin realizarea învăţării prin înţelegere. 

◆ Metodele interactive implică elevul, care devine partener al cadrului didactic în actul de predareînvăţare  

◆ Metodele interactive ajută la formarea deprinderilor practice, abilităţilor de comunicare, cultivă 

independenţa elevilor, stimulează conexiunile logice.  

◆ Cooperarea presupune atât învăţare şcolară cât şi învăţare socială.  

◆ Stimularea imaginaţiei.  

◆ Stimularea interesului faţă de nou.  

◆ Dezvoltarea unei gâdiri divergente. 

Pentru ca lecțiile predate să stârnească interesul elevilor trebuie avute în vedere următoarele: 

- Timpul: este nevoie ca lecțiile să fie foarte bine structurate, acestea să fie scurte, însemnând maxim 20 

de minute în care să fie prezentate noile cunoștințe iar timpul rămas să fie dedicat activităților care să-i ajute pe elevi m 

asimileze mai ușor informațiile prezentate anterior.  

- Chestionarele: pe lângă a prezenta elevilor lecții pline de informații, trebuie să fie ajutați să le 

asimileze. Una dintre metodele folosite este realizarea de chestionare scurte, fără a oferi note, iar elevii vor vedea aceste 

chestionare ca pe un instrument educațional. Cu ajutorul lor, elevii vor reține mai ușor iar profesorul identifică golurile de 

cunoștințe. Prin aplicarea acestor chestionare se încurajează învățarea iar elevii vor avea o verificare imediată a 

răspunsurilor corecte sau greșite. 
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- Jocurile interactive: îi pot motiva pe elevi să învețe, îi ajută să rămână motivați și focusați. Profesorul 

poate alege din jocurile existente pe diferite platforme sau poate crea unul complet noi cu chestionare pentru elevi pe 

diferite subiecte. 

- Instrumentele digitale: Utilizarea unor instrumente digitale poate transforma testarea cunoștințelor 

într-o activitate distractivă și interactivă, reducând anxietatea pe care mulți elevi o resimt atunci când aud cuvântul 

„test”.  

Metodele interactive accentuează latura formativ-educativă de dezvoltare a personalității atât prin oferirea de 

ocazii de a descoperi și a valida în practică cunoștințe teoretice cât și prin oportunități sociale de dezvoltare a trăsăturilor 

de caracter, de voința și perseverență. 

Cadrul didactic trebuie să fie animat de o puternică receptivitate faţă de tot ce este nou şi important în 

specialitatea sa şi în pedagogie, iar în practică să dovedească un efort continuu spre autodepăşire, pentru a face faţă 

sarcinilor pe care le ridică învăţământul. 

Învățământul modern preconizează o metodologie axată pe acțiune, operatorie, deci pe promovarea metodelor 

interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenței, ale imaginației și creativității.  

Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe direcţiile sporirii 

caracterului activ al metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter formativ, în valorificarea 

noilor tehnologii instrucţionale (e-learning), în contaminarea şi suprapunerea problematizării asupra fiecărei metode şi 

tehnici de învăţare, reuşind astfel să se aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al elevului. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

- OPREA, Crenguța-Lăcrămioara ”Strategii didactice interactive”, EDP, București, 2010 

- PINTILIE, M. ”Metode moderne de învățare evaluare”, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2002 

- ȚÎRCOVNICU, V. ”Învățământul frontal, învățământ individual, învățământ pe grupe”, EDP, București, 1981 

 



     CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
781 

CURRICULUM ADAPTAT 

 

Cadru didactic ORGHICI IOAN                        

LICEUL BORȘA 

Nume și prenume elev                                                                        

 Clasa a X-a F 

Disciplina CONTABILITATE GENERALĂ   

Semnătura _________________________ 

Obiective cadru/ competențe generale: 

● Aplicarea cunoștințelor specifice disciplinei „Contabilitate generală” în rezolvarea unor situații-problemă 

● Utilizarea metodelor, procedeelor și principiilor contabile 

Conținuturile învățării: 

● Procedeele comune disciplinelor economice: 

● Principiile contabile generale; 

● Procedeele specifice metodei contabilității: 

● Documente specifice operațiilor economice cu mărfuri: 

 

Obiective cadru/  

 

competențe generale 

Obiective de referință/ competențe specifice Activitatea de învățare pentru 

elevii cu CES Majoritatea elevilor Elevii cu CES/ 

curriculum adaptat 

1. Aplicarea 

cunoștințelor 

specifice disciplinei 

„Contabilitate 

generală” în 

rezolvarea unor 

situații-problemă 

3.1.1 Prezentarea elementelor 

definitorii ale procedeelor 

comune disciplinelor 

economice: evaluarea, 

calculația, inventarierea 

3.2.1 

Interpretarea conceptelor și 

trăsăturilor specifice 

disciplinelor economice 

3.3.2 Asumarea 

responsabilității în 

înregistrarea corectă a 

operațiilor economice în 

contabilitate, aplicând 

principiile și procedeele 

contabilității 

Precizarea 

procedeelor comune 

disciplinelor 

contabilității: 

evaluarea, 

calculația, 

inventarierea 

 

 

 

Înregistrarea 

corectă a operațiilor 

economice în 

contabilitate, 

aplicând principiile 

și procedeele 

contabilității 

• Enumerarea procedeelor comune 

disciplinelor economice 

• Definirea fiecărui procedeu 

comun disciplinelor economice 

• Precizarea formelor de evaluare  

• Precizarea metodelor de evaluare 

• Enumerarea principiilor care stau 

la baza calculației 

• Înregistrarea datelor pe baza 

operațiilor economice din 

contabilitate 

 

 

 

 

2. Utilizarea 

metodelor, procedeelor 

și principiilor contabile 

3.1.2 Prezentarea principiilor 

și procedeelor specifice 

metodei contabilității bilanț 

Identificarea 

procedeelor 

specifice metodei 

• Enumerarea principiilor 

contabilității 



     CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
782 

contabil, contul de profit și 

pierdere, balanța de verificare 

3.2.2 Aplicarea 

reglementărilor contabile 

privind înregistrarea 

operațiilor în contabilitate cu 

ajutorul procedeelor contabile 

specifice metodei contabilității 

3.3.2 Asumarea 

responsabilității în 

înregistrarea corectă a 

operațiilor economice în 

contabilitate, aplicând 

principiile și procedeele 

contabilității 

3.1.3 Prezentarea 

documentelor specifice 

operațiilor economice și a 

caracteristicilor prețurilor, 

tarifelor și a reducerilor de 

preț 

3.2.4 Calcularea prețurilor și 

tarifelor, precum și a 

reducerilor de preț oferite 

clienților 

3.2.5 Aplicarea principiilor 

matematice de bază în 

calculație și evaluare 

3.2.6 Utilizarea softurilor 

contabile pentru evidența 

documentelor 

contabilității bilanț 

contabil, contul de 

profit și pierdere, 

balanța de 

verificare 

 

 

 

 

Identificarea 

documentelor 

specifice operațiilor 

economice 

 

 

 

Înregistrarea 

corectă a operațiilor 

în cadrul 

documentelor 

specifice pe baza 

raționamentelor 

matematice 

 

 

 

 Utilizarea 

softurilor contabile 

pentru evidența 

documentelor 

• Precizarea procedeelor specifice 

tuturor științelor, disciplinelor 

economice, metodei 

contabilității 

• Definirea termenilor specifici 

bilanț contabil, contul de profit 

și pierdere, balanța de verificare 

 

 

 

 

 

• Recunoașterea documentelor 

specifice operațiilor economice 

factură, chitanță, aviz de 

însoțire a mărfii, monetarul, 

bon de 

predare-primire-restituire, bon 

de consum, fișă de magazie 

• Completarea documentelor 

specifice operațiilor economice 

 

• Realizarea de calcule a prețurilor 

și tarifelor pe baza 

raționamentelor matematice 

 

• Folosirea tehnologiei în vederea 

utilizării softurilor contabile. 

 

 

 

Modalități de evaluare: 

• Fișe de lucru; 

• Chestionare; 

• Teste grilă; 

• Proiecte de grup; 

• Evaluarea orală; 

 

 

 



     CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
783 

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ 

Obiectivele cadru/ competențe generale Standardele de performanță 

1. Aplicarea cunoștințelor specifice disciplinei 

„Contabilitate generală” în rezolvarea unor 

situații-problemă 

 

Precizarea procedeelor comune disciplinelor 

contabilității: evaluarea, calculația, inventarierea 

Aplicarea principiilor și procedeelor contabilității prin 

înregistrarea corectă a operațiilor economice în 

contabilitate 

2. Utilizarea metodelor, procedeelor și 

principiilor contabile 

Recunoașterea documentelor specifice operațiilor 

economice 

Completarea documentelor specifice cu datele corecte 

Corelarea datelor cu ajutorul raționamentelor 

matematice 

 

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ PENTRU ELEVII CU CES 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învățare Nr de ore 

SEM I SEM II TOTAL 

1 Procedee comune 

disciplinelor economice 

22 - 22 

2 Principii și procedee specifice 

metodei contabilității 

10 16 26 

3 Recapitulare/evaluare 2 - 2 

4 Documente specifice 

mărfurilor 

- 16 16 

5 Recapitulare/evaluare  2 2 
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PLANIFICARE  TEMATICĂ ANUALĂ 

 

Educatoare: Prof. Maria Enache 

   Prof. Anca Enache 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE ” 

GRĂDINIȚA CU P.P „ALBA  CA  ZAPADA”  

LOC. DOROHOI,  JUD. BOTOȘANI 

 „PITICII”    

                            

Nr.crt. Data TEMA ANUALĂ DE STUDIU TEMA PROIECT TEMATIC/ 

TEMĂ INDEPENDENTĂ 

TEMA 

SĂPTĂMÂNALĂ 

 13.09 - 17.09. 2021 Evaluare  iniţială 

 

 

,,Grădiniţă, am sosit !” 

 20.09 - 24.09. 2021 Evaluare  iniţială 

 

 

„Joc și joacă în grădiniță” 

 

 27.09 - 1.10. 2021  

 

CAND/ CUM SI DE CE SE 

INTAMPLA? 

 

 

 

 

 

 

„Toamna, anotimpul bogăţiei” 

 

 

 

„Galbene și roșii frunze!” 

 4.10 - 8.10.  

2021 

„Toamnă, tu ne-aduci multe 

fructe dulci” 

 11.10 - 15.10.  

2021 

„Cămara cu legume a 

toamnei” 

 

 18.10 - 22.10.  

2021 

„Parfum  de toamnă” (flori 

de toamnă) 

  

        VACANŢĂ     

25.10.2021 - 29.10.2021 

 

 01.11 - 05.11. 

2021 

CAND/ CUM SI DE CE SE 

INTAMPLA? 

„Toamna, anotimpul bogăţiei” „Povestea  

toamnei”(evaluare) 

 08.11 - 12.11. 

2021 

 

 

 

CINE SUNT /SUNTEM ? 

 

 

 

 

„Grădinița și familia împreună 

pentru mine” 

 

„Familia leagănul copilăriei!” 

 

 15.11 - 19.11. 

2021 

„Sunt micuț și frumușel, fetiță 

sau băiețel?” 

(corpul omenesc) 

 22.11 - 26.11. 

2021 

„De mici creștem sănătoși” 

 29.11 - 3.12. 

2021 

CINE SUNT/ SUNTEM? „Sunt un pui de românaș” „Țară dragă și frumoasă 

mie-mi pari cea mai aleasă!” 

 06.12 - 10.12.   „Moșule, dragule, ce  ne - 



     CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
785 

2021 CAND, CUM SI DE CE SE 

INTAMPLA? 

 

 

„Iarna în haine de sărbătoare” 

 

aduci tu bunule! „ 

 13.12 - 17.12. 

2021 

„Tradiții românești” 

( capra, plugușorul, sorcova) 

 20.12 - 23.12. 

2021 

CAND, CUM SI DE CE SE 

INTAMPLA? 
 

„Bună seara, bună seara/Iaca, 

viu cu sănioara” 

           

     VACANŢĂ  DE  IARNĂ  

     23.12.2021 -9.01.2022 

 10.01 - 14.01. 

2022 

 

CAND, CUM SI DE CE SE 

INTAMPLA? 

 

 

„Iarna, bucuria copiilor” 

„Bucurii, bucurii 

iarnă-aduci pentru copii” 

(jocuri de iarnă) 

 17.01 - 21.01. 

2022 

CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI 

AICI PE PĂMÂNT? 

 

„Prieteni fără grai” „Călătorie în zonele 

polare” 

 

 25.01 - 28.01. 

2022 

CAND, CUM SI DE CE SE 

INTAMPLA? 

 

„Iarna, bucuria copiilor” „Poveste de iarnă” 

(evaluare proiecte) 

 

 

 

31.01.– 04. 02. 

2022 

 

CE SI CUM EXPRIMAM 

CEEA CE SIMTIM? 

„ Poveștile cât sunt de multe spre 

învățătură sunt făcute!” 

 

„Povești la gura sobei” 

  

07.02 - 11.02. 

2022 

 

CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI 

AICI PE PĂMÂNT? 

 

 

„Din lumea celor care nu 

cuvântă” 

 

 

,,Păsări de curte” 

 14.02 - 1.02. 

2022 

,,Animale domestice” 

 21.02 - 25.02. 

2022 

,,Animale sălbatice” 
 

 28.02- 4.03. 

2022 

 

CÂND, CUM ŞI DE CE SE  

ÎNTÂMPLĂ? 

 

 

 

 

 

 

„Vestitorii primăverii” 

 

 

„Primul ghiocel apare si 

imparte martisoare” 

 

 07.03 - 11.03. 

2022 

,,Se întorc păsările 

călătoare” 

 14.03 - 18.03. 

2022 

 

„Primăvara prin grădini ” - 

munci de primăvară 

 21.03 - 25.03. 

2022 

CAND, CUM SI DE CE SE  

INTAMPLA? 

„Îmi place să călătoresc” 

 

„Mijloace de transport pe 

uscat, pe apă” 
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 28.03 - 01.04. 

2022 

 „Din avion pot sa vad un 

norisor” 

 

 

 

4.04 - 7.04. 

2022 

 

 

 

CAND, CUM SI DE CE SE 

INTAMPLA? 

 

 

„Primavara în culori" 

 

 

„Buchetul Zânei 

Primăvara” 

  

ȘCOALA ALTFEL  ,, SĂ ȘTII MAI MULTE SĂ FII MAI BUN” 

 

8.04 - 114.04.2022 

  Vacanţa de primavara 

15..04. 2022 –1. 05.2022 

 

 

 

 

2.05 - 6.05. 

2022 

 

CAND, CUM SI DE CE SE 

INTAMPLA? 

 

 

„Primavara în culori" 

       

„Zumzet și culoare” 

(insecte) 

 9.05 - 13.05. 

2022 

 

CE SI CUM  AS VREAU SA 

FIU? 

 

 

„Meseria-brațară de aur” 

„Sunt atâtea meserii 

îndrăgite de copii!” 

 16.05 - 20.05. 

2022 

„Eu aș vrea să fiu….” 

 23.05 - 27.05.2022 CE SI CUM EXPRIMAM CEEA 

CE SIMTIM ? 

”Vara, anotimpul bucuriei!” „1 Iunie să fie zi de mare 

bucurie!” 

 30.05 - 03.06. 

2022 

 

Evaluare  finală 

„Uite câte-am învațat!” 

 

 06.06 - 10.06. 

2021 

„Bun venit vacanță mare!” 
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   PROIECT DE LECȚIE 

                                 CONSILIERE ȘI ORIENTARE 
 

prof. ȘUȘNEA ALINA CAMELIA 

 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă”, Arad 

 

 

 

Clasa: a X-a A, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Henri Coandă, Arad 

Grupul ţintă: colectivul clasei a X-a A (16 elevi) 

Diriginte – profesor Alina Camelia Șușnea 

MODULUL: CALITATEA STILULUI DE VIAȚĂ  

Titlul lecției:  În vârtejul timpului 

Tema – Managementul timpului 

COMPETENȚE GENERALE: 

Exersarea abilităților de management al unui stil de viață de calitate; 

Integrarea abilităților de interrelaționare, în vederea dezvoltării personale și profesionale; 

SCOPUL LECȚIEI: promovarea următoarelor valori și atitudini: 

- orientare spre o viață de calitate, în prezent și viitor; 

- valorizarea relațiilor interpersonale; 

- responsabilitate și disponibilitate pentru decizii și acțiuni privind propria carieră; 

- motivație în elaborarea propriului traseu educațional; 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

5.1. Analizarea informațiilor, serviciilor și resurselor care promovează un stil de viață de calitate; 

5.2. Analizarea unor fenomene cu consecințe negative asupra vieții tinerilor și a stilului de viață sănătos; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

- O1 - definirea noțiunii de „timp”; 

- O2 - definirea noțiunii metaforice de „hoți de timp”; 

- O3 - identificarea activităților / lucrurilor care ne distrag atenția de la sarcinile importante; 

- O3 - găsirea soluțiilor practice pentru câștigarea timpului; 

- O4 - conștientizarea gestionării eficace a timpului; 

- O5 - identificarea lucrurilor cu adevărat importante în viață; 

 

FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, activitate individuală, activitatea pe grupe 

RESURSE MATERIALE: sala de clasă, fișe de lucru, laptop, prezentări audio- video, sfoară, marker, tablă etc.   
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SCENARIU DIDACTIC 

1. Moment organizatoric: 

Asigurarea climatului de ordine şi disciplină necesar desfăşurării lecţiei. (2 minute) 

2. Captarea atenţiei 

- joc didactic ice-breaking, corelat cu supratema TIMPULUI din acest proiect 

• Ice-breaking 1: li se cere elevilor să se așeze pe o linie imaginară a timpului, în funcție de luna nașterii, fără să 

vorbească între ei. (după ce se așează, își vor preciza prenumele și luna nașterii, indicând și o caracteristică a 

acestei luni) (3 minute) 

• pornind de la această așezare, se vor forma 3 grupe (a câte 4 sau 5 elevi, în funcție de prezență); grupa își va 

delega un reprezentat, care va fi invitat din nou pe linia timpului (împărțită, de data aceasta în funcție de trecut, 

prezent, viitor) 

• Ice-breaking 2: Se vor marca trei repere temporale, trecut, prezent, viitor. Fiecare reprezentant se va poziționa 

pe această linie și va povesti un moment importat din viața sa (sau își va imagina, dacă se poziționează în viitor). 

(5 minute) 

 

3. Anunţarea subiectului lecţiei 

- Astăzi vom discuta despre Hoții de timp.  

- exercițiu de tip brainstorming: Elevii vor numi cât mai mulți termeni care le trec prin minte, atunci când aud acest titlu 

(posibil, disocierea sintagmei, în funcție de context). (5 minute) 

4. Dirijarea învăţării 

Prin conversație, se definesc noțiuni/ sintagme precum: timp, gestionarea timpului, program aglomerat. 

În continuare, se vor comenta câteva imagini sugestive pentru tema TIMPULUI și un citat din Antoine de 

Saint-Exupery, din opera Micul Prinț.  (5 minute) 

Fiecare grupă și va primi câte o fișă cu următoarele cerințe: 

GRUPA I:  

1.Mai jos aveți o listă cu cei mai atroce hoți de timp. Sarcina voastră este de a identifica activitățile ce vă distrag 

de la sarcinile importante.  

2.Stabiliți un clasament al acestora. (fișa de lucru completă va fi anexată proiectului) 

GRUPA a II-a:  

1.Menționați în cadranele de mai jos, activitățile potrivite unui copil de vârsta voastră. (în funcție de următoarele 

4 clasificări: importante și urgente / importante și neurgente, neimportante și urgente / neimportante și neurgente). 

2. Găsiți cel puțin cinci soluții practice pentru câștigarea timpului. (fișa de lucru completă va fi anexată 

proiectului) 

GRUPA III:  

1. Citiți situația de mai jos. 

                       2. Analizați situația prezentată și identificați soluția corectă. (fișa de lucru completă va fi anexată 

proiectului) 

Timp de lucru – 5 minute   Fond muzical, Stela Enache, Extemporal la dirigenție 

Fiecare reprezentant al grupei va prezenta răspunsurile date. (+discuții, păreri)  
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(10 minute) 

Se va urmări un filmuleț intitulat Profesorul de filosofie și lecția de viață, urmat de discuții, exprimarea opiniei. 

(5 minute) 

5. Reflecția: Care sunt lucrurile importante în viață? E necesară această fugă continuă, această luptă cu ceasul? 

Moment audio-video: Octavian Paler, Avem timp (3 minute), urmat de discuții (2 minute) 

6. Temă: 

Elevii vor primi un chestionar, pe care-l vor completa până la următoarea oră de dirigenție. 

 

Bibliografie: 

Pelletier, Julien, Agir sur la qualité de vie, Editions Gallimard, Paris, s.a. ; 

Petrescu, P, Pop, V, - Transdisciplinaritatea, o noua abordare a situațiilor de învățare – ghid pentru cadre 

didactice,  Editura Didactică si Pedagogică, București, 2007 ; 

Programe școlare pentru Aria curriculară Consiliere și orientare, 2006; 

Rodach Gerar, Mieux gérer ses priorités et son temps, Editions d’Organisation, Paris, 2006 ; 

https://www.link-group.eu/portfolio/center-career-development 

https://www.youtube.com/watch?v=dv2Mvb5SIPU 

https://www.youtube.com/watch?v=MJtl45PwJlk&t=75s 

https://www.youtube.com/watch?v=rVrqHINjA6M  

https://www.link-group.eu/portfolio/center-career-development
https://www.youtube.com/watch?v=dv2Mvb5SIPU
https://www.youtube.com/watch?v=MJtl45PwJlk&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=rVrqHINjA6M
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EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE CLASSROOM 

                                                                                                                                                                      

English teacher, Bahan Aurica 

                                                                Technological High School ’’Tomsa Voda’’ Solca 

 

           Children live their lives in school. Their only purpose is not merely to come to school and learn academics. 

Expectations and pressures of academic achievement in the context of current standardized tests and exams, and ensuing 

job make it so important to concentrate on the academics rather than human development. Children thrive when they feel 

accepted and seen and heard and appreciated, instead of always being controlled, corrected, assessed and criticized. I feel 

the need to repeat myself and say that learning is largely about relationships and has everything to do with emotion and 

attitude. Here’s the most representative real-life example ever. If somebody asked  us to come up with a few attributes of 

the best teacher that we have ever had, I bet that the first thoughts would run to a teacher who cared about our growth, 

who spoke calmly and clearly, who understood the world around us and the talents within, so that we could become 

whole and active individuals. Of course, there are so many other characteristics we could jot down, but I am confident 

that most of them will not be related to a brilliant knowledge of the school subject, or to a high IQ, but rather strengths in 

EQ.  

            I am a teacher who works with hundreds of students every single school year and who loves her job. These 

are the very reasons why I wanted to find out more about the expectations learners have from their teachers. Thus, diving 

deeper into the matter,  I reached the conclusions below: 

•       Good teachers are aware of not being only mere lesson deliverers. Children are neither some inert   

software items ready to be programmed, nor some “bricks in the wall” as Pink Floyd used to sing. They are living 

individuals with their own biographies, experiences, emotional baggage, talents, interests, etc. In the whole scheme of 

things, academic abilities by themselves are vastly irrelevant. The results of a survey on what employers expect from 

their future employees, of 7 desired traits, just one was academic: competence in reading, writing and math. They were 

largely interested in communication skills, initiative, empathy, flexibility, persuasiveness, and cooperation. 

• Good teachers know the strengths and weaknesses of each student. They also know whether a student is  

right-brain creative/ intuitive type or a left-brain analytical type.They are also aware of each student’s dominant learning 

style, whether it is visual, auditory or kinesthetic. 

• Good teachers are good noticers of their students. They manifest interest in things like who they stay with  

in and out of the classroom. They look into their eyes to see who is inside. They listen to what they say to one another, 

noticing the tone of their voice. An atmosphere dominated by grades and test scores creates haves and have-nots, and in 

such a competitive and unbalanced environment everyone suffers. They cannot find their own voice and strength unless 

teachers care enough to see them and build their foundation, brick by brick.  

• Good teachers smile a lot because they know that emotions are contagious. I guess the difference between   

the different types of teachers stays in their emotional style. Surveys show that the most effective and memorable ones 

are those who spread positivity, optimism, kindness and warmth, who know how to connect, who are emotionally 

expressive, who encourage and appreciate. 

• Good teachers don’t give students too many directions. Students need to feel they have some control over  

the situation. They need to open up their thinking, not to box it in. Good teachers support genuineness, innovation, 

acumen, insight. Students have to make mistakes because this is the best way to see what it is missing and what else they 

need to do in order to come up with something good and even special or original. By the time they get to be adults, most 
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kids have lost the capacity of trying new things, of finding solutions, of creating something that can be anything. They 

are scared of making mistakes lest they should be labelled, laughed at, or even left out. 

• Good teachers know how to create well-rounded teams. It’s easy to focus solely on cognitive ability and  

ignore social-emotional intelligence, but when these two work together, magic happens. The teacher should be the glue. 

As I repeatedly pointed out, teaching is largely about relationships and human development.  

• Good teachers know that learning is meant to be a lifelong pursuit. Learning never ends. They must 

continuously look for ways to improve themselves as well as individual lessons or components of lessons. 

• Good teachers see when things don’t work as planned and when a change is  needed. Alexander Den Heijer  

pinpoints this idea splendidly: ’’When a flower doesn’t bloom, you fix the environment in which it grows, not the 

flower’’ (np). 

            During my teaching years, I came across students who were very talented, but never confirmed, and 

vice-versa, average students who were less talented but who had the inner drive to go much farther than those with 

superior talent. And I couldn’t prevent myself from asking a few questions. For instance, what does it really take to 

maximize your talent, to reach your highest potential? Why some people make it and some others don’t? What do you 

have to do to live your talent and get paid for it? After thinking it over,  I reached the same conclusion, that emotional 

intelligent skills, such as motivation, trust, dedication, discipline, grit, resilience, beat IQ, talent, brilliance or giftedness 

every day of the week.  So, I think that talent by itself is not enough. It’s what you bring in addition to your competences 

and gifts that makes the whole difference.  

           Emotional intelligence skills are synergistic with cognitive ones; the best players have both. The aptitudes 

students need in order to reach success begin with intellectual capacities,  but they need emotional competences too, to 

get the full potential of their talents.                 

           There are myriads of benefits in boosting students’ emotional intelligence. Strong social and emotional 

competences have been linked to improved behaviors  and school outcomes, including decreases in school violence , 

dropout rates, bullying. Additionally, there is so much research which demonstrates that students perform better 

academically when their socio-emotional needs are nurtured. They will always perform in a way that is alligned with the 

way they see themselves. And the less they appreciate themselves and their potential, the less power they can enhance. 

          Emotionally intelligent children are confident, optimistic, sociable, assertive, consistent, enthusiastic, they  

display empathy and affection,  don’t ignite conflicts, build and work in teams, control their own behaviour, set goals, 

etc. 

         There is a strong will in education to make everything data driven. Children’s strengths are not valued and the 

weaknesses are amplified. Their grades are more important than their sense of self. We care more about how well pupils 

can read or write whether they’ll be healthy and whole. 

         Like most teachers, when I read or listen to my students, I instantly react to misspelt words, syntax mistakes, 

wrong use of tenses or plurals, and underdeveloped ideas. I have to take a step back and ask myself where this radar for 

error came from, because when I am able to see beyond mistakes, what I find in my students is exactly what I need to 

convince myself that I have the best job of all. 

         We, teachers, need to remember that our students will become our neighbours, our community members, even 

our superiors. It is also true that our graduates will carry everything we taught them. Keeping all this in mind, I choose to 

intentionally enhance emotional intelligence in my classroom. I can’t afford not to. I truly believe that I am educating the 

people who will become my colleagues, my leaders, and my inspiration one day. Yes, I need to teach my students 
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academic abilities, and I take this responsability very seriously, but an equal priority for me is to teach emotional skills 

too, that will matter immensely for their personal destiny. To me, this is the purpose of schooling.  
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MODALITĂŢI DE COMUNICARE ŞI ÎNVĂŢARE ON-LINE 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR, FĂRĂ A CREA DEPENDENŢĂ 

 

Material realizat de educatoare, GHINCEA SIMONA 

GRADINITA PP „CASUTA FERMECATA”  

GIURGIU 

 

 Parcurgem o perioadă de intense transformări socio-culturale, datorate în principal exploziei tehnologice care a 

schimbat radical și continuă să o facă comunicarea interumană și, mai mult decât atât, întreg comportamentul uman. 

(Beciu, 2011) 

 Tehnologia informatică face parte integrantă din viaţa cotidiană a copilului încă de la cele mai fragede vârste, 

atât în mediul familial, cât şi în cel socio-cultural apropiat, iar gradiniţa nu poate face excepţie de la această realitate. 

Interesul copiilor pentru dispozitivele digitale: laptop, tabletă, tablă interactivă, retroproiector, etc., folosite ca 

instrumente de învăţare, au condus inevitabil la inovarea, modernizarea procesului didactic şi la adaptarea lui la noile 

cerinţe educaţionale. 

 Este demonstrat faptul că valenţele formative ale utilizării tehnologiei informaţionale în procesul educaţional 

sunt multiple, contribuind la formarea şi dezvoltarea atenţiei, gândirii logice şi creative, memoriei şi a autonomiei 

decizionale şi acţionale. 

 La nivelul învăţământului preşcolar, problema esenţială o constituie gestionarea corectă a resurselor didactice 

tehnologizate,deoarece pentru a deveni eficiente în procesul de predare-învăţare-evaluare, trebuie să fie subordinate unei 

viziuni pedagogice clare, în concordanţă cu obiectivele propuse. Atunci când profesorul îşi proiectează activitatea 

didactică este necesar să ţină cont de momentul în care va utiliza calculatorul şi să se asigure în prealabil de buna 

funcţionalitate a dispozitivelor.Utilizarea acestora la întâmplare, fără un scop bine determinat nu numai că nu va aduce un 

beneficiu real activităţii, ci va îngreuna procesul. 

 Învăţarea asistată de calculator poate fi folosită în mediul preşcolar în două ipostaze. Prima constă în utilizarea 

dispozitivelor multi-media ca mijloace didactice, ilustrative pentru a demonstra şi facilita predarea-învăţarea unor 

concepte/ fenomene şi relaţii din natură, greu de explicat preşcolarilor prin intermediul instrumentelor didactice, 

tradiţionale (planşe didactice, imagini, fotografii,etc.). Pentru a exemplifica acest aspect, menţionez: filme documentare, 

special concepute pentru copii, selectate de pe canalul de Youtube pentru a prezenta preşcolarilor metamorfoza fluturelui 

sau circuitul apei in natura; animaţii despre polenizarea plantelor, explicarea anumitor reacţii şi funcţii ale organismului 

uman (De ce strănutăm? Cum vedem? De ce trebuie să dormim?) prin utilizarea unor softuri educaţionale special 

concepute pentru activitatea didactică sau jocuri educaţionale,selectate în deplin acord cu obiectivele operaţionale 

propuse pentru activitatea respectivă. Cea de-a doua ipostază de utilizare la grupa a device-urilor multi-media a fost cea 

în care copilul utilizează independent şi comunică audio-video, folosind diferite aplicaţii şi soft-uri, mai mult sau mai 

puţin concepute pentru acest segment de vârstă, de exemplu Skype, Whats-ap, Google Meet. 

  Utilizarea pachetelor de programe educaţionale în activitatea instructiv-educativă cu preşcolarii este principala 

metodă pedagogică, utilizată în ultima perioadă, în condiţiile trecerii de la învăţământul de tip „ faţă în faţă”, la cel de tip 

on-line.  

 Exemple de astfel de pachete educaţionale utilizate în activitatea didactică cu preşcolarii sunt: „Piticlic”, „Edu” 

şi cele dezvoltate de diferite instituţii cultural-muzeale, cum ar fi: Muzeul Antipa sau Muzeul de Geologie, fiecare 

cuprinzând o suită tematică de astfel de softuri. 
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 Avantajul folosirii unui pachet de programe educaţionale este că acesta se poate utiliza atât în activităţile 

sincron, cât şi în cele asincron. Acesta permite distribuirea informaţiei rapid şi creşterea interesului copilului faţă de 

informaţiile transmise, deoarece se folosesc jocuri, imagini şi explicaţii, într-un mod interdisciplinar şi limbaj accesibil 

preşcolarilor. 

 Utilizarea mijloacelor didactice digitale nu poate fi făcută la întâmplare, ci trebuie să urmeze logica firească, 

bine elaborată a oricărui demers de acest fel: ce urmăresc, de ce mijloace dispun pentru realizarea obiectivelor propuse, 

care este intervalul de timp, concordă tema şi mijloacele alese cu vârsta şi interesele copiilor cărora li se adresează, etc. 

(Cioflică, S-M, Iliescu Bogdan, 2003) 

  Am identificat, astfel, în baza experienţelor instructiv-educative cu preşcolarii o serie de avantaje şi 

dezavantaje ale utilizării dispozitivelor digitale şi internetului în procesul educaţional. 

 Avantaje: 

- Gadget-urile reprezintă un instrument de învăţare preferat de copii, datorită: dimensiunilor, culorilor, animaţiei şi 

interactivităţii. 

-Stimulează interesul, creativitatea, memoria copilului, dezvoltând abilităţi de învăţare independentă şi rezolvare de 

probleme. 

- Dezvoltă abilităţi psiho-motrice, precum coordonarea ochi-mână şi viteza de reacţie. 

- Permite continuarea activităţilor începute la grădiniţă şi acasă. 

- Tehnologia atât ca parte de hard, cât şi de soft este relativ accesibilă (preţ şi disponibilitatea pe piaţă). 

 Dezavantajele sunt: 

- Implică de obicei o mobilitate scăzută a copilului, solicitând din punct de vedere medical coloana vertebrală şi afectând 

de multe ori postura copilului. 

- Poate afecta vederea copiilor, pe termen lung. 

- Limitează interacţiunea directă a copilului cu adulţii şi covârstnicii. 

-Expune copilul unor conţinuturi violente, determinând o desensibilizare progresivă a acestuia, raportată la timpul 

petrecut în mediul virtual. 

-Expune minorul reclamelor agresive şi favorizează adoptarea unor obiceiuri de consum. 

- Anumite aplicaţii, mai ales jocuri pot creea dependenţă. 

 Dintre activităţile desfăşurate cu preşcolarii care au necesitat asistenţa computerizată, amintesc: 

- Utilizarea programului Paint, fiecărui copil solicitându-i-se să realizeze cu instrumentele specifice acestui soft un desen 

cu elemente simple, în funcţie de capacitatea sa de creaţie, vârstă, stăpânirea deprinderilor de operare, de motricitatea fină 

şi grosieră a mâinii, etc. 

- Copiii au mai primit drept sarcini de lucru pentru dezvoltarea vitezei de reacţie, a lateralităţii, a motricităţii şi a 

coordonării mînă-ochi, jocuri de tip labirint sau de orientare. Observându-i pe parcursul acestor activităţi, am constatat o 

îmbunătăţire a capacităţii decizionale, a atenţiei şi motivaţiei, un interes deosebit pentru simboluri (litere şi cifre, despre 

care intuitiv întelegeau că au rol de indicaţii sau de clasare a rezultatelor). 

 Se poate folosi calculatorul şi astfel de soft-uri educaţionale, cu rezultate foarte bune în: 

- activităţi de transmitere/însuşire de noi cunoştinţe; 

- activităţi de consolidare a cunoştinţelor dobândite anterior; 

- activităţi de verificare/evaluare. 
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 În concluzie, deşi eficienţa tehnologiilor informatizate în cadrul procesului educaţional a fost dovedită prin 

studii ştiinţifice şi activităţile didactice propriu-zise, desfăşurate cu preşcolarii în sala de grupă şi în afara ei, totuşi nu 

trebuie să facem din învăţarea asistată de calculator un scop în sine, ci un mijloc eficient de a obţine eficientizarea 

procesului educaţional. 

 

Bibliografie: 

1. Beciu, C. (2011). Sociologia comunicării şi a spaţiului public. Iaşi: Editura Polirom. 

2. Cioflică, S. M., Iliescu, B. (2003). Prietenul meu, calculatorul. Petroşani: Editura TehnoArt. 

3. Cioflică, S-M, Iliescu Bogdan. (2003). Prietenul meu, calculatorul- ghid de utilizare pentru preşcolari. 

Petroşani: Editura Tehno-Art. 
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ABORDAREA CONSTRUCTIVISMULUI ÎN FORMAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE 

 

PROF. ILIE MARIA 

LICEUL TEHNOLOGIC  

,,IOAN N. ROMAN” CONSTANŢA 

 

 

Obiectivului general al învăţământului tehnic este pregătirea unor tineri în domenii competitive în vederea unei 

mai bune inserţii pe piaţa muncii, contribuind la dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere, prin metode educaţionale 

noi, inovative. Se răspunde astfel unei cerinţe şi anume aceea de creştere a flexibilităţii şi diversificarea modalităţilor de 

educaţie modernă şi calitate în învăţământul preuniversitar prin adaptarea programelor de studii la cerinţele pieţei muncii, 

creşterea accesului tinerilor din orice zonă, la învăţământul de specialitate. 

Există mai multe feluri de învăţare. Dar nu toţi putem avea acces la toate. 

,,Gândirea constructivistă pare a fi la modă într-o epocă în care certitudinile şi adevărurile tradiţionale devin 

fragile şi discutabile. Teza centrală a constructivismului susţine că oamenii sunt sisteme operaţionale închise, 

autoreferenţiale, autopoetice. Realitatea exterioară ne este inaccesibilă din punct de vedere senzorial şi cognitiv. Suntem 

legaţi de mediul în care trăim doar structural, adică prelucrăm în sistemul nostru nervos impulsuri din mediu în funcţie de 

structura proprie, de structurile psihofizice, cognitive şi emoţionale formate în decursul existenţei noastre istorice. 

Realitatea astfel creată nu este o reprezentare sau reproducere a realităţii exterioare, ci o construcţie funcţională viabilă 

împărtăşită şi de ceilalţi care s-a dovedit utilă şi pe parcursul vieţii”22.  

În perspectiva constructivismului, învăţarea este văzută în următoarele concepte centrale: percepţie a diferenţei;  

perturbare; observare de gradul doi;  reframing;  asociabilitate și  deviere.  

Constructivismul reprezintă una din alternativele metodologice de instruire a elevilor. Pedagogia constructivistă 

se constituie/reprezintă (ca) o altemativă mai ales la nivel metodologic, al practicii educaţionale. Punctul central prin care 

s-a ajuns la extinderea constructivismului în pedagogie îl reprezintă învăţarea, şi, ca urmare, această paradigmă 

transdisciplinară a generat consecinţe şi soluţii aplicative şi în domeniul instruirii. Modalităţile de aplicare a 

constructivismului în practica instruirii au generat extinderi în sistem: pentru întreaga activitate educaţională, pentru 

conceperea curriculumului şcolar şi extraşcolar şi pentru activitatea de evaluare didactică.23  

Elevul are cel mai important rol în învăţare, el este cel care formulează întrebări, formulează răspunsuri, 

argumentează răspunsurile pe  care le dă şi tot el este cel care produce conflictele cognitive.  

Structura și componentele competenței de învățare a elevilor de la liceul tehnologic și școală profesională 

 În conformitate cu Cadrul european de referință, competența de a învăța să înveți cuprinde următoarele 

componenete de bază:  

Cunoștințele, deprinderile şi calificările solicitate de o anumită activitate sau carieră; cunoaşterea şi înţelegerea 

strategiilor de învăţare preferate; cunoaşterea şi înţelegerea punctelor tari şi slabe privind aptitudinile şi calificările 

personale; capacitatea de a căuta oportunităţi de formare şi de consiliere pentru carieră şi educaţie.  

Deprinderile/aptitudinile - dobândirea alfabetizărilor de bază necesare pentru continuarea învăţării: scrisul, 

cititul, numeraţia şi TIC; accesarea, procesarea şi asimilarea de noi cunoştinţe şi aptitudini (deprinderi); a avea o gestiune 

eficientă proprie a învăţării; a persevera în învăţare; a atribui un timp pentru învăţarea autonomă, dovedind 

 
22 după H. Siebert, 2001, pag.16 
23 vezi E. Frăsineanu, p. 72, în E. Joiţa coord, 2007 
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autodisciplină; a organiza propria sa învăţare; a evalua propria sa muncă, iar în caz de eşec, a căuta sfaturi, informaţii şi 

ajutor.   

Atitudinile - motivaţia şi încrederea pentru a continua şi a reuşi în învăţarea pe parcursul întregii vieţi; atitudinea 

centrată pe rezolvarea de probleme pentru a sprijini procesul propriu de învăţare şi capacitatea individului de a înlătura 

obstacolele şi de a gestiona schimbarea; manifestarea dorinţei de a exploata experienţele de învăţare şi experienţele de 

viaţă; exploatarea oportunităţilor pentru învăţare şi pentru a aplica achiziţiile în diverse situaţii de viață. Învăţarea 

constructivistă antrenează limbajul variat pentru comunicare, explicare, argumentare, dezbatere, negociere”24. 

 Ca urmare a utilizării modelelor de proiectare constructivistă atât cadrele didactice (profesor și maiștru 

instructor) cât și elevii și-au format o părere.   

 Pentru elevi  s-a dovedit a fi ceva nou; au fost mai activi la orele de teorie, laborator tehnologic sau instruire 

practică, au primit și rezolvat sarcini de lucru, s-au simțit mai  liberi și ingenioși, au lucrat în echipă, au fost mai deschiși 

putând răspunde fără să se simtă stânjeniți,  au utilizat diverse metode interactive.  

 Nu toate tipurile de lecții se pretează la acest tip de proiectare. Pe parcursul activităților didactice este nevoie de 

intervenția cadrului didactic care trebuie să găsească probleme cât mai interesante care să capteze atenția elevilor. 

Cantitatea de cunoștințe este mare iar elevii sunt suprasolicitați.  

  Odată instruiți în această direcție elevii pot utiliza aceste metode și în rezolvarea problemelor de la alte 

discipline; sunt antrenați să învețe, sunt puși în situația să caute cât mai multe răspunsuri, să elaboreze idei, să 

experimenteze și să încerce lucruri noi.  

 Cadrul didactic este pus în situația să folosească  multe materiale, resurse pe care le poate avea în dotare sau să 

le elaboreze înainte de fiecare activitate. Acest lucru necesită timp, dispoziție de lucru;  studiu, atenție acordată fiecărui 

elev în parte.  

 Constructivismul te face un profesor  liber care nu mai este legat de tablă și cretă. Elevii sunt puși în situația de 

a descoperi, a analiza, a rezolva fiind motivați să învețe;  sunt încurajați să colaboreze direct și să lucreze în echipă; 

elevii pot lua rolul profesorului; informațiile noi pot fi tratate într-un stil problematizat și critic.  

 Se pot aplica la clasă diverse strategii didactice. Este recomandat să sprijinim elevii în autoevaluare și evaluare 

reciprocă,  să punem elevii în situații reale, practice sau simulate, să ia decizii  pentru ai face pe elevi mai siguri pe ei 

însuși.  

 Prezentarea modelelor constructiviste la întâlnirile metodice a reliefat incapacitatea unor cadrelor didactice de a 

se adapta la ceva nou. S-a concluzionat că este necesar un algoritm de proiectare  riguros, o experiență de lucru a 

cadrului didactic care să îmbine armonios metodele clasice de predare cu cele moderne, să utilizeze în permanență 

transdisciplinaritatea, să folosească experiența anterioară a elevilor, să echilibreze și să perfecționeze învățarea logică, să 

creeze situații de  explorarea independentă și apoi în grupuri, să consilieze elevii în moment critice, să ofere sprijin în 

depășirea obstacolelor, să faciliteze înțelegerea conținuturilor  prin utilizarea: machetelor, planșelor, schemelor logice, 

hărților conceptuale, reprezentărilor grafice, tabelelor comparative.  

 În vederea evaluării elevilor ar trebui să stabilim criterii de evaluare standard. Nu evaluăm numai cunoștințele ci 

și reflecțiile, analizele, ideile, soluțiile, punctele de vedere și concluziile. 

 În permanență este necesară monitorizarea satisfacției elevilor referitor la derularea activităților prin aplicarea 

chestionarelor de satisfacție a elevilor. 

 

 
24 vezi Mihaela Ştefan, p. 98-99, În E. Joiţa (coord.), Profesorul şi alternativa constructivistă a învăţării, 2007 
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MY FAMILY -LESSON PLAN 

 
Profesor Tocilianu Diana – Laura 

Școala Gimnazială nr.7, Galați 

Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu”, Galați 

 

 
         When talking about family young students are very enthusiastic and they want to acquire as much information as 

they can. This topic involves a lot of activities which can be applied in the classroom even in this period. Not only songs or 

guessing games can capture their attention, but also miming games or associating words with images can be motivating as 

well. Children are a source of inspiration and we as teachers have to adapt our teaching methods according to their level of 

understanding and their personality. That is why all the activities presented in this lesson plan have been created so as to 

fulfill my students’ needs. 

 

Teacher:    TOCILIANU DIANA - LAURA 

School: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 GALAȚI 

Class: PREGATITOARE 

Number of students: 31 

Time of lesson: 45 min. 

Textbook: English for kids  

Topic: MY FAMILY  

 

Lesson aims: 

• to use the vocabulary related to FAMILY 

• to discover new words related to FAMILY MEMBERS 

• to practise listening to SONGS 

• to play a contest in order to encourage competition among students. 

 

Assumptions: 

• students may know many words related to the topic and enjoy performing different tasks; 

• every student gets a chance to repeat and play the game. 

 

Possible drawbacks: 

• some students may find it difficult to understand words while listening to the songs 

 

Skills: speaking, matching, listening  

 

Aids:  worksheets, class CDs, pictures, (video projector), whiteboard, interactive board
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LESSON PLAN 

No. ACTIVITY PROCEDURE INTER - 

ACTION 

SKILL TIMING AIMS MATERIALS 

 

1 

 

Greeting 

and 

revising  

 

     Teacher greets 

the students by means 

of  HELLO SONG 

- Students revise parts 

of the body by 

playing the game: I 

SPY WITH MY 

LITTLE EYE 

 

 

Student 

Teacher 

 

 

 

Listening 

Speaking  

 

 

5 min 

 

- to practise 

vocabulary 

through 

songs 

 

  

Hello song 

 

2 

 

Lead-in : 

Listening 

and 

matching 

images 

 

    Students are 

informed that they are 

going to talk about 

FAMILY 

MEMBERS while the 

teacher is playing a 

song for them to 

understand and 

associate the image 

with the words. 

 

 

 

Student 

Teacher 

 

 

 

Listening 

Speaking 

 

 

5 min 

 

 

-  to 

practise 

using 

listening 

strategies in 

order to 

learn new 

vocabulary 

 

Projector  

Class CD 

 

 

3 

 

Vocabulary 

practice 

 

     Teacher plays a 

guessing game in 

which she sticks 

cards on the board 

which students have 

to associate with the 

words, then she 

mimes each member 

of the family for 

students to learn 

better. The teacher is 

smiling and 

encourages students 

to answer. 

 

 

 

 

Student 

Teacher 

 Student 

 

 

Speaking 

Playing  

 

 

5 min 

 

- to 

discover 

new words 

related to 

family 

members; 

 

- to 

encourage 

students to 

speak 

 

 

Pictures on 

the board 

 

 

4 

 

Vocabulary 

practice 

and 

listening 

 

       Teacher 

introduces words 

such as: fat /slim/ 

beautiful/ tall/ short 

and the children have 

to associate them 

with the images after 

they have listened to 

the words on the cd 

(exercise 1, page 16).  

 

        Students 

revise the colours by 

colouring members of 

the family according 

to what the teacher 

says while listening 

to the song: LET’S 

 

 

Individual 

work 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

work 

 

 

 

Listening 

  Speaking 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listening 

Colouring   

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10min 

 

- to practise 

using 

listening 

strategies  

 

- to 

associate 

images 

with the 

words 

pronounced 

by the 

teacher 

 

 - to 

consolidate 

the 

 

Students’ 

book 

Class CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projector 

Students’ 

book 

Class CD 
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LEARN THE 

COLOURS 

vocabulary 

5 Vocabulary 

contest  

      Teacher plays a 

contest called BINGO 

in which a member of 

the family is called 

and the students have 

to cross it. If they fill 

a line or a column 

they have to say the 

word BINGO. The 

teacher encourages 

students to speak and 

repeat the words. 

 

Individual 

work 

 

 

Speaking 

Playing 

 

10 min 

  

- to make 

students 

feel 

comfortable 

when 

learning 

new words 

 

Interactive 

board 

Worksheets 

 

 

Materials: 

https://anglomaniacy.pl/vocabulary-contents.htm 

 Mircea, C., 2019, English for kids, Editura Booklet, Bucuresti 

 

 

 

 

https://anglomaniacy.pl/vocabulary-contents.htm
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SCHIȚĂ DE LECȚIE 

Prof. înv. primar : Pop Rodica 

Școala Gimnazială Lăpuș, Maramureș 

Disciplina: Dezvoltare personală 

Clasa a II-a 

Data: 15.10.2021 

Subiectul lecției: Eu –la fel sau diferit de ceilalți 

Scop: - dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi  intercunoaştere 

Obiective:  - să  se prezinte și să spună o calitate a sa; 

                   - să identifice acele lucruri care definesc identitatea unei  persoane; 

                   - să precizeze diferenţele care pot apărea între oameni; 

                   - să discute despre respect și acceptare între colegi 

Metode și procedee:conversația,explicația,exercițiul,asocierea,observația; 

Mijloace didactice:planșe cu imagini,videoproiector,laptop,manualul, fișe; 

 

                               ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

1. Captarea atenției: Cântecul emoțiilor 

2. Reactualizarea cunoștințelor: Cum mă simt azi? Alege o față zâmbitoare și explică de  ce te simți asfel. 

Recitim poezia *Diversitate* și discutăm despre unele diferențe dintre noi.  

Jocul numelor : Mă numesc….. și-mi place ….. 

3. Descoperirea noului conținut 

Supun spre discuție două povești: * Cartea junglei* și * Capra cu trei iezi* . Ne remintim conținutul poveștilor cu 

ajutorul întrebărilor: 

Cine… 

Unde…. 

Când… 

De ce…. 

Cum… 

Privim imaginile din manual/20 și ajungem la o concluzie: Cei doi autori au opinii diferite despre același animal:lupul. 

Lupoaica este o mamă bună, chiar și pentru un pui de om, iar lupul este flămând, rău, fără inimă, nu ține cont de 

sentimentele celor din jur. 

Pornind de la propoziția * Noi la fel, dar diferiți* începem o dezbatere despre ce ne aseamănă, ce ne deosebește, ce ne 

face unici. 

Fiecare elev va spune cu cine din clasă seamănă, ce are diferit de ceilalți. Ex. Eu am părul șaten ca…, dar îmi place să am 

grijă de animale…. 

4. Asigurarea retenției si transferului 

Le citesc ultima parte a poveștii *Cartea junglei* și răspundem la întrebările din manual. 

5. Activitate în completare: ascultăm poezia * Bunicul și cele 4 rase* și urmărim un fragment din povestea de azi. 
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Bunicul si cele patru  rase – Nichita Stanescu 

09JUN 

Rasa galbena, se stie, 

are pielea argintie 

si parul extrem de lung, 

si lucreaza la un strung. 

 

Rasa neagra, cum se stie, 

are pielea alburie 

si parul extrem de lung 

si lucreaza la un strung. 

 

Rasa rosie, se stie, 

are pielea albastrie 

si parul extrem de lung 

si lucreaza la un strung. 

 

Rasa alba, cum se stie, 

are pielea visinie 

si parul extrem de lung 

si lucreaza la un strung. 

 

Asta este, dragi nepoti, 

Toți sunt oameni, toți, toți, toți. 

 

 

 



     CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
804 

Asigurarea calității educației-premisă a eficienței managementului organizației școlare 

 

DUMITRU ANA-MARIA 

DRD.la Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”Chișinău 

 

Specialitatea 531.02 Management educațional 

         În limbajul comun, conceptul de management se utilizează pentru a desemna conducerea unei întreprinderi, 

instituții, domeniu a unei activități organizate. Se utilizează conceptele de: management educațional, managementul 

învățământului, managementul organizației școlare, managementul clasei de elevi, managementul învățământului 

superior. Încercări de clarificări conceptuale au realizat: E. Păun, R.M. Miculescu, I.Jinga, E. Joița, R.I. Bourdon, N. 

Cerchez, E. Mateescu, I. Boboc etc. Pentru a defini managementul educațional,am operat următoarea selecție a 

definițiilor: 

a.      managementul educațional este un “proces complex de conducere a actului educațional la nivelul sistemului de 

învățământ considerat în ansamblul său sau la nivelurile structurale ale acestuia….. și cuprinde conducerea actului 

educațional manifestat sub aspectul său informal și nonformal”(Miculescu, R.M., Modele alternative destinate pregătirii 

inițiale și perfecționării continue ale managerilor școlari, teza de doctorat, Facultatea de Sociologie, Psihologie și 

Pedagogie, București, 1994, p. 12). 

b.      managementul educațional constă în “studierea proceselor și relațiilor ce se manifestă în cadrul instituțiilor de 

învățământ în timpul desfășurării procesului educațional, în vederea descoperirii legilor care-l generează și a elaborării 

unor metode și tehnici de conducere pe baza acestora, care să asigure creșterea eficienței acestui proces”(Toca, I., 

Management educațional, EDP-S.A., București, 2002, pp. 21, 22). Datorită complexității sociale, economice, politice, a 

idealului educațional și datorită finalităților fiecărui ciclu școlar, managementul educațional are un caracter: social, prin 

obiectul activității sale; educativ, prin importanța școlii în contextul actual; sistemic, prin conexiunile cu alte 

componente;economic, datorită intenției de a crește permanent eficiența muncii; multidisciplinar, datorită conexiunilor cu 

alte discipline (juridice, psihologice, pedagogice, sociologice etc.). 

           Pentru a cunoaște și înțelege actul de management educațional, I. Toca insistă pe specificarea proceselor de 

management și a relațiilor de management. Necesitatea profesionalizării managerului (directorul de școală) rezidă și în 

diferențierea tipurilor de management, derivate din procesele de management și procesele de execuție. Astfel: 

procesele de management determină planificarea obiectivelor, organizarea, coordonarea, motivarea, antrenarea, controlul, 

evaluarea muncii executanților. Pentru realizarea activităților menționate se folosesc metode și tehnici manageriale 

complexe; procesele de execuție sunt caracteristice forței de muncă pentru a îndeplini obiectivele propuse. 

           Având în vedere procesele menționate, autorul (Toca I.) realizează următoarea clasificare a managementului: 

de planificare sau previziune, prin care se stabilesc obiective pentru instituția educațională, deciziile strategice și 

modalitățile de realizare, de unde și caracterul anticipativ; de operaționalizare, prin care se organizează coordonarea și 

motivează personalul în realizarea sarcinilor de muncă. Se sesizează caracterul de adaptare și implementare a deciziilor 

pentru realizarea obiectivelor propuse; de control-evaluare, de monitorizare și interpretare a rezultatelor obținute și 

compararea acestora cu cele planificate. 

            Prin relațiile de management se înțeleg raporturile stabilite între componenții unui sistem și componenții altor 

sisteme în procesele de planificare, organizare, coordonare, motivare, antrenare, control-evaluare a activității instituției 

educaționale (Nicolescu, O., (colab.), Management, EDPRA, București, 1992, p. 10).  
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a.      managementul educațional “se referă la conducerea conceperii, realizării și evaluării întregii activități de 

educație”(Joita, E., Management școlar, Ed. Gh. C. Alexandru, Craiova, 1995, p. 7). 

b.      managementul educațional poate fi considerat “știința și arta de a pregăti resursele umane, de a forma 

personalități, potrivit unor finalități acceptate de individ și de societate (sau de o anumită colectivitate). El cuprinde un 

ansamblu de priceperi și funcții, de norme și metode de conducere care asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ 

(în ansamblu sau la nivelul elementelor componente), la standarde de calitate și eficiență cât mai înalte”(.Jinga, I., 

Managementul învățământului, Ed. Aldin, București, 2001, p. 18).  Sesizăm că se are în vedere educația în sens larg, 

incluzând  toate elementele sistemului educației permanente pe care le are societatea la un moment dat (școala de diferite 

grade și profiluri, instituții de cultură, mass-media etc.); 

c.      managementul educațional se referă “la teoria și practica managementului general, aplicate sistemului și 

procesului de învățământ, organizațiilor școlare și claselor de elevi”(Boboc, I., Psihosociologia organizațiilor școlare și 

managementul educațional, EDPRA, București, 2002, p.16). 

d.      managementul educației / pedagogice reprezintă “pe de o parte o metodologie de abordare globala – optimă – 

strategică a activității de educație, iar pe de altă parte un model de conducere a unității de bază a sistemului de 

învățământ”(”( Boboc, I., Psihosociologia organizațiilor școlare și mamagementul educațional, EDPRA, București, 2002, 

p.17).  

             După definiția menționată, managementul educațional se aplică la trei niveluri de analiză:managementul 

sistemului de învățământ și al procesului de învățământ, pe țări și pe niveluri: european, național, local; managementul 

organizațiilor școlare, care se referăla analiza structurilor instituționale și la coordonarea acestora de către managerii de 

vârf din învățământ, de la ministru la director de școală. Structurile analizate de managementul organizațiilor școlare se 

referă mai ales la școli dar și la structurile asociative școlare sau corelative școlilor (organizații sindicale, asociații 

profesionale ale profesorilor, asociații ale elevilor și părinților, relații cu comunitățile educaționale); managementul 

claselor de elevi, analizează modurile de organizare a lecțiilor și a claselor de către managerii operaționali din învățământ 

(profesorii); managementul educației / pedagogice reprezintă “pe de o parte o metodologie de abordare globala – optimă 

– strategică a activității de educație, iar pe de altă parte un model de conducere a unității de bază a sistemului de 

învățământ”(Cristea, S., Dicționar de termeni pedagogici, EDP, București, 1998, p. 274). 

               Activitatea de management pedagogic privită ca activitate psiho-socială specifică de conducere superioară 

globală – optimă – strategică, poate fi proiectată și realizată la toate nivele de funcționare:  nivelul de vârf (M.E.C.); 

nivelul intermediar (inspectoratele școlare);nivelul de bază (unități de învățământ: școala, universitatea) – managementul 

organizației școlare și managementul universitar;  nivelul clasei –managementul clasei de elevi. 

              Directorii de unități de învățământ sau directorii de școală (manageri educaționali) pot fi definiți ca 

persoane care, în virtutea sarcinilor, competențelor și responsabilităților caracteristice funcției ocupate exercită atributele 

conducerii. Sarcina managerială reprezintă “încărcătura cantitativă și calitativă a managerilor din școli, care produce 

satisfacție în privința muncii generale din școală, legate de procesul instructiv-educativ și de activitatea didactică – 

profesională a cadrelor didactice, a personalului auxiliar și a altor factori implicați”(Boboc, I., Psihosociologia 

organizațiilor școlare și managementul educațional, EDPRA, București, 2002, p.21). 

               Sarcinile penetrează toate elementele componente ale organizației școlare:  

§    misiunea, scopul sau obiectivul general  și obiective specifice; 

§   structura internă (relații pe verticală, pe orizontală: director-profesor și între colegi); 

§   tehnicile (resursele materiale și tehnologia); 
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§   actorii sociali (toți membrii organizației școala); 

§   politicile organizaționale scolare (strategii și tactici proiectate în timp); 

§  cultura organizațională școlară (idei, credințe, filosofia, misiunea organizațională a școlii, simboluri, 

ritualuri,ceremonii, mituri, eroi, stiluri comportamentale elaborate inițial la nivel de clasă și de școală, dar cu influențe 

din afară); 

§   mediul extern și relațiile între organizațiile școlare; 

§   comunicarea (de informații și de putere) și interacțiunile dintre toți membrii(Leavitt, H.J., Le changement 

organisationnal applique dons l' industrie, Tome 6, Montreal Presses de l'Universite du Quebec, 1991, p. 38). 

              Corespunzător rolurilor menționate, managerului școlar îi sunt necesare anumite competențe cărora le 

corespund anumite capacități. Astfel, se poate diferenția o competență decizională(puterea managerului de a lua hotărâri 

în cadrul limitelor precizate de actele normative sau prin hotărâri ale organelor colective de conducere) și o competență 

profesională cu referire la cunoștințele și deprinderile cerute de exercitarea anumitor funcții de conducere. Competența 

decizională este reglementată strict prin acte normative iar competența profesională este abordată în tratate, manuale de 

profil și în regulamente. Competenta profesională va trebui să fie precizată în actele normative și evaluată periodic prin 

raportare la anumite obiective sau standarde. 
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Modalități de stimulare a comportamentului creativ la şcolari 

 

Prof. înv. primar Barbu Liliana 

 Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman, județul Neamț 

 

„Tot ceea ce depăşeşte în viaţa de zi cu zi limitele rutinei şi cuprinde măcar un dram de noutate poate fi numit proces 

creator”. Vâgotski (1963) 

 

Creativitatea vizează abilitatea de rezolvare a problemelor într-un mod original, competent şi adaptativ. Oamenii 

creativi tind să-şi manifeste această caracteristică într-un domeniu specific. După cum există multiple tipuri de 

inteligenţă, deosebim şi numeroase tipuri de creativitate.  

Activitatea creativă este una dintre cele mai mari provocări ale vieţii, care atrage după sine şi cele mai mari 

recompense.  

Fiind o rezultantă a funcţionării optime a întregii personalităţi, creativitatea reprezintă sinteza unor factori de 

natură intelectuală şi aptitudinală, motivaţionali şi emoţionali. 

Elementele definitorii ale creativităţii includ fluenţă în producţia ideilor şi flexibilitate în gândire, dar 

fundamental pentru ideea de creativitate este originalitatea. 

Fluenţa ideilor are de-a face cu abilitatea de a genera cât mai multe răspunsuri la o problemă dată,  

într-un timp limitat/nelimitat. 

Producţia de idei se poate realiza, de exemplu, la o oră de limba și literatura română prin:  

• construirea de propoziţii cu sens, formate din două sau mai multe cuvinte, pentru care se pot oferi silabele 

iniţiale ale cuvintelor; 

• jocul de cuvinte care presupune găsirea cât mai multor perechi de cuvinte ce rimează; 

• o succesiune de expresii sau propoziţii scurte care pot fi generate pornind de la o anumită temă. 

Flexibilitatea vizează capacitatea elevului de a-şi modifica rapid fluxul ideatic, în scopul găsirii unor utilizări 

noi pentru unele produse uzuale. Flexibilitatea solicită abandonarea metodelor convenţionale de rezolvare a unor 

probleme, în favoarea găsirii de soluţii originale. 

În scopul dezvoltării flexibilităţii, pot fi propuse diverse sarcini: 

• identificarea de către elevi a cât mai multor soluţii la o problemă dată (de exemplu, se poate solicita enumerarea 

a cât mai multor utilizări diferite pentru un anumit obiect din penar). 

• aranjarea unor serii de trei sau mai multe desene astfel încât, pe baza lor, elevii să construiască cât mai multe 

relatări diferite, corespunzătoare aranjărilor obţinute; 

• solicitarea de finaluri cât mai variate la poveşti, fabule, relatări neterminate; 

• oferirea de episoade contorsionate din istoria omenirii, solicitând elevilor să descrie consecinţele posibile pe 

care le-ar fi produs (Ce s-ar fi întâmplat dacă nu s-ar fi înfăptuit Unirea de la 1 Decembrie 1918? Cum ar fi 

evoluat omenirea dacă nu ar fi fost cel de al doilea război mondial?). 

Originalitatea reprezintă aptitudinea elevului de a oferi răspunsuri neuzuale la problemele ridicate. 

 Exerciţii care pot fi utilizate în scopul dezvoltării originalităţii: 

• îmbunătăţirea unui produs (de exemplu, îmbunătăţirea regulilor unui joc); 

• utilizări neobişnuite ale unor lucruri (de exemplu, utilizări neobişnuite pentru un creion/o foaie de hârtie); 
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• exerciţiul consecinţelor („Ce-ar fi dacă nu am mai avea sentimente/imaginaţie/posibilitatea de a vorbi?”); 

• alcătuirea de povestiri pe baza unor cuvinte (la care interesează tematica, finalurile şi scenariile create). 

Creativitatea în şcoală poate fi dezvoltată prin: 

• recompensarea exprimării unor idei noi sau a unor acţiuni creative;  

• neimpunerea propriilor soluţii elevilor; 

• provocarea elevilor cu idei incongruente şi paradoxuri aparente;  

• oferirea de evaluări deschise, idei controversate care să provoace punerea unor probleme; 

• încurajarea elevilor să-şi noteze ideile proprii, ţinând anumite jurnale, caiete de notiţe. 

Metode prin care poate fi dezvoltat comportamentul creativ la elevi:  

➢ Brainstorming 

Esenţa metodei constă în separarea intenţionată a actului imaginaţiei de faza gândirii critice.  

În practica brainstorming-ului, se porneşte de la două principii fundamentale:  

 (1) orice individ e capabil să producă idei şi  

 (2) cantitatea dezvoltă calitatea.  

Exemplu de problemă care poate fi obiectul unei abordări de tip brainstorming: Cum să tratăm un coleg/o persoană care 

ne jigneşte/ne ignoră? 

Întrebări prin care introducem brainstorming-ul: 

• Ce aţi face dacă aţi fi ... ? 

• Ce aţi face dacă aţi fi în locul lui … ? 

• Ce s-ar putea realiza cu ... ? 

• Unde ar trebui să-l căutăm pe ... ? 

• Cum credeţi că arată ...? 

• Ce l-aţi sfătui pe ... ? 

• Ce vă aşteptaţi să vedeţi la ... ? 

• Dacă aţi putea, ce l-aţi întreba pe ... ? 

➢ Sinectica  

 Sinectica este denumită şi metoda analogiilor. Organizarea unei şedinţe se fundamentează pe două principii 

fundamentale:  

 (a) transformarea straniului (a ceea ce este necunoscut) în familiar; 

 (b) transformarea familiarului în straniu. 

Exemplu de problemă care poate fi obiectul unei abordări de tip sinectică: identificarea fiecăruia dintre participanţi cu un 

obiect, persoană sau fenomen real sau imaginar. În final, se descriu sentimentele, gândurile pe care le încearcă fiecare. 

➢ Philips 6-6 

 Clasa se divide în grupuri de câte 6 elevi. Fiecare grup îşi desemnează un moderator. Profesorul oferă în scris 

fiecărei grupe o problemă de rezolvat. Dezbaterea pe marginea problemei respective durează 6 minute, la sfârşitul cărora 

moderatorul fiecărui grup prezintă lista cu soluţiile obţinute. 

Exemple de probleme: „Cum să protejăm mediul?”, „Ce să facem atunci când ne simţim trişti/ iritaţi?” 

➢ Metoda 635 

Metoda se aplică după următoarea procedură: 
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- se formează grupuri de câte 6 elevi, fiecare grup fiind dispus în jurul unei mese, fiecare elev din grup notează pe o foaie 

câte trei soluţii posibile de rezolvare a unei problemei date, timpul alocat acestei sarcini fiind de 5 minute; 

- foaia este transmisă mai departe în sensul acelor de ceasornic, în acest fel, toate cele 6 foi trec pe la toţi participanţii, 

grupul notând maximum 18 idei. 

Variantă: construirea colectivă a unor poveşti (fiecare participant va scrie pe o foaie de hârtie trei propoziţii reprezentând 

începutul poveştii; foaia este transmisă mai departe participantului din stânga care, la rândul lui, va adăuga alte trei 

propoziţii, continuându-se în felul acesta derularea poveştii; în final, vor rezulta 6 relatări care vor fi citite în faţa clasei). 

Exerciţii care pot fi utilizate pentru a provoca elevii să ofere răspunsuri cât mai creative: 

o Concepeţi cinci fraze neconvenţionale pe care un profesor le poate utiliza la începutul orei pentru a crea o 

atmosferă agreabilă în clasă. 

o Construiţi o relatare de o pagină pe tema „Ce gândeşte animalul meu de companie/cartea preferată despre 

mine?” 

o Cum vă imaginaţi omenirea în anul 2 200? (Cum vor arăta oamenii, ce limbă vor vorbi, cu ce se vor deplasa, 

cum le vor fi locuinţele, ce filosofie de viaţă vor împărtăşi?) 

o Enumeraţi zece întrebuinţări neobişnuite pentru o cutie. 

o Ce jocuri aţi imagina în timpul recreaţiilor? 

o Ce putem face pentru a proteja mediul? 

o Cum am putea opri timpul în loc? 

o Imaginaţi un dialog umoristic între un campion la alergări şi linia de sosire. 

o Alcătuiţi o povestire pornind de la următoarele cuvinte: furnici, copilărie, barcă, fermecat. 

o Sugeraţi cel puţin șase idei prin care s-ar putea face mai primitoare sala de clasă. 

o Enumeraţi cât mai multe invenţii inutile (pastă de dinţi pentru rechini, ochelari de soare pentru cârtiţe). 

o Enumeraţi cât mai multe lucruri imposibile (să vorbeşti cu tine la telefon, să te loveşti la cap de o planetă). 

o Imaginaţi un dialog între Soare şi Lună/între câine şi pisică/între pisică şi şoarece). 

o Concepeţi două scrisori pe care le-aţi adresa lui Ştefan cel Mare şi lui Alexandru Ioan Cuza. 

Alte exerciţii de stimulare a creativităţii: 

• exerciţii de rescriere a unui mesaj sau a unei povestiri în diferite forme, pentru diferiţi cititori; 

• exerciţii de rescriere a unui mesaj sau a unei compoziţii pentru care se pot imagina finaluri diferite sau în care se 

poate schimba cadrul de desfăşurare a acţiunii sau se pot înlocui parţial sau total personajele; 

• ilustrarea unor povestiri sau a altor scrieri prin imagini, scheme, hărți conceptuale; 

• exerciţii de stimulare a abilităţii de a face predicţii, pornind de la un număr redus de informaţii sau pornind de la 

informaţii ambigue; 

• utilizarea de inversiuni  - unui element material i se poate conferi capacitatea de a acţiona asemenea unei fiinţe 

umane (apa nu mai este o substanţă pe care o bem, ci o substanţă care bea); 

Aşadar, şcoala nu trebuie să se limiteze doar la a transmite cunoştinţe şi a-i face pe elevi să evite eşecul şcolar, ci trebuie 

să-şi asume şi rolul de a-i ajuta pe elevi să-şi descopere și să-și dezvolte potenţialul creator. 
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Proiect didactic 
Profesor: Irimia Andreea Cătălina 

Şcoala Gimnazială ,,Anastasie Panu’’ Huşi 

Clasa a VII-a A 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Domeniu: Limbă română 

Unitatea de învăţare: ,,Granițe între lumi’’ 

Titlul lecţiei: ,,Pronumele și adjectival pronominal negativ’’ 

Tipul lecţiei: Însușire de noi cunoștințe 

DESFǍŞURAREA ACTIVITǍŢII 

Momentele lecţiei Timp Activitatea profesorilor şi a elevilor Metode si procedee Evaluare 

1.Organizarea clasei 1 min. Profesorul asigură ordinea şi pregăteşte 

materialele necesare pentru lecţie. Notează 

absenţele. 

Conversaţia   

2.Verificarea temei 

scrise 

5 min.  Elevii au avut ca temă exercițiile 2, 3 de la 

pagina 143 și 17/pagina 151 din manual. 

Profesorul verifică tema cantitativ şi calitativ, 

solicitând elevilor, prin sondaj, să citească 

rezolvările, să facă observaţii şi corectările ce 

se impun. Profesorul face aprecieri asupra 

modului de realizare a temei. 

Profesorul verifică prin întrebări cunoștințele 

anterioare ale elevilor.  

- Câte feluri de pronume am studiat?  

- Dați exemple de pronume posesive.  

-Dați exemple de pronume demonstrative.  

- Dați exemple de pronume nehotărâte. 

-Când devine pronumele nehotărât adjectiv 

pronominal?  

- Ce funcție sintactică îndeplinește adjectival 

pronominal? 

Conversaţia 

Exerciţiul 

Frontală 

Orală 

Aprecieri 

verbale 

3.Captarea atenţiei 4 min. Profesorul citește elevilor povestioara Fiecare- 

Oricine- Cineva- Nimeni (Anexa 1) și le 

spune că vor discuta despre un personaj 

important al acesteia - Nimeni.  

Arată elevilor o cutie frumos ambalată și cere 

acestora să ghicească ce se află în cutie. 

Elevul care va ghici că nu se află nimic în 

cutie va fi apreciat. Anunță elevii că cele două 

cuvinte - nimeni și nimic vor fi în centrul 

Problematizarea 

 

 

 

Conversaţia 

Individuală 

 

 

 

Orală 

Aprecieri 

verbale 
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atenției lor. 

 

4. Anunţarea 

subiectului lecţiei şi 

a obiectivelor 

operaţionale 

2 min.  Profesorul notează pe tablă titlul lecţiei: 

Pronumele și adjectivul pronominal negativ, 

precizând care sunt obiectivele lecției.  

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:  

O1:   să identifice pronumele negative;  

O2: să precizeze funcțiile sintactice ale 

pronumelor negative; 

O3:să identifice adjectivele pronominale 

negative;  

O4: să precizeze funcția sintactică a 

adjectivului pronominal negativ. 

Expunerea Observarea 

sistematică 

5. Dirijarea învăţării 30min.  Profesorul cere elevilor să alcătuiască 

enunțuri cu cele două cuvinte - nimeni și 

nimic. Notează pe tablă două, trei enunțuri. 

Solicită elevilor să observe forma verbului.   

Aceste cuvinte stau în locul unor substantive - 

nimeni pentru persoane, nimic pentru obiecte. 

Deoarece apar în propoziții negative, se 

numesc pronume negative.  

Profesorul împarte elevilor câte o fișă de lucru 

și le solicită să descopere pronumele negative. 

(Anexa 2) Profesorul verifică corectitudinea 

efectuării exercițiului.  

Profesorul cere elevilor să fie atenți la 

ultimele două enunțuri și să observe partea de 

vorbire pe lângă care stau așa-zisele pronume 

negative.  

Conchide: când determină un substantiv, 

pronumele negativ devine adjectiv pronominal 

negativ cu funcția sintactică de atribut 

adjectival.  

Cere elevilor să noteze în caiete formele 

pronumelui negativ și pe cele ale adjectivului 

pronominal negativ. Profesorul împarte elevii 

în două echipe de fotbal și pe baza jocului 

Fotbal gramatical (Anexa 3) vor descoperi 

funcțiile sintactice ale pronumelor negative 

din fișa de lucru primită. 

 Conversaţia 

 

Exerciţiul 

 

 

Lucrul individual 

Orală 

 

 

Frontală 

 

Individuală 
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6.Obţinerea 

performanţei, 

asigurarea 

transferului 

8 min.  Se solicită elevilor să rezolve exerciţiul 2/ 

pag. 144 din manual. 

 

Activitate individuală 

Conversaţia 

 

7. Evaluare 1 min. Aprecierea si notarea elevilor. Conversaţia Individuală 

8. Tema pentru 

acasă 

1 min. Elevii au de rezolvat, din manual, exerciţiile 

15 şi 16, pag. 151 

Notarea în caiete  

 

 

Schița tablei 

 

În cutie nu e nimic. 

Nu a mers nimeni la teatru.  

 

Pronume negativ Adjectiv pronominal negativ 

Nimeni, nimănui Nimic 

Niciunul, niciunuia 

Niciuna, niciuneia 

Nicio Niciun 
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EDUCATIA - factor determinant al dezvoltării psihoindividuale a fiinţei umane 

 

prof. înv. preșc. Pricob Narcisa Haricleea,        

 Grădinița cu P.P. Căsuța Fermecată, Craiova        

 

 

Educaţia, în calitate de proiect dar şi de fenomen real, se raportează la coordonatele temporale şi implică o 

anumită succesivitate în timp. Orice proiect formativ presupune o modelare şi o supunere a duratelor, o luptă cu timpul, 

cu vremurile, cu istoria. Procesul ca atare înseamnă o devenire în plan cronologic, o transformare în timp a indivizilor sau 

societăţilor. Educaţia este un soi de actualizare memorială, un fenomen de readucere în prezent a unui capital inepuizabil, 

care este cultura omenirii. 

In sens social-cultural,educatia este procesul de ridicare a individului din stare de natura biologica la cea 

culturala. Din ins biologic cu predispozitii normale cognitive, afective, si volitive, in mediul social si prin el, individul 

devine o fiinta culturala,asimiland cultura si in situatii de exceptie, creand-o.  

Din punct de vedere psihologic, psihogenetic, educatia este procesul de formare a omului ca personalitate in 

plan cognitiv, afectiv-motivational, volitiv, aptitudinal, atitudinal. Structura psihica a personalitatii se construieste pe 

fundamentul eredo-nativ al fiintei biologice, in cadrul relatiei educationale prin continutul cultural  al experientei 

adultului-parinte, invatator, profesor. Educatia in acest caz este instrumentul formarii individului ca personalitate. 

In sens social-istoric educatia este procesul de transmitere si asimilare a experientei – economice, politice, 

religioase, filosofice, artistice, stiintifice si tehnice – de la inaintasi la urmasi. 

Caracteristică esenţială a fiinţei umane şi categorie pedagogică distinctă, educabilitatea s-a bucurat de atenţia 

majorităţii cercetătorilor din domeniul ştiinţelor educaţiei, fiind defintă drept: 

• „capacitatea omului de a fi receptiv la influenţe educative şi de a realiza, pe această cale, acumulări 

progresive concretizate în diferite structuri de personalitate." 

• „ansamblul posibilităţilor de a influenţa cu mijloace educative formarea personalităţii fiecărui individ uman, 

în limitele psihogenetice ale speciei noastre şi a particularităţilor înnăscute care conferă fiecăruia 

individualitatea sa genetică." 

• „capacitatea insului uman de a fi educat, de a se lăsa supus acţiunii educaţionale, de a beneficia de ea, în 

forma dezvoltării sale fizice, psihice, comportamentale.” 

După ce am dat aceste definiţii, reţinem faptul că indiferent de multitudinea modalităţilor de definire, 

educabilitatea reprezintă o însuşire specifică fiinţei umane. În acest sens Kant susţinea, că singur omul este educabil, 

pentru că poartă in el posibilitatea dea fi altul decât este. El este perfectibil şi perfectibilitatea este condiţia sine qua non a 

educaţiei. 

Progresele înregistrate în domeniul cercetărilor biologice şi psihologice pe la jumătatea secolului trecut au 

determinat majoritatea psihopedagogilor să-şi concentreze atenţia asupra factorilor care contribuie la formarea şi 

dezvoltarea fiinţei umane, la devenirea ei din stadiul de fiinţă biologică, în cel de fiinţă socială: ereditatea, mediul, 

educaţia. Deosebirea dată de specialişti a constat în acceptarea sau accentuarea unui anumit factor sau al altuia. 

Pe terenul educabilităţii fiinţei umane s-au confruntat diferite poziţii de gândire pedagogică, având drept criteriu de 

departajare accentuarea până la absolutizare a rolului unui factor în detrimentul altuia în formarea personalităţii omului. 

Educaţia este factorul hotărâtor al dezvoltării psihoindividuale a persoanei. Ea sistematizează şi organizează 

influenţele mediului. Are o funcţie socială, fiind intermediarul între om şi condiţiile de mediu.  
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Copilul dobândeşte prin educaţie norme, valori, modele care se manifestă apoi ca opţiuni personale, în 

comportamentul său. Formarea şi dezvoltarea personalităţii umane este deci, un proces orientat, organizat şi conştientizat 

prin educaţie.  

În acest sens, E. Surdu arată că : 

„Educaţia depistează  dispoziţiile ereditare, le diferenţiază, le modifică, le grăbeşte funcţionarea,  le suplimentează 

forţa, făcând din ele calităţi”. Totodată, „influenţele mediului, neorganizate, sunt direcţionate de educaţie, 

oferindu-le omului în forma pedagogică, pentru a le face durabile şi consecvente.” 

Se afirmă pe bună dreptate, că unul dintre elementele definitorii ale societăţii contemporane este schimbarea. Noul 

mileniu în care păşim a moştenit însă multe probleme sociale, economice şi politice, care, deşi au marcat în mare măsură 

ultima jumătate de secol, sunt departe de a-şi fi găsit soluţiile. Dintre aceste probleme menţionăm: terorismul 

internaţional, rasismul, creşterea numărului săracilor, a analfabeţilor şi a şomerilor, etc. 

Analfabeţi nu sunt doar cei ce nu ştiu să scrie şi să citească, ci şi cei care au deficienţe îm cunoştinţele de bază, 

vorbindu-se de analfabetismul funcţional, iar mai nou şi de cel computerial. 

Educaţia caută să contribuie la ameliorarea acestor probleme prin acţiuni specifice de prevenţie. Datorită eşuării în a 

găsi soluţii putem spune că educaţia se află în situaţie de criză. Prin criză se înţelege decalajul dintre rezultatele 

învăţămâmtului şi aşteptările societăţii. Dintre soluţiile specifice şi generale găsite enumerăm: 

 - inovaţii în conceperea şi desfăşurarea proceselor educative; 

 - introducerea noilor tipuri de educaţie în programele şcolare; 

 - întărirea legăturilor dintre acţiunile şcolare şi cele extracurriculare; 

 - formrea iniţială şi continuă a cadrelor didactice; 

 - conlucrarea dintre cadre didactice, elevi, părinţi şi responsabili de la nivel local; 

 - organizarea de schimburi de informaţii între statele europene; 

 - regândirea procesului de educaţie în vederea integrării cu succes a tinerilor în viaţa profesională şi socială. 

Problemele lumii contemporane au impus constituirea unor noi tipuri de educaţie dintre care menţionăm: 

-educaţia permanentă sau educaţia adulţilor 

-educaţia pentru democraţie şi drepturile omului 

-educaţia pentru pace 

-educaţia ecologică sau educaţia relativă la mediu 

-educaţia pentru sănătate 

-educaţia interculturală 

-educaţia pentru timpul liber 

-educaţia pentru comunicare şi mass-media 

-educaţia pentru schimbare şi dezvoltare 

-educaţia pentru o nouă ordine economică internaţională 

-educaţia economică şi casnică modernă 

Conţinuturile, finalităţile şi obiectivele noilor educaţii propun un demers prin care educaţia încearcă să răspundă 

exigenţelor lumii contemporane şi să producă o schimbare a actului educativ în favoarea educaţiei bazată pe învăţare 

inovatoare, societală şi adaptabilă. 
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Matematica la vârsta preşcolară 

Prof. înv. preşc. Vărgatu Loredana 

Grădinița cu P.P. ”Căsuța Fermecată”, Craiova 

 

 

Activităţile matematice înseamnă pentru cei mai mulţi copii rezolvarea de probleme. Deoarece logica 

preşcolarilor este imperfectă, aceştia vor aborda problemele matematice şi vor căuta soluţii în maniera încercare-eroare. 

Investigarea realităţii se face la vârsta preşcolară acţionând asupra acesteia şi verificând în practică soluţiile problemelor 

diverse întâlnite. Această modalitate de lucru este ea însăşi sursă de cunoaştere şi dezvoltare a structurilor logice ulterioare 

şi găsirea soluţiilor prin acţiune îi oferă copilului o experienţă de cunoaştere mult mai bogată decât aplicarea unor strategii 

de rezolvare oferite din exterior. 

Matematica înseamnă performarea unor operaţii ale gândirii. Exersarea capacităţii de analiză , sinteză, comparaţie, 

generalizare, abstractizare, clasificare, seriere, ordonare în activităţile matematicii din grădiniţă constituie paşi spre 

conturarea  raţionamentului logico-matematic.  Analiza datelor unei sarcini de lucru cu conţinut matematic într-un limbaj 

accesibil copiilor, formularea unor concluzii logice, justificarea răspunsurilor şi a soluţiilor, etc., constituie activităţi utile 

în direcţia finalităţilor mai sus amintite. 

Dezvoltarea limbajului matematic îi permite copilului preşcolar să relateze aspecte  ale experienţelor de învăţare 

matematică, să discute soluţii şi căi de rezolvare cu colegii şi educatoarea. În acest sens matematica presupune comunicare. 

Deşi acest aspect al activităţilor matematice este puţin reprezentat în finalităţile pe care programa analitică a grădiniţei le 

propune, el trebuie avut în vedere permanent, deoarece transformarea cifrelor în semnificaţii lingvistice constituie deja un 

plus în interiorizarea operaţiilor intelectuale. Programa activităţilor instructiv-educative descrie la categoria de activităţi: 

”Activităţi  matematice” , finalităţi referitoare la dezvoltarea capacităţii de estimare în funcţie de repere cantitative, 

calitative, spaţiale, temporale. Reuşita activităţilor matematice care cer acţiuni de estimare  ţine pe de-o parte de 

capacitatea copilului de a face comparaţii, dar mai ales de reprezentările cantitative, spaţiale, temporale pe care le au şi de 

gradul de stăpânire a conceptului de număr. În fond,cele mai multe din activităţile de joc ale copiilor pun probleme 

matematice, rămânând ca ele sa fie descoperite şi utilizate de educatoare. 

Programa activităţilor educaţionale din grădiniţă formulează finalităţi matematice  şi în privinţa formării 

conceptului de formă geometrică şi a celui de măsurare. Achiziţia conceptelor de spaţiu, timp, formă, contur, volum, 

înţelegera conservării lungimilor, suprafeţei, masei sunt finalităţi ale acestei secţiuni ale curriculum-ului matematic specific 

educaţiei preşcolarilor, achiziţii ce contribuie esenţial la îmbogăţirea imaginii  copilului asupra realităţii înconjurătoare, 

fizice şi sociale. 

La 3 ani se începe cu procesul formării reprezentărilor  matematice prin recunoaşterea şi denumirea grupelor de 

obiecte din sala de grupă, a criteriilor (de obicei dimensiunea ) dupa care s-a realizat gruparea şi a pozitiilor spaţiale pe care 

le ocupă grupele de obiecte. Se poate trece apoi la efectuarea de operaţii concrete cu grupele de obiecte şi la 

gruparea  după unul sau chiar doua criterii (formă şi mărime). 

La 4 ani, procesul de formare a operaţiilor intelectuale prematematice continuă, îmbogătindu-se capacitatea 

copiilor de a clasifica dupa criterii variate şi multiple, folosindu-se atât de obiecte, cât şi de imagini ale acestora, copilul 

preşcolar este acum capabil de o apreciere globala a cantitaţii şi de realizarea între obiecte şi grupe de obiecte. 
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Odata cu intrarea în perioada preşcolară mare, copilul exersează compararea cantităţilor, fiind capabil să 

stabilească inegalitatea şi egalitatea grupelor si, de asemenea ,să ordoneze în şir crescător şi descrescator. Activitaţile 

matematice la grupa mare  trebuie sa continue exersarea capacităţilor anterioare, introducând treptat elemente de 

construcţie  a numărului, numeraţie şi operaţii cu numere, toate acestea   într-un regim de joc şi activitate de manipulare 

concretă şi perceptie. 

”Activităţile matematice“ sunt, în fapt, finalităţi  ale dezvoltării cognitive şi ele trebuie urmărite pe tot parcursul 

programelor educaţionale cu preşcolarii, indiferent de aria curriculară abordata. 

Cercetările făcute de specialişti în domeniu confirmă faptul că introducerea cunoştinţelor matematice în 

învăţământul preşcolar este cu atât mai eficientă cu cât se realizează devreme. Aceste cunoştinţe trebuie introduse treptat, 

pornindu-se de la acţiunea în plan extern cu obiectele, la formarea reprezentărilor şi abia apoi la utilizarea simbolurilor. 

Abordarea matematicii în această manieră este accesibilă preşcolarilor şi răspunde intenţiei de a-l determina pe copil să 

„descopere” matematica, trezindu-i interesul şi atenţia. 

Urmărind cu precădere dezvoltarea gândirii, a inteligenţei, a spiritului de observaţie, exersând operaţiile de 

analiză, sinteză, comparaţie, generalizare, jocul didactic matematic constituie o bază reală pentru înţelegerea conceptelor 

matematice. Jocul didactic matematic oferă preşcolarilor numeroase şi variate ocazii de depăşire a stadiului de concret şi 

face mai uşoară şi plăcută „urcarea” către general şi abstract! 

Cercetările făcute de specialişti în domeniu confirmă faptul că introducerea cunoştinţelor matematice în 

învăţământul preşcolar este cu atât mai eficientă cu cât se realizează devreme. Aceste cunoştinţe trebuie introduse treptat, 

pornindu-se de la acţiunea în plan extern cu obiectele, la formarea reprezentărilor şi abia apoi la utilizarea simbolurilor. 

Abordarea matematicii în această manieră este accesibilă preşcolarilor şi răspunde intenţiei de a-l determina pe copil să 

„descopere” matematica, trezindu-i interesul şi atenţia. 

 Cunoscând faptul că jocul este activitatea fundamentală în grădiniţă, este firesc că acesta să fie valorificat la 

maximum şi în predarea matematicii. În şcoală însă, jocul trece pe planul secund, locul lui fiind luat de o altă formă de 

activitate: învăţarea. Trecerea de la joc la învăţare se realizează prin intermediul jocului didactic. Acesta ocupă un loc bine 

determinat în planul de învăţământ al instituţiilor preşcolare, fiind cel mai indicat mijloc de desfăşurare a activităţilor de 

matematică, dar şi a celor de cunoaştere a mediului şi de educarea limbajului. 

 Pornind de la definiţia jocului didactic, se poate spune că jocul didactic matematic este un tip specific de 

activitate prin care educatoarea consolidează, precizează, chiar verifică cunoştinţele copiilor, îmbogăţeşte sfera de 

cunoaştere matematice, pune în valoarea şi antrenează capacităţile creatoare ale acestora. 

 Îmbinarea elementului instructiv cu cel distractiv în jocul didactic duce la apariţia unor stări emoţionale 

complexe care stimulează şi intensifică procesele de reflectare directă şi nemijlocită a realităţii, valoarea practică a jocului 

didactic matematic constă în faptul că, în procesul desfăşurării lui, copilul are posibilitatea aplicării cunoştinţelor însuşite, 

exersării priceperilor şi deprinderilor formate. 

Grădinița, ca factor activ al progresului este chemată să utilizeze cele mai eficiente căi,  prin care să se asigure și 

să se stimuleze atât creșterea ritmului de învățare,  formarea de capacități și atitudini cât și însușirea de cunoștințe în 

conformitate cu cerințele actuale ale societății. 
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PROIECT DE ACTIVITATE MATEMATICĂ  

 

Profesor învățământul preșcolar VărgatuVeronica Daniela 

Școala Gimnazială Nr. 5 "Av. Petre Ivanovici", Băilești 

Data: 18.10.2021 

Tema anuală de studiu: „Cine sunt/suntem?” 

Proiect tematic: „Eu, tu, noi, voi” 

Subtema proiectului: „Acesta-i corpul meu, îl îngrijesc mereu” 

Denumirea activitatii  : Activitate matematică 

Subiectul :„ Caută vecinii! ” 

Tipul activităţii : consolidare;  

Scopul activităţii : Dezvoltarea deprinderii de a compara numerele reprezentând cantităţi diferite în limitele 1-8. 

Obiective operaţionale : 

       O1: să recunoască cifrele de la 1 la 8, numindu-le; 

       O2: să numească vecinii numerelor în concentrul 1 - 8; 

       O3: să compare mulţimile precizând cu câte elemente sunt mai multe sau mai puține, după caz; 

Strategii didactice: exerciţiul, conversaţia, explicaţia, demostraţia; 

Sarcina didactică: găsirea unui număr mai mare sau mai mic cu o unitate decât numărul dat; 

Elemente de joc: închiderea şi deschiderea ochilor, aplauze, surpriza, competiția; 

Reguli de joc: Copilul numit trebuie să caute și să identifice vecinul numeric mai mic sau mai mare cu o unitate decât 

numărul de obiecte de igiena personală sau cifra de pe jetoane. Vor fi formate două echipe iar fiecare membru va trebui 

să contribuie la succesul echipei. Echipa care are cele mai multe puncte (răspunsuri corecte) este declarată câștigătoare. 

Material didactic : jetoane cu buline şi cifre, fişe de lucru, carioca, o păpuşă « Regele cifrelor ». 

Durata: 35 minute 

BIBLIOGRAFIE:  

Curriculum pentru învăţământul preşcolar,  MECT, 2019; 

Revista învăţământului preşcolar, ed.Arlequin, 2013; 

www.didactic.ro 

„ Metode interactive de grup”Editura Arves, Bucureşti 2002. 

 

DEMERS DIDACTIC 

Etapele 

activitatii 

Continut stiintific Metode si 

procedee 

Material 

didactic 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

Se asigura conditiile unei bune desfasurari a 

activitatii: aerisirea salii de grupa, pregatirea 

materialului didactic, intrarea copiilor in sala de 

grupa. 

      

2. Captarea 

atentiei 

Le voi spune copiilor că unii copii dintr-o altă 

grădiniță au auzit că s-au descurcat foarte bine la 

activități în aceste zile și la concursurile la care au 

participat, îi provoacă la „Competiția 

Conversatia  

 

 

Explicația 

Scăunele 

dispuse sub 

forma a două 

semi-cercuri. 

  

https://m.facebook.com/profile.php?id=202331013274591
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matematicienilor. 

- Vreți să acceptăm provocarea ? Credeți că 

ne vom descurca ? Astăzi și ceilalți copii, și 

noi, trebuie să desfășurăm aceeași 

competiție și apoi vom compara punctajul 

văzând cine a câștigat. 

- Daaa... 

3.Reactualizare

a cunostintelor  

Se realizeaza exercitii de dezvoltare a analizatorilor 

auditiv si vizual (educatoarea bate din palme de  6 

ori iar copiii precizeaza de cate ori au auzit bataia) si 

exercitii pentru recunoasterea cifrei si raportarea ei la 

numar, a numarului la cantitate si invers. 

  

  

Conversatia  

Explicatia  

   Ev. capacității de 

concentrare a 

atenției; de a 

număra corect în 

concentrul 1 – 10;  

4. Anuntarea 

temei 

Jocul matematic de astăzi se numește „ Caută 

vecinul!” 

  

Conversatia  

    

5. Desfasurarea 

activitatii 

 

I. Explicarea si demonstrarea regulilor de joc 

Copiii vor fi impartiti in doua echipe. Pentru fiecare 

răspuns corect se primește câte un punct. Echipa care 

castiga cele mai multe puncte va fi declarata 

castigatoare. 

 

II. Jocul de proba 

Se prezinta copiilor jetonul pe care sunt reprezentate 

două pahare. Unul dintre copii va număra și 

identifica numărul și cifra corespunzătoare (cifra 

„2”), lipind jetonul identificat pe tablă. Câte un copil 

din fiecare echipă trebuie să numească și să găsească 

cei doi vecini mai apropiați ai numărului, lipind, în 

ordine, jetoanele pe tabla albă.  

 

III. Jocul propriu-zis 

1.Un copil va spune numărul de obiecte observate, 

identificând cifra, pe care o va lipi pe tablă. 

2.Un copil dintr-o echipă numește și găsește un vecin 

de-al numărului așezat. 

3. Un copil din cealaltă echipă numește și găsește 

celălalt vecin apropiat de-al numărului așezat inițial. 

 

IV. Complicarea jocului 

Copiii inchid ochii si pe tabla albă sunt așezate șiruri 

 

 

 

Explicatia  

Demonstratia  

  

  

  

  

  

  

  

 Jocul didactic 

  

  

  

Exercitiul  

Conversatia 

  

Jetoane 

reprezentând un 

număr de 

obiecte ; 

Jetoane cu cifre 

în concentrul 1 

– 8. 

  

  

  

  

  

  

  

Jetoane 

Tabla albă  

Marker pentru 

tabla albă 

  

  

 Evaluarea 

cunoștințelor 

dobândite anterior 

și a gândirii logice; 

 

 

 

 

Evaluarea 

interesului 

manifestat față de 

activitate și a 

gradului de 

participare. 

 

 

 

 

Ev. Corectitudinii 

rezolvării 

sarcinilor. 
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de numere : 1_3, 2 3_ _,4 _6,     _ 7 _, 8 _ _ , 1 _ 3 

_ 5 _ 7etc. 

Apoi, ca ultimă probă, vor trebui să identifice 

greșelile din câteva șiruri de numere: 

3 2 4, 7 6 8, 2 3 1, 5 4 6 7  8 1 2 3. 

 

 

 

 

 

 

Ev. Corectitudinii 

rezolvării 

sarcinilor. 

6. Asigurarea 

retenției și a 

feed – back-ului 

- Cine îmi poate aminti, copii, cum s-a numit jocul 

de astăzi? 

- Jocul de astăzi s-a numit: „Caută vecinii!” 

- Foarte bine! Și ce a trebuit să facem pentru a reuși 

să rezolvăm sarcinile concursului? 

- A trebuit să numărăm câte obiecte erau desenate pe 

fișe. 

- A mai trebuit să găsim cifrele care reprezentau 

numărul de obiecte (ne indicau câte obiecte sunt). 

- Am găsit vecinii numerelor. 

Conversatia    Ev. Capacității de 

concentrare a 

atenției asupra 

activității ; 

7. Incheierea 

activitatii 

- Da, și v-ați descurcat foarte  - foarte bine! 

 Se vor numara punctele si se anunta echipa 

castigatoare. 

Se fac aprecieri asupra modului de lucru si de 

participare a copiilor la activitate. 

Conversatia 

 

Explicația 

Recompense Ev. Gradului de 

implicare în 

activitate și a 

corectitudinii 

rezolvării 

sarcinilor. 
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Prezentați tabloul clinic al unui caz ADHD indicând instrumentele folosite pentru identificare 

    

     Pro.înv.primar Zinveliu Maria  

                                                                       Școala Gimnazială Bichigiu 

 

Un copil pentru a fi diagnosticat cu ADHD trebuie să manifeste cel puțin 6 simptome din categoria lipsă de 

atenție și/sau hiperactivitate, simptome care persistă cel puțin 6 luni la un nivel care relevă inadaptarea sau inconsistența 

cu nivelul de dezvoltare corespunzător vârstei. 

1Date biografice şi date despre familia elevului R.F 

Vârsta : 7 ani  

Data nașterii : 12.04.2013 

Clasa : Pregătitoare  

2. Istoricul evoluţiei problemei – factori de apariţie (medicali, ereditari, sociali, familiali)  

Antecedente medicale: fără probleme medicale deosebite 

  Diagnostic psihologic: intelect normal mediu , dificultăţi atenţionale, hiperkinetism, tulburări de 

comportament – agresivitate verbală. 

3. Etape demersului practic-aplicativ 

3.1. Simptomatologie/ manifestare  

Lipsa atenției: 

- deseori nu reușește să fie atent 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 atent când i se vorbește; 

deseori nu urmează instrucțiunile și nu reușește să termine sarcinile școlare; are deseori dificultăți în organizarea 

sarcinilor și activităților; 

Hiperactivitatea  

- se joacă desori cu mâinile sau se mișcă permanent în bancă ; deseori părăsește banca în sala de clasă (sau în alte situații 

– la spectacole, în autocar în excursie) chiar atunci când regulile impun să rămână așezat  la locul lui; deseori se sustrage 

de la activități și se refugiază într-un colț al clasei , unde desenează sau decupează. ; după ce se întoarce de la școală stă 

în fața blocului cu copiii ; nu îl supraveghează nimeni și de multe ori se certă cu ceilalți copii ; este dezordonat , nu are 

grijă de lucrurile personale ;are tendința de a-și însuși lucruri care nu îi aparțin. 

Impulsivitatea  

- are deseori dificultăți în a-și aștepta rândul; nu își așteaptă rândul iar când sunt adulți în preajmă își găsește întotdeauna 

ceva de întrebat pentru a atrage atenția. 

Statusul între colegi și abilitățile sociale 

Intră repede în conflict cu colegii atunci când aceștia nu vor să îl accepte în grup. Când este respins se ceartă , 

vorbește vulgar și caută ajutor. Nu recunoaște când greșește, minte frecvent, atât copiii cât și adulții.  

Achizițiile teoretice 

Recunoaște literele și cifrele dar, datorită dilaliei și dislexo-disgrafiei îi este greu să se facă înțeles.  

Părerea și percepția despre sine 

Are o stimă de sine de ridicată. Intervine în jocurile celorlalți fără să ceară voie iar când este exclus , 

reacționează violent. Are momente , însă , când se retage și stă linistit într-un colț , parcă dorind să își refacă forțele .  
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Limbajul  

Folosește un limbaj sărac , presărat cu injurii și cuvinte jignitoare la adresa colegilor.  

3.2. Istoricul evoluţiei problemei – factori de apariţie (medicali, ereditari, sociali, familiali) ,  

       Manifestările subiectului sunt remarcate de cei din jur de la vârsta de 3 ani. La R.F. se manifestă un ADHD de 

tip combinat. Este cel mai mic copil dintr-o familie cu 8 copii . Subiectul este cel mai mic dintre frați . Cel mai mare 

dintre frați are 28 de ani , este căsătorit și are un copil de vârsta subiectului . În urmă cu 4 ani părinții au avut un accident 

de mașină la nivel de trecere cu calea ferată , în urma căruia mama își pierde viața. Principalul vinovat de roducerea 

accidentului este tatăl. Din acel moment viața familiei se schimbă . Copiii sunt crescuți de tatăl care își pierde locul de 

muncă – în urma accidentului și a depresiei suferite. Un mare ajutor au din partea soției copilului cel mare care , ajută la 

educația celorlați frați. În casă este calm și înțelegere în momentul de față. Subiectul își manifestă agitația în mediul 

școlar iar acasă este mai puțin supravegheat. Timpul liber și-l petrece în fața blocului împreună cu copilul fratelui .  

 Subiectul prezintă o dislexo-disgrafie în evoluție. De asemenea are dilalie severă. Participă săptămânal la 

ședințe de logopedie , dar acasă nu o ajută nimeni să contiue terapia. Acest fapt îi dă o nesiguranță permanentă ceea ce o 

face irascibilă și introvertită. În timpul orelor de curs nu răspunde decât dacă este provocată la răspuns. Cunoaște literele 

și cifrele , leagă cuvinte și scrie după dictare cu litere de tipar, dar greșește frecvent datorită dilaliei accentuate. Dacă  , 

din întâmplare , vreun coleg face o glumă cu ea , se supără și începe să îl agreseze verbal. În prezența adulților ( profesori 

sau personal de îngrijire) nu se manifestă violent fizic față de ceilalți copii. Nu are mulți prieteni în clasă. Este mereu în 

umbra celuilalt copil din familie ( al fratelui) , cu care împarte totul. Manifestările de violență verbală se manifestă și în 

timpul orelor , dacă nu îi convine ceva la vreunul dintre colegi. Se calmează atunci când un adult intervine în discuție. 

Trece repede de la o stare la alta, nu termină sarcinile date decât dacă ele sunt foarte scurte. Își pierde repede interesul 

pentru muncă.  

Evaluare și Rezultate: 

Probe aplicate: observația și interviul clinic, Conners Teachers Rating Scale, fabule Duss, testul familiei, testul 

copacului, Raven Color. 

         În urma observației psihologice, copilul este distras și puțin cooperant. Are un comportament neliniștit . Răspunde 

greu solicitărilor , se supune parțial consemnelor și se plictisește repede.  Se observă că este un copil sensibil, afectiv, 

timid și emotiv. Prezintă  semne de ADHD 

Din punct de vedere cognitiv copilul are o dezvoltare normală vârstei sale. 

Din punct de vedere social este reticent, se adaptează cu relativ greu mediului nou. 

Din punct de vedere afectiv anamneza și evaluarea arată semne și comportamente concludente de regresie 

emoțională și ADHD. 

Pentru a înțelege trăirile copilului precizăm că din punct de vedere teoretic în momentul pierderii mamei acesta 

trăiește o traumă permanentă , cu toate că cei din jur încercă să îl protejeze și să îi ofere siguranță. Tatăl și matușa nu pot 

suplini pierderea mamei. După tragedie , nici unul dintre copii nu a beneficiat de consiliere psihologică. 

            Conners Teacher Rating Scale îmi anticipează rezultatele finale ale studiului.Pentru a trata cu succes 

problemele comportamentale ale subiectului, am aplicat testul , în mod obiectiv . Rezultă că subiectul dovedește în 

majoritatea timpului petrecut în clasă o lipsă acută de atenție , hiperactivitate excesivă dar și alte comportamente asociate 

cu ADHD , cum ar fi comportamente de opoziție , atitudini sfidătoare și comportamente disruptive , ceea ce îi împiedică 

achiziția de cunoștințe și fac învățarea dificilă. La scala de evaluare cu ancore comportamentale  
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Desenul familiei și fabulele Duss 

         Personajele pe care copilul le alege în povestea dirijată sunt păsările. Copilul proiectează imaginea familiei sale 

sub forma unei curți unde sunt adunați toți membrii. Tatăl este în mijloc , mare , autoritar iar ceilalți așezați în jurul lui . 

Subiectul este poziționat destul de departe de capul familiei . Mama pasăre nu apare deloc . Lipsesc si unii dintre frați , 

semn ca relația este destul de rece între ei ( doi dintre cei opt frați sunt plecați în străinatate și comunicarea este deficitară 

) . La întrebarea ” Ce va face puiul de pasăre ? ” , subiectul răspunde că ” Puiul nu zboară , se ascunde  ” .  

În testul familiei, familia este desenată în acelasi mod ca și în fabula Duss, în schimb aici 

apare mama , undeva în spatele tatălui . Subiectul este poziționat lânga mama , semn că îi duce dorul. Aici apare toată 

familia . Desenul apare spre stânga –lipsa mamei . Personajele sunt alungite în parea superioară a corpului  ceea ce 

indica anxietatea subiectului , angoasa , un prag scăzut de toleranță la frustrare .  

Mama este desenată aproape de subiect ,spre stânga ,  semn ca îi duce dorul . Și mătușa care are grijă de subiect este 

îmbracată , la fel de simplu , cu haine groase , semn că o iubește și își dorește afecțiune din partea ei . Tatăl este sobru , 

cu umeri lați – denotă prestanță , forță și tendințe ostile . Distanțele dintre personaje sunt neregulate . 

Pe baza acestor rezultate și a celorlate teste aplicate se poate formula un diagnostic ipotetic de Tulburare hiperkinetica 

cu deficit de atenție ( ADHD) . Informațiile diagnostice furnizate de MP (c) desi sunt confirmate de nereușita școlară, 

diagnosticul rămâne ipotetic până la confirmarea  (sau infirmarea) lui de alte probe de inteligență.  

Concluzii și recomandari: 

      Având în vedere reacțiile copilului precum și teoriile psihologice privind atașamentul la copil avem următoarele 

recomandări: 

1.Copilul trebuie să urmeze împreună cu familia un program de consiliere și psihoterapie, în care el să reușească să 

înțeleagă că pierderea unei ființe dragi poate fi compensată de dragostea ceor din jur . 

2.Recomandăm consiliere de familie cu toți membrii pentru depășirea de către copil a traumei emoționale existente 

și stabilirea unui stil educațional unitar. 

3. Menținerea copilului în clasa existentă pentru că în caz contrar se vor accentua și mai mult sentimentele de 

pierdere de afecțiune și se va accentua și mai intens comportamentul. 

4. Este util ca R.F. să primescă o responsabilitate în clasă de a asigura disciplina( exact unde are el probleme) și să 

organizeze acțiuni în care să aibă rolul de lider . 

5. Se recomandă continuarea ședințelor de logopedie atât la școală , cât și acasă.  
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EDUCAȚIA ON ȘI OFF LINE 

PREDIȘOR DANIELA  

consilier școlar CJRAE Vâlcea 

 

     Provocările digitalizării au modificat  ritmul actului educațional.  Schimbările au fost realizate de voie, de nevoie și 

procesului de adaptare i s-a alăturat procesul de inovare. Chiar mai mult, s-au schimbat atitudini, s-au dezvoltat 

competențe specifice utilizării TIC. 

    Școala on line a venit peste noi brusc, deși era de dorit de mult să fi fost integrată în educația formală, trecând într-un 

timp foarte scurt de la starea de necesitate, la o stare de normalitate. Cei mai mulți actori ai educației au manifestat 

creativitate, au inovat tehnici noi în predare și în conexiunea cu tehnologia ținând cont, evident, de experiențele tuturor 

celor implicați.  

    Începutul a fost marcat de dificultăți legate de lipsa tehnologiei adecvate, lipsa conexiunii la internet, abilități 

insuficiente în utilizarea tehnologiei sau a platformelor educaționale până la probleme de adaptare, acomodare la 

cerințele învățării – predării – evaluării în aceste noi condiții, ceea ce a implicat și o reactualizare a managementului nu 

doar al învățării, ci și al emoțiilor. 

   Cu siguranță, mediul on line are numeroase oportunități de dezvoltare și utilizarea acestora depinde de interesul, 

preocuparea, flexibilitatea gândirii fiecăruia dintre noi. Sunt și limite, sunt și aspecte negative, unele pe termen scurt, 

altele pe termen lung și lor li se adaugă încă prejudecăți și stereotipii.  

   Dacă în primele luni de școală on line, mai toți așteptam să revenim la normalitate, acum știm că ne vom folosi de 

toate oportunitățile create pentru a merge mai departe în relația cu tehnologia și comunitățile de studiu.  Și ne aducem 

aminte cum cele mai des expresii uzitate au fost și sunt încă mă vedeți? Mă auziți? Ele au subliniat faptul că învățarea – 

predarea- evaluarea sunt muncă de echipă, că e nevoie de o relație mai complexă între actorii educației.  

    Fiecare cadru didactic a integrat în dinamica lecțiilor aplicații care ușurează înțelegerea, învățarea, evaluarea. 

    Conectarea la internet este însoțită de conectarea între elevi și cadrul didactic prin introducerea de jocuri on line, de 

aplicații care măresc implicarea, atenția și satisfacția lucrului bine făcut. Concluzia este că profesorii schimbă stilul de 

predare. Se modifică viziunea asupra întregului proces didactic. A fost nevoie de sprijinul tehnologiei pentru a trece 

efectiv de la expunere  la mediere, la facilitarea învățării. Și elevii sunt cei care au dat direcția pentru că la metoda 

expozitivă a cadrului didactic au răspuns prin închiderea camerelor. Și este nevoie de ceva efort pentru a-i convinge că se 

poate și altfel. Elevii au nevoie de interacțiune, au nevoie să comunice și să învețe unii de la alții, iar profesorul devine în 

aceste condiții, un facilitator. 

  Nu s-a schimbat nimic din regula după care, cel mai bine se învață făcând, așa că accentul e bine a fi pus pe 

experimentare, pe încercare, lăsând copiilor posibilitatea de a-și construi învățarea în mod experiențial și constructiv. 

   Iar în tot acest joc nou este important să fim atenți la atingerea competențelor, la construirea profilului absolventului, 

la formarea personalității viitorului adult. Astfel, fiecare elev rămâne la fel de important pentru noi, și cel cu camera 

închisă și cel care alege să nu răspundă, să nu se implice. Avantajul este că educația poate continua și asincron. Căci 

școala on line aduce acest avantaj cu sine. Putem rămâne conectați cu elevii și în afara orelor. Le putem acorda un timp 

mai mare de lucru, putem personaliza sarcinile de învățare în afara orelor sincron. 

  Însă, cred cu tărie că tot ceea ce învățăm în on line trebuie să fie în folosul vieții off line. 

 

BIBLIOGRAFIE:  

Curcubătă Răzvan, Iepure Călin, Bogdan Vaida, Captivează-ți elevii în online mai ceva ca în clasă, SELLification, 2020. 
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Managementul clasei prin disciplinare pozitivă 

Modele de activități pentru elevi 

 
Prof. cons. șc. Mosor Ana- Maria 

CJRAE/Liceul Tehnologic Forestier 

Activitatea 1. – Diagrama obiectivelor greșite 

Obiectiv: 

❖ Sa-i ajuti pe elevi sa inteleaga motivele ascunse ale comportamentelor lor. 

Materiale 

Diagrama obiectivelor greșite pentru elevi. 

Flipchart 

Realizare 

1. Intrebați elevii dacă s-au gândit vreaodată de ce oamenii fac ceea ce fac și dacă doresc să afle mai multe despre asta? 

2. După ce ascultați ce au de spus, spuneți-le : Sunt 4 obiective greșite ale comportamentelor indezirabile. Pentru a le 

explica, vreau să folosesc exemplul Temei De ce credeți că elevii nu-și fac temele? 

Brainstorming cu motivele – se afișează pe flipchart. 

De obicei elevii vor găsi motive logice ca: prea obosiți, prea multe teme, au uitat caietul acasă, sau pur și simplu au uitat, 

nu știu să le facă. Explicați-le ca acestea sunt scuze raționale pe care oamenii le dau pentru comportamentul lor, dar de 

multe ori oamenii fac lucruri pentru care nu găsesc scuze raționale. De aceea le numim motive ascunse. Facem lucruri 

din dorința de a aparține cuiva (familiei, clasei, grupului de prieteni). Câți dintre voi doresc să simtă că aparțin familiei, 

prietenilor? Afișați pe flipchart cele 4 motive: ATENȚIE, PUTERE,RĂZBUNARE, RENUNȚARE. 

3. Rugați elevii să se gândească la un moment când s-au simtit neiubiți, când au simțit că nu aparțin familiei, clasei? 

Rugați-i să-și amintească exact ce s-aîintamplat, ce au simțit și ce au gândit. 

4. Rugați-i să-și amintească care au fost comportamentele lor de atunci și scrieți-le pe flipchart. Și ce au gândit , și ce au 

simțit în acel moment. Rugați elevii sș completeze diagrama. 

5. Pentru exemplu afișati-le una deja completată. 

Diagrama obiectivelor greșite 

Gânduri Emoții Comportament Obiective greșite 

Profesorii de obicei 

acordă atenție doar 

elevilor deștepți. 

Iritat, Îngrijorat, Deranjat Fac glume și mă joc când 

ea nu este atentă. 

ATENȚIE 

Colegul meu îmi spune să 

șterg tabla. 

Supărat, Frustrat Țip la el și refuz să o 

șterg. 

PUTERE 

Cineva îmi spune 

Grasule 

Rănit, Supărat, 

Dezamăgit 

Spune: Și tu ești urât! 

Plâng fără ca nimeni să 

mă vadă. 

RĂZBUNARE 

Niciodată nu sunt capabil 

să-mi termin exercițiile la 

mate. 

Fără speranță 

Neajutorat 

Spun: Urăsc matematica 

și cred că este 

stupidă.Arunc hârtiile la 

gunoi. 

RENUNȚARE 
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Diagrama obiectivelor greșite 

Gânduri Emoții Comportament Obiective greșite 

 

 

 

 

Iritat, Îngrijorat, Deranjat  ATENȚIE 

 

 

 

 

Supărat, Frustrat  PUTERE 

 

 

 

 

Rănit, Supărat, 

Dezamăgit 

 RĂZBUNARE 

 

 

 

 

Fără speranță 

Neajutorat 

 RENUNȚARE 

 

Activitatea 1- Roata alegerilor 

Obiectiv: 

❖ Furnizarea profesorilor și elevilor alternative pentru rezolvarea de probleme. 

Materiale 

Roata alegerilor, 4 pași in rezolvarea problemelor. 

Flipchart 

Markere 

Realizare 

1. Folosește cei 4 pași în rezolvarea problemelor ca model la o întâlnire în clasa. 

2. Desenează un cerc mare și împarte-l în mai multe plăcinte. 

3. Fă un brainstorming pentru soluții posibile la comportamente indezirabile, ex: bătaia, tema nerezolvată, jigniri, 

etc. Scrie aceste soluții în fiecare plăcintă și lasă loc și pentru poze sau simboluri. 

4. Roagă elevii să deseneze semne și simboluri care să reprezinte fiecare o soluție. 

5. Când roata a fost completată, roagă pe cineva să joace un joc de rol fiind persoana care are o problemă și roagă 

un alt elev să indice pe roată care ar fi posibilele soluții pentru problema aceea. 

6. Dacă este posibil, afisați acea roată a alegerilor în sala de clasă. 

4 pași în rezolvarea problemelor 

1. Ignoră 

2. Vorbește respectuos 

3. Agreeati împreuna o soluție 
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4. Cereți ajutor dacă nu puteți colabora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bibliografie: 

Jane Nelson, Ed. D and Lynn Lott, MA "Positive Discipline in the Classroom, 2016 

 

Ignoră 
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FORME ŞI STILURI DE COMUNICARE DIDACTICĂ 

 

Hendrea Vasile-Cosmin 

Colegiul Național „Decebal", Deva 

 

 

 În literatura din domeniu sunt specificate o varietate de forme/tipuri ale comunicării în funcţie de diverse criterii. 

În ceea ce priveşte comunicarea didactică sunt consacrate şi utilizate în mod frecvent următoarele: comunicarea verbală, 

comunicarea paraverbală, comunicarea nonverbală şi discursul didactic. 

 Aceste forme de comunicare pot funcţiona simultan sau pot fi autonome, în funcție de mesaj şi de situaţie. O 

comunicare este cu atât mai eficientă cu cât se manifestă, atât la nivelul emiţătorului, cât şi al receptorului, prin cât mai 

multe forme (verbală, nonverbală, paraverbală) şi foloseşte cât mai mulţi analizatori (auditiv, vizual, tactil). În vederea 

creşterii eficienţei şi eficacităţii procesului de comunicare didactică, se recomandă să se realizeze pe cât posibil o corelare 

şi o convergenţă funcţională între toate formele de manifestare a comunicării. 

 

1) Comunicarea verbală 

 În mediul educaţional limbajul verbal este principalul mijloc de comunicare. Informaţia transmisă verbal este 

supusă unei acţiuni de prelucrare atât din partea cadrului didactic (codificare – pentru a face materialul accesibil elevilor), 

cât şi din partea elevilor (decodificare prin înţelegerea şi asimilarea cunoştinţelor predate în procesul instructiv-educativ). 

 Comunicarea verbală are în central demersului său limbajul, care reprezintă una din cele mai complexe 

manifestări umane şi un mod eficient pentru desfăşurarea activităţilor. Comunicare apare ca o construcţie dinamică, 

semnificaţia cuvintelor se corelează continuu şi se raportează la context. Profesorul din acest punct de vedere îşi 

formează un limbaj specific de predare care defineşte propriul stil de comunicare, în care îşi dozează formalul şi 

informalul, precizia sau detalierea informaţiei. 

 Pentru o comunicare verbală eficientă, emiţătorul trebuie să aibă în vedere aspecte de ordin calitativ ca cele de 

mai jos: 

- claritatea – aspect ce ţine de o dicţie corectă şi de o organizare logică a conţinutului transmis; 

- empatie – această caracteristică presupune faptul ca emiţătorul să adapteze discursul la particularităţile 

receptorului; 

- sinceritate – presupune evitarea stângăciilor, a discursului vădit forţat sau chiar ascuns şi manifestarea 

emiţătorului într-o manieră naturală, firească, onestă; 

- atitudinea – presupune evitarea gesturilor prea agresive sau apatice, bruşte sau relaxate, precum şi a intensităţii 

vocii; 

- contactul vizual – este absolut necesar într-o comunicare, lipsa sa denaturează încrederea interlocutorilor, 

privirea interlocutorului este o dovadă de disponibilitate la comunicare şi totodată de sinceritate; 

- înfăţişarea – trebuie să fie adecvată locului, felului discuţiei şi statului emiţătorului; în conformitate cu imaginea 

pe care acesta o are faţă de el însuşi şi pe care vrea să o arate celor cu care comunică; 

- viteaza de vorbire – trebuie să fie adecvată interlocutorilor şi tipului de discuţie; o viteză prea mare poate sugera 

graba de a termina, pe când o relatare prea lentă poate pierde interesul receptorilor.  
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2) Comunicarea paraverbală 

 Comunicarea paraverbală se constituie din elementele prozodice şi vocale pe care emiţătorul le lansează 

inevitabil ca însoţitoare ale frazelor pe care le exprimă şi care determină semnificaţii speciale, cu scopul de a implica 

afectiv toate persoanele participante la dialog. Astfel intonaţia, ritmul, accentul, debitul vor personaliza actul 

comunicării, sugerând nuanţe şi semnificaţii expresive. 

 În categoria comunicării paraverbale putem include, aşa cum anticipam încă din paragraful introductiv, 

următoarele aspecte: 

- caracteristicile vocii – acestea fac identificabile date privind emiţătorul (copil, adult, femeie, bărbat, energic, 

apatic, hotărât etc.); 

- particularităţile de pronunţie – care oferă date despre mediul de provenienţă al interlocutorului: oraş, sat, zonă 

geografică, grad de educaţie etc.; 

- intensitatea rostirii – include aspecte ca: ritmul, debitul, intonaţia, durata pauzei, frecvenţa pauzelor etc. 

 

 Romiţă B. Iucu prezintă câteva reguli ale comunicării paraverbale pe care un educator este necesar să le 

respecte: 

a.Volumul vocii este bine să varieze în timpul discursului de la un moment la altul, acesta trebuie adaptat situaţiei (dacă 

sala de clasă este mică volumul va fi mai redus şi dacă sala de clasă este mai mare volumul va fi mai ridicat). O altă 

recomandare este ca la începutul şi la sfârşitul lecţiei să se vorbească mai tare pentru a sublinia obiectivele şi concluziile. 

 

b. Ritmul vorbirii va fi diferit în funcţie de materialul prezentat, evitându-se monotonia. Când se prezintă ideile 

principale pentru fixarea acestora, este bine să se vorbească mai rar, iar ritmul creşte odată cu expunerea materialului, 

ţinându-se cont de aspectele cunoscute sau mai puţin cunoscute de către elevi. De asemenea pauzele din timpul vorbirii 

sunt bine determinate, pot pregăti clasa pentru o idee importantă sau pentru captarea atenţiei. 

 

c. Tonalitatea vocii se recomandă să fie normală. Pentru a sublinia anumite idei sau pentru a realiza liniştea într-o sală de 

clasă se poate după caz, ridica tonul vocii sau coborî tonalitatea. Articularea cuvintelor trebuie să fie clară şi corectă. 

 Fiecare tonalitate are o structură integrală care o diferenţiază de altele prin gradarea registrului vocii, ţinând cont 

şi de contextual în care are loc mesajul. 

Intonaţiile pot fi grupate astfel: 

- intonaţiile întrebării, mirării, surprizei, prevenirii - în care tonalitatea creşte, apoi scade, iar în final creşte din 

nou; 

- intonaţiile convingerii, invitaţiei, rugăminţii, învăţării de cuvinte – unde tonul şi ritmul vorbirii evoluează 

simetric, la început cresc, apoi scad; 

- intonaţiile logice care apar în povestire, enumerare, comparare – iniţial tonul este ridicat, apoi menţinut la o 

anumită înălţime, iar ritmul creşte iniţial, reducându-se în ultima parte a discursului; 

- intonaţia afirmativă – în care apare o evoluţie sinusoidală şi paralelă a tonului şi a intensităţii, care în final 

evoluează diferit (ritmul scade brusc); 

- intonaţiile mustrării, ameninţării – la care tonul şi ritmul vorbirii se modifică împreună şi în faze ritmice 

frecvente marcând în anumite momente întreruperi. 
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3) Comunicarea nonverbală 

 Abilitatea de a folosi eficient cuvintele nu este suficientă în comunicare, ea se completează cu descifrarea 

înţelesurilor care sunt dincolo de mesajul vorbit, prin gesturi, postură, mimică.  

 Comunicarea nonverbală vine să ajute, să suplimenteze, să definitiveze pe cea verbală, exprimând uneori mai 

mult şi mai bine un anumit lucru decât o face vorbirea. Forma nonverbală de comunicare este utilizată în exprimarea 

stării afective, a atitudinilor interpersonale, pentru consolidarea şi nuanţarea aspectelor transmise. Se sugerează ideea că 

educaţia poate îmbunătăţii capacitatea, atât a profesorilor cât şi a elevilor de a utiliza în mod optim această formă de 

comunicare. 

 Mişcările nonverbale ale unui educator se pot corela cu comportamentul verbal ducând la sporirea 

semnificaţiilor cu care se operează în activitatea didactică. Pornind de la aceste aspecte, Radu I. şi Ezechil L. prezintă 

următoarea clasificare privind mişcările unui profesor: 

a. Mişcări de instruire, folosite conştient în procesul predării: 

- mişcări de conducere care controlează participarea elevului la lecţie şi obţinerea comportamentului de atenţie. 

- mişcări de interpretare, utilizate pentru amplificarea intenţiilor profesorului prin: sublinierea unor cuvinte sau 

fraze; ilustrarea unor termeni şi a noţiunilor; interpretarea unui rol pentru a comunica semnificaţii. 

- mişcări de mânuire prin care profesorul interacţionează cu mediul fizic: mânuirea directă (atingerea, manevrarea 

obiectelor didactice); mânuirea indirectă (examinarea, privirea către, studierea); mânuirea instrumentală (mişcarea înspre 

ceva ce va folosi în prezentarea materialului). 

 

b.Mişcări personale care se referă la expresii faciale, obişnuinţe, maniere, modalităţi de a reacţiona faţă de ceilalţi sau 

chiar ticuri. 

 Ansamblul de mişcări alături de celelalte manifestări comunicaţionale exprimă personalitatea şi stilul cadrului 

didactic şi totodată conferă acţiunii sale un caracter educativ complex. 

 Ion Ovidiu Pânişoară sintetizează câteva funcţii specifice ale comunicării nonverbale privind activitatea 

didactică: 

- comunicarea nonverbală accentuează şi întăreşte pe cea verbală, prin anumite elemente de mimică sau gestică 

prin care un profesor le transmite prin mesajul său pe parcursul orelor. 

- mesajul transmis verbal este completat de comunicarea nonverbală care are un impact considerabil asupra 

motivaţiei învăţării. 

- comunicarea nonverbală poate să contrazică unele aspecte din comunicarea verbală, ceea ce face uneori 

comunicarea necredibilă prin apariţia unor elemente de confuzie. 

- comunicarea nonverbală regularizează fluxul comunicaţional şi ponderează dinamica comunicării verbale. 

- reactualizarea înţelesului comunicării verbale se repetă prin cea nonverbală, astfel încât receptorul comunicării 

poate identifica o acţiune de întreprins în spatele cuvintelor unei afirmaţii. 

- elemente ale comunicării nonverbale pot substitui unele aspecte ale comunicării verbale, prin anumite gesturi 

semnificative în acest sens. 

  

 În activităţile didactice comportamentul nonverbal al educatorului în sala de clasă este extrem de important, prin 

acesta cadrul didactic putând influenţa implicarea, motivaţia învăţării şi interesul elevilor care duc la realizarea 

performanţelor şcolare. 
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4) Discursul didactic 

 Discursul didactic este o comunicare complexă de natură psihologică, socială şi cognitivă, care utilizează toate 

procedurile unui discurs în general, aplicate operaţiilor de punere în scenă discursivă a obiectului învăţării. Astfel, tinde 

să se contureze o retorică didactică cu preocupări exprese pentru o comunicare clară, argumentativă şi persuasivă. 

Discursul didactic este centrat pe elev şi subordonat intereselor şi nevoilor de cunoaştere ale acestuia. Astfel, elevii devin 

co-constructori ai discursului didactic, determinându-l pe profesor să îl formuleze şi să-l adapteze în 

funcţie de experienţele lor şi de contextul proxim şcolar. 

 Pentru a atinge scopurile educaţionale, comunicarea se realizează printr-un discurs didactic informativ în care 

demonstrarea şi argumentarea se completează reciproc în funcţie de contextul respectiv. 

 Demonstrarea se bazează pe modalităţi deductive şi inductive de explicare a conţinutului învăţământului mai 

ales când secvenţele discursive conţin elemente certe, care pornesc de la anumite premise şi printr-un discurs didactic 

adecvat se ajunge la concluzii adevărate. 

 Discursul didactic argumentativ stimulează comportamente, modelând credinţe, fiind o cale de a forma. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (P.I.P.) 

 

KISS VERONICA LIGIA  

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN SLAVICI SIBIU 

RUSU ANCA NATAȘA  

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN SLAVICI SIBIU 

 

Elev: cl. a VIII-a 

Diagnostic: Dificultăţi de adaptare şcolară pe fond de tulburare anxios-depresivă, liminaritate 

Starea de sănătate: bună 

Recomandarea comisiei: curriculum pentru învăţământ public adaptat 

Domeniul de intervenţie: Istorie/Limbă și comunicare  

Informaţii generale  

Elevul urmează în cursurile în clasa a VIII-a. Provine dintr-un mediu familial cu potenţial intelectual scăzut. În colectivul 

clasei s-a integrat, însă firea introvertită îl face să se izoleze adeseori. În plus, obezitatea îl face să nu ia parte cu plăcere 

la toate acţiunile colegilor şi nici la toate activităţile educative sau extraşcolare. Lucrează ceea ce i se cere, însă manifestă 

încăpăţânarea de a nu face eforturi suplimentare. Colegii nu obişnuiesc să îi sară în ajutor şi nici el nu apelează la aceştia.  

Informaţii educaţionale  

a) Comportament cognitiv: 

• Abilităţi reduse de scris-citit; citeşte în ritm lent, propriu, texte de mică întindere; omite frecvent litere în 

scrierea cuvintelor nu respectă regulile ortografice şi de punctuaţie; exprimarea este prolixă; nu povesteşte, 

comunică rar sentimente, păreri, capacitatea de reproducere a mesajelor orale este foarte redusă 

• Vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse; 

• Capacitatea de concentrare este scăzută şi rezistenţa la efort, minimă 

• Nu este interesat de schimbările din jurul lui şi nu reţine informaţii de natură ştiinţifică, ci doar ceea ce se 

bazează pe propria-i experienţă 

• Comportament psihomotric şi autonomie personală 

• Submotivare şcolară. 

b) Relaţii sociale: 

• Posibilităţi slabe pentru dezvoltatea atitudinilor de relaţionare pozitivă în grup, datorită indiferenţei şi 

dezinteresului său pentru diversitatea activităţilor fizice şi a jocurilor. 

• Părinţii colaborează cu şcoala, se interesează de situaţia copilului, îi asigură mâncare, îmbrăcăminte şi rechizite.  

c) Capacităţi, competenţe, abilităţi, puncte slabe, nevoi:  

• Dezvoltare fizică bună, coordonare a mişcărilor mai ample 

• Nu are abilităţi de natură tehnologică 

• Nu reţine decât cu material concret, prin reluări permanente 

• Nu comunică cu uşurinţă în propoziţii 

• Memoria şi atenţia sunt scăzute 

• Imaginaţia lipseşte, fiind ancorat în prezent 

• Nu face corelaţii, dovedind lipsă de gândire logică 

• Permanent are nevoie de sprijin pentru a duce la îndeplinire o sarcină 
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Existenţa dosarului CES – consecinţe:  

• existenţa profesorului de sprijin 

• ore suplimentare la istorie/limba şi literatura română 

• evaluare periodică de o comisie specială 

• programă adaptată 

• planificare adaptată 

Obiective: 

A. ISTORIE 

• să achiziționeze și să utilizeze noțiuni și relații temporale 

• să-și însușească limbajul și noțiunile cu care operează istoria  

• să recunoască principalele instrumente de măsurare a timpului de-a lungul istoriei omenirii  

• să perceapă ordinea unor fenomene prezentate sau observate 

• să descrie cu cuvinte proprii evenimente scurte 

• să aprecieze cu ajutorul profesorului aspectul pozitiv sau negativ al unor evenimente 

• să răspundă corect la itemi obiectivi cu răspuns de tip DA/NU şi CORECT / FALS 

B. LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

• să citească corect texte de minim 5 enunţuri, cu intonaţie adecvată 

• să scrie cursiv şi lizibil, utilizând literele mici şi majusculele în contextele potrivite 

• să recunoască şi să utilizeze corect 5 semne de punctuaţie 

• să utilizeze corect cratima în cuvintele şi structurile compuse în acest mod 

• să răspundă corect la itemi obiectivi cu răspuns de tip DA/NU şi CORECT / FALS, şi la itemi obiectivi cu 

răspuns unic, format din maxim 5 cuvinte 

Metode şi strategii didactice: 

A. ISTORIE 

• exerciţii senzoriale de percepere a duratei și succesiunii faptelor și evenimentelor   

• exerciţii de numire, recunoaștere și utilizare a unor termeni istorici 

• exerciţii de măsurare a timpului în viața cotidiană  

• exerciţii de prezentare a unor succesiuni reale; exerciții de apreciere a unor intervale de timp  

• exerciţii de completare a unor propoziții lacunare; exerciții de alcătuire a unor povestiri simple pentru 

prezentarea unui fapt istoric 

• exerciţii de citire a unor lecturi moral-civice 

B. LIMBĂ ȘI COMUNICARE  

• exerciţii de asociere a sunetului cu litera; exerciţii de formare, citire şi pronunţare corectă a cuvintelor;  

• exerciţii de exprimare corectă, orală şi scrisă, cu utilizarea unor materiale didactice de suport (planşe, litere, 

obiecte concrete, ilustraţii) 

• exerciţii de precizare prin corespondenţă a sinonimelor şi antonimelor date  

• exerciţii de formulare de propoziţii, pornind de la cuvinte date  

• exerciţii de scriere a propoziţiilor enunţiative, respectând scrierea cu majuscule la început şi folosirea acestora 

pentru substantivele proprii 
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• exerciţii de scriere a unor propoziţii, respectând alineatul, liniatura caietului şi păstrarea distanţei adecvate dintre 

cuvinte 

• exercitii de copiere şi de dictare 

Criterii de evaluare: 

A. ISTORIE  

• Identificarea unor informaţii esenţiale dintr-un text istoric 

• Identificarea noțiunilor de istorie dintr-un text ascultat 

• Identificarea unităților de măsurare a timpului 

• Formularea ideilor principale, dintr- povestire istorică  

• Menţionarea a două aspecte pozitive și două aspecte negative ale unui eveniment istoric 

B. LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

• Identificarea unor informaţii esenţiale dintr-un mesaj oral. 

• Identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi/ sau de descriere, dintr-un text ascultat. 

• Identificarea unui sinonim şi a unui antonim pentru un cuvânt 

• Formularea ideilor principale, în jurul cărora se organizează o temă dată, şi a unor idei secundare. 

• Utilizarea adecvată a sinonimelor şi a antonimelor, în diferite contexte de comunicare orală. 

• Menţionarea a patru termeni din familiile lexicale (cuvinte formate prin derivare) ale unor cuvinte de bază date. 

• Justificarea parţială a unei opinii personale, în funcţie de context. 

• Identificarea într-un text dat a unei categorii morfologice sau a unei relaţii sintactice 

Servicii educative speciale:  

• implicarea consiliului profesoral, a diriginţilor, a profesorului de sprijin, a consilierului școlar 

• implicarea părinţilor 

• asistenţa psihopedagogică în decursul a 2 ore săptămânale 

• elaborarea de programe şi planificări specifice de către fiecare profesor 

• resurse: planşe, fişe de lucru individuale, manual, teste personalizate, adaptate 

Ajutorul familiei:  

• vizite periodice 

• monitorizarea programului elevului în vederea unei prezenţe permanente 

Aportul elevului:  

• prezenţa la şcoală zilnică 

• respectarea indicaţiilor profesorilor 

• implicarea afectivă în procesul de învăţare 

Ajutorul altora:  

• orele cu profesorul de sprijin 

• orele cu consilierul școlar 

• orele de dirigenţie 

Acţiuni de monitorizare şi evaluare: 

• evaluare iniţială, evaluare formativă, evaluare sumativă 

• interpretarea rezultatului în vederea stabilirii progresului / regresului / stagnării elevului 
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Societate, comunicare şi argumentare 

 

Profesor: Cimbrea Andrea Leona 

Colegiul Economic Partenie Cosma Oradea 

Secțiunea 2: Experiențe didactice 

Proiectul unității de învățare 

Disciplina: Logică și argumentare 

Nivel de studiu: Liceal, clasa a IX a 

Nr.ore: 14 

 

Conţinuturi Competente generale Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare 

Argumentarea şi 

structura sa. 

Tipuri de premise 

Aplicaţii cu texte.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Termenii.  

Caracterizare. 

Clasificarea termenilor. 

Raporturi între termeni. 

Reprezentarea termenilor. 

Aplicaţii.  

 

 

Definiţia. 

Tipuri de definiţii.  

Aplicaţii. 

Reguli de definire.  

 

Clasificarea.  

Tipuri de clasificare. 

Corectitudinea în 

clasificare. 

1. Utilizarea conceptelor 

specifice ştiinţelor 

sociale pentru 

organizarea demersurilor 

de cunoaştere şi 

explicare a unor fapte, 

evenimente, procese din 

viaţa reală 

 

 

2. Aplicarea 

cunoştinţelor specifice 

ştiinţelor sociale în 

rezolvarea unor situaţii 

problemă, precum şi în 

analizarea posibilităţilor 

personale de dezvoltare 

 

 

3. Cooperarea cu ceilalţi 

în rezolvarea unor 

probleme teoretice şi 

1.2. Identificarea structurii 

unui argument, a 

elementelor componente şi a 

relaţiilor dintre acestea 

(termeni, propoziţii, 

raţionamente) 

 

1.3. Folosirea corectă a unor 

forme şi operaţii logice 

(definirea şi clasificarea) în 

contexte situaţionale diferite 

(teoretice şi practice) 

 

2.2. Construirea unor 

argumente în vederea 

susţinerii unui punct de  

vedere sau a unei soluţii 

propuse pentru rezolvarea 

unor situaţii problemă 

 

 

- Utilizarea limbajului de specialitate în prezentarea şi 

explicarea unui argument. 

- Identificarea tipurilor de premise. 

- Identificarea tipurilor de argumente. 

 

 

 

- Identificarea tipului de termeni, clasificare, definire. 

 

- Utilizarea raporturilor între termeni. 

- Realizarea exercițiilor pe baza diagramelor Euler. 

 

 

 

- Explicarea regulilor de definire. 

 

- Dobândirea unor deprinderi şi tehnici  

de lucru pentru utilizarea definirii corecte. 

 

- Elaborarea unor definiţii. 

- Identificarea regulilor de definire încălcate. 

- Elaborarea unor clasificări. 

- manualul 

 

- calculatorul 

 

- PPS 

 

-internetul 

 

-PPS 

 

-activitate pe grupe 

 

 

- fişe de lucru 

 

 

 

-activitate individuală 

 

- Formular 

Google 

 

-verificare 

frontală 

 

 

 

 

-observaţia 

sistemati 

că a activității 

elevilor 

 

 

 

-autoevalua 

rea 

 

 

-Evaluare 

sumativă 

 

 

-aprecierea  
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Propoziţii categorice.  

Prezentare 

Clasificarea propoziţiilor. 

A,E,I,O. 

Traducerea din limbaj 

natural în limbaj logic. 

Aplicaţii. 

Inferențe imediate  

Aplicaţii cu propoziţii 

categorice. 

Distribuirea termenilor. 

Raporturi logice între 

propoziţii categorice. 

practice, în cadrul 

diferitelor grupuri 

 

4. Manifestarea unui 

comportament social 

activ şi responsabil, 

adecvat unei lumi în 

schimbare 

 

5. Participarea la luarea 

deciziilor şi la 

rezolvarea problemelor 

comunităţii 

3.2. Utilizarea lucrului în 

echipă pentru rezolvarea 

unor probleme care implică 

operaţii şi forme logice 

 

4.1. Utilizarea 

instrumentelor de ordin 

logic, care pot fi activate în 

contexte diferite în 

activitatea privată şi publică. 

 

5.1. Utilizarea unor 

raţionamente adecvate 

(deductive şi nedeductive) 

în luarea deciziilor. 

- Recunoșterea clasificărilor corete. 

 

 

 

- Descrierea tipurilor propoziţii categorice. 

- Identificarea corectă a propoziţiilor A,E,I,O. 

 

- Exerciții de recunoaștere a raționamentelor imediate. 

- Determinarea condițiilor de validitate a 

raționamentelor bazate pe conversiune. 

 

- Exerciții de construire a unor raționamente valide 

bazate pe conversiune și obversiune în limbaj formal și 

natural. 

 

- Utilizarea corectă a raporturilor cu propoziţii 

categorice. 

 

 

 

 

- manualul 

 

-  calculato 

rul 

 

-internetul 

 

-PPS 

 

-activitate pe grupe 

-formular Google 

 

- fişe de lucru 

-activitate individuală 

orală. 

 

-verificare 

frontală 

 

 

 

-observaţia 

sistemati 

că a activității 

elevilor 

 

-autoevalua 

rea 

-aprecierea  

orală. 

 

-evaluare 

sumativă 
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Selecția echipei școlare de baschet (Studiu de caz) 

Fârnă Eugenia Mădălina 

Experimentul s-a desfăşurat paralel cu procesul pregătirii echipei reprezentative feminine de gimnaziu a Colegiului Naţional 

„Elena Cuza” alături de domnul profesor Ionescu Eugen. Cu această echipă s-a participat la Olimpiada Naţională a Sportului 

Şcolar gimnaziu competiţia câştigată la nivel judeţean. 

În această competiţie, echipa a susţinut 8 meciuri în faza locală (perioada februarie - martie) şi şase meciuri în faza judeţeană 

(luna aprilie), întâlnind echipele reprezentative a celorlalte colegii naţionale (Carol I şi Fraţii Buzeşti), dar şi echipe de la şcolile 

generale. 

Echipa a fost preluată în luna decembrie find deja structurată, având în componenţă 12 fete. Imediat după începerea pregătirii, 

o elevă a fost nevoită să renunţe din motive medicale fiind adusă o altă elevă, componetă a reprezentativei claselor V-VI atât în 

vederea realizării unei punte între cele două echipe reprezentative (în anul următor ele urmărind a se comasa), cât şi a stimulării 

celor mici prin puterea exemplului. 

Componenţa lotului: 

Interpretare: 

- se observă omogenitatea lotului; 9 

componente find din aceaşi clasă şi 11 din 

clase paralele (clasele erau vecine în 

şcoală, celelalte două fete fiind prietene) 

- media înălţimilor: 

a) pentru coordonator este de 153 cm cu 2 

cm mai mică decât minimul 

b) pentru extremă este de 165 cm cu 1 cm 

peste minimul cerut 

c) pentru pivoţi este de 173 cm fiind situat la 

media cerută 

- raportul talie/greutate este neconcludent 

dat fiind vârsta de 12-14 ani, când fetele 

cunosc o schimbare rapidă şi radicală a 

funcţiilor bio-morfologice şi totodată a 

întregului corp. 

 

 

 

Concluzii: 

- se impune o atenţie deosebită nivelului de îndemânare şi rapiditate a coordonatorilor pentru a suplinii media înălţimi 

mici la nivelul oamenilor de sus (aducerea coordonatorului reprezentativei claselor a V-VI a mărit media de 

înălţime) 

- înălţimea pivoţilor impun un joc pe aceştia şi de aici rezultă importanţa în pregătire a exerciţiilor de recuperare, 

dezvoltare vitezei în regim de forţă (detenta) şi forţei în general. 

Pentru a urmării evoluţia calităţilor motrice s-au pornit de la nivelul acestora din octombrie înregistrat de profesorul de la 

clasă (repet am început pregătiriile în luna decembrie în condiţiile când în ianuarie începeau primele eatpe ale campionatului 

şcolar). 

Pentru a vedea rezultatele procesului de pregătire în luna mai am repetat probele realizate: rezultatele comparative sunt 

următoarele: 

Nr 

ord. 

Nume 

prenume 

Clasa Vârsta 

(ani) 

Post Greutate 

(kg) 

Înălţime 

(cm) 

 1. F.E VII A 13 C 41 150 

2. D.E VII C 13 E 51 166 

3. P.R VII B 13 E 62 165 

4. S.S VII B 13 E 50 169 

5. C.R VII B 14 P 51 171 

6. F.G VII B 13 C 40 150 

7. Ţ.L VII B 14 P 60 172 

8. D.A VII B 13 E 48 162 

9. D.C VII B 13 E 45 160 

10. B.I VII B 13 P 51 179 

11. N.A VII B 13 P 70 170 

12. D.P VI C 12 C 43 160 
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Nr. 

ord. 

Elev Viteză 

(5•10m) 

Sărituri cu genunchi la 

piept (execuţii corecte în 

30 secunde) 

Oct mai oct mai 

1 F.E 14,8 14,4 11 19 

2 D.E 13,4 13,4 14 16 

3 C.R 15,4 15,2 14 15 

4 P.R 14,1 14,0 14 16 

5 S.S 13,5 13,4 14 18 

6 F.G 13,2 13,1 14 21 

7 Ţ.L 14,0 13,8 14 16 

8 D.A 13,5 13,5 14 16 

9 D.C 13,6 13,5 14 17 

10 B.I 14,6 14,6 14 15 

11 N.A 15,0 14,8 14 16 

12 D.P 13,4 13,4 15 18 

 

Interpretare: 

După rezultatele înregistrate în luna octombrie, notele, conform Sistemului naţional şcolar de evaluare la disciplina educaţie 

fizică şi sport, se situează între 8 (o notă) şi 10 (34 de note) o bună parte din rezultate depăşind cu mult baremul maximal. 

Rezultatele la aceleaşi probe înregistrate în luna mai arată o îmbunătăţire semnificativă (15%) pentru proba „săritură cu 

genunchi la piept (în 30 de secunde)” datorită exerciţiile cu coarda necesare îmbunătăţirii detentei. 

Îmbunătăţiri modeste ale rezultatelor (0,8%) s-au înregistrat la proba de navetă (5•10m), unde deja din luna octombrie toate 

fetele îndeplineau baremul pentru nota 10 depăşindu-l chiar simţitor. Acest lucru se explică prin antrenamentul specific de baschet 

care include exerciţii asemănătoare navetei (maratonul mic). 

Acelaşi procent de îmbunătăţire (5%) s-a înregistrat la rezultatele probelor de alergare de rezistenţă şi la săritura în lungime 

de pe loc. 

Notele pe care le-ar fi obţinut fetele la respectivele probe s-ar situa între 9 (11 note) şi 10 (37 de note). 

Tot în luna mai au fost înregistrate rezultatele la testele specifice jucătorilor de baschet: 

Nr. 

ord. 

Elev Săritură în 

lungime de pe 

loc (cm) 

Alergare de 

rezistenţă (800 m) 

Oct mai Oct mai 

1 F.E 177 184 4``22 4``10 

2 D.E 171 174 4``31 4``22 

3 C.R 166 167 4``33 4``32 

4 P.R 167 172 4``57 4``30 

5 S.S 181 191 4``45 4``30 

6 F.G 170 181 4``20 4``07 

7 Ţ.L 165 170 5``01 4``50 

8 D.A 170 177 4``55 4``45 

9 D.C 169 176 4``59 4``50 

10 B.I 180 183 4``55 4``52 

11 N.A 163 171 5``02 4``49 

12 D.P 166 176 4``51 4``30 
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Aceste rezultate au fost comparate cu baremele de verificare după turneele semifinale a junioarelor III (fiecare jucător 

trebuie să aibă minim 52 de puncte pentru ca echipa să nu fie descalificată): 

Probă Maxim 20 p Minim 1 p 

Aruncări pe post 

(12 aruncări) 

fiecare reuşită 2 p 

Aruncări libere 

(12 aruncări) 

fiecare reuşită 2 p 

Viteză (30 metri) 4,6 6,0 

Detentă 56 26 

Maraton mic 24,8 27,4 

 

Trăgând linie elevele echipei şcolare reprezentative au acumulat următorul punctaj 

Nr. ord. Elev Punctaj 

1 F.E 74 

2 D.E 60 

3 C.R 41 

4 P.R 56 

5 S.S 54 

6 F.G 72 

7 Ţ.L 40 

8 D.A 34 

9 D.C 47 

10 B.I 32 

N

r. 

o

r

d 

Ele

v 

Aruncări 

de pe post 

(12 în 96 

sec.) 

Arunc

ări 

libere 

(12) 

Deten

tă 

Marato

n mic 

30 m Nr. 

ord 

Elev Arun

cări 

de pe 

post 

(12) 

Arun

cări 

libere 

(12) 

Deten

tă 

Mara

ton 

mic 

30 m 

 

1 

F.E 7 8 36 4,88 23,34 7 Ţ.L 8 8 24 5,46 30,04 

2 D.E 6 7 23 5,13 24,01 8 D.A 5 6 28 5,62 27,38 

3 C.R 3 3 21 5,54 24.89 9 D.C 6 6 27 5,34 25,61 

4 P.R 6 7 26 5,53 24,43 10 B.I 4 4 28 5,55 26,78 

5 S.S 8 10 28 5,06 32,66 11 N.A 5 7 25 5,84 36,44 

6 F.G 7 8 32 4,82 25,20 12 D.P 8 10 31 4,99 24,42 
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11 N.A 29 

12 D.P 78 

 

După cum se observă jumătate din elevele componente ale echipei îndeplinesc baremul, lucru mulţumitor având în 

vedere că nu practică sportul de performaţă şi se află la limita inferioară a vârstei pentru juniori III. 

Concluzii 

Procesul de selecţie este unul minuţios de lungă durată care cere multă atenţie, har pedagogic, interes şi cunoştinţe 

teoretice. Acest proces este socotit principalul factor al performanţei în sport. De aceea lui ar trebui să i se acorde o mare 

importanţă şi mult consum de timp. 

De aceea procesul poate dura o perioadă lungă, câţiva ani la nivel de şcoală sportivă sau un întreg an şcolar la nivelul 

şcolilor gimnaziale sau liceale. Din cauza duratei mari procesul selecţiei este împărţit în mai multe etape; preliminară, iniţială, 

intermediară şi finală. 

La nivel şcolar acestea ar fi în luna octombrie (cea preliminară), noiembrie - decembrie (cea iniţială), martie – aprilie (cea 

intermediară după sfârşitul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar), iunie (cea finală după Cupa 1 iunie pentru clasele boboace 

atât gimnaziale cât şi liceale, pregătirea şi comportamentul în competiţie fiind criteriile decisive pentru încluderea „răcanilor” în 

echipa mare). 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

EDUCATOARE Polhac Iuliana 

Grădinița cu Program Prelungit Becicherecu Mic 

 

NIVELUL/GRUPA: Nivel II – Grupa Mare 

TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?” 

TEMA PROIECTULUI: „Din lumea celor care nu cuvântă!” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,, Prietenii din curtea bunicilor” 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Văcuța Lola și prietenii săi” 

SCOPUL: consolidarea cunoștiintelor referitoare la modul de viață, de hrănire, reproducere și la foloasele aduse de animale; 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE, MIJLOACE DE REALIZARE ((ADP+ADE,DȘ+ALA1 DEC- 

pictura+ALA2) 

ADP: Întâlnirea de dimineață: „ Văcuța Lola ne-a pregătit surprize! ADE: DȘ -,,Asaza jetonul la locul potrivit”- joc didactic 

ALA1:   Joc de rol: ,,Micii fermieri” – machetă   Bibliotecă: ,,Cine a făcut MUUU” – vizionare film educativ ; 

Știință: ,,Hrană pentru animale ” – mototolire boabe de porumb; tăiere fire de iarbă; Artă(DEC): Văcuța Lola-picură        

ALA2:   - Joc distractiv ,,Lupul și mielul” 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

Motricitate grosiera  și moticitate fină  în contexte de viață familiare; 

Activare şi manifestare a potențialului creativ; 

Finalizarea sarcinilor şi a acțiunilor ( persistenta în activităţi); 

Cunoştinţe şi deprinderi pentru cunoaşterea mediului apropiat; 

Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare; 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei; 

Manifestă creativitate în activitaţi diverse; 

Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.  

Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți. 

Realizează,  in mod dirijat, activități simple de investigarea mediului, folosind intrumente și metode specifice; 

Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

ALA 

O1: Să vizioneze cu interes filmulețe educative Cine Face MUU? 

O2: Să descrie în propoziţii simple imaginile vizionate; 

O3: Să picteze animalul domestic după modelul dat ; 

O4: Să execute acţiuni specifice rolului asumat; 

O5: Să identifice hrana pe care o vor pregătiti animalelor, să mototolească boabe de porumb , apoi le vor aseaza in trocuțe atâtea 

boabe de porumb câte indică cifra; 

O6: Să mânuiasca corect foarfeca pentru a obține fire de iarbă; 

O7: Să execute diferite mişcări, în funcţie de regulile jocului: ,,Lupul si mielul,,. 

ADE 

O10: Să identifice corect  animalele domestice ; 
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O12: Să aseze corect jetonul la locul potrivit; 

O14: Să identifice greșelile existente; 

STRATEGII DIDACTICE: METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, observația, demonstrația, jocul didactic,metoda 

ciorchinelui, exercițiul, problematizarea.  RESURSE MATERIALE: calendarul naturii, planșe animale domestice, plicuri sarcini, 

jetoane, machetă fermă, figurine animale, Văcuta Lola, panou, carton A3,ecusoane imagini decupate, laptop, 

acuarele,pensule,pahare pentru apa, imagini cu Văcuța Lola, hărtie creponată galbenă și verde, trocuțe cu cifre, FORME DE 

ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe. 

DENUMIREA JOCULUI: -,,Asaza la locul potrivit” 

SARCINA DIDACTICĂ: consolidarea cunostinţelor referitoare la modul de viață, de hrănire, reproducere și la foloasele aduse de 

animale; 

REGULILE JOCULUI: 

Fiecare copil este chemat, pe rând, pentru a rezolva sarcina, ajutand-o astfel pe Văcuța Lola să iși rezolve proiectul pentru școală. 

Copiii răspund numai la solicitare, utilizand  un limbaj adecvat. Fiecare răspuns corect este apreciat în mod individual și colectiv. 

ELEMENTE DE JOC: ecusoane, aplauze, mânuirea materialului, încurajări. 

BIBLIOGRAFIE: 

Curriculum pentru educaţia timpurie, 2019. Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 

curriculumul pentru educație timpurie, 2019 Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 

7 ani;  M. Taiban, M. Petre, V. Nistor, A. Berescu – Jocuri didactice pentru grădinița de copii, Editura Didactică și Pedagogică, 

București 

 

SCENARIU ZILEI 

 În vederea bunei desfășurări a activităților de învățare au loc: aranjarea mobilierului și pregătirea materialelor necesare 

activităţii și asigurarea unei atmosfere de lucru adecvate. Începând cu ora 09:30 preșcolarii se adună la Întâlnirea de dimineață. 

Acest moment începe cu salutul: ,,Bună dimineața, micuți fermieri!” Se trece apoi la prezența grupei prin strigarea catalogului. 

Completarea calendarului naturii se face împreună cu preșcolarii, purtându-se o discuție referitoare la aspectul vremii. 

Împărtăşirea cu ceilalţi:  „Despre ce vorbim noi săptamana aceasta la gradiniță? Voi aveți acasă animale domestice?”  

Copiii sunt invitaţi să observe cum este pregătită sala de grupă, dacă sunt deosebiri faţă de celelalte zile, se scoate in evidenţă 

noutatea zilei, modificarea amenajării spaţiului educaţional, a centrului tematic.  Noutatea zilei  Astazi copii , avem musafiri! 

Doamna educatoare Oana este invitata noastră . A venit să vă vadă deoarece a auzit ca sunteți foarte cuminți și isteți și răspundeți 

frumos la activități. Noi ii urăm acum doamnei educatoare BINE AȚI VENIT LA NOI!!! După finalizarea întâlnirii de dimineață, 

prin tranziția: ,,Bat din palme: clap-clap-clap/ Din picioare: trap-trap-trap/ Ne-nvârtim, ne răsucim/ Și la baie  noi pornim! ” 

educatoarea direcționează copiii spre toaletă. 

ADE- DS(Domeniul Stiință ) La revenirea în sala de grupă, copiii sunt invitati pe scaunele . Educatoarea le prezintă văcuța Lola 

care a venit la grupa mare cu o mare rugăminte. Ea iși dorește să o ajutam în realizarea unui proiect la școală, legat de prietenii ei 

cei mai buni....Calul, porcul , oaia și cățelul. Și le propune preșcolarilor un joc numit Așaza la locul potrivit. Pentru desfăşurarea 

jocului, vom afișa la panou o planșă cu cele 4 animale(Cal, porc, cățel  și oaie), .Se explică copiilor regulile jocului şi anume: 

„pentru ca jocul să se desfășoare corect trebuie să respectați regulile lui. Fiecare copil va veni în fața și va alege un plic in care se 

află un jeton cu informații despre animalele de la panou. Educatoarea va citi informația iar copilul trebuie să recunoască despre ce 

animal este vorba și să asesze cartonașul la locul potrivit. Dacă răspunde corect va primi un ecuson cu imagine de animal. 

Preșcolarii vor da din mână în mână Văcuța Lola,  iar unde Lola face Muuu copilul respectiv va venit in fața, pentru a rezolva 

sarcina. Jocul de probă (se va desfăşura un joc de probă pentru a verifica dacă toţi copiii au înţeles regulile jocului).În 
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complicarea jocului, educatoarea schimbă jetoanele iar copiii trebuie să identifice greselile. După ce termină de realizat proiectul, 

Văcuța Lola le mulțumește pentru hărnicia și bunătatea lor și îi invită să participe la momentul de tranziție dansul Vacuței Lola. 

ALA 1 Copiii sunt  invitați la centrele de interes unde vor intui materialul didactic pus la dispoziție. Se prezintă centrele și se 

oferă explicații referitoare la sarcinile și tehnicile de lucru. Artă - ,,Vacuța Lola”. La acest centru, preşcolarii vor picta 

corespunzător Văcuța Lola ; Joc  de rol: ,,Micii fermieri”. Pe măsuţe la acest sector se va afla o machetă a fermei, dar și animale 

de jucărie . Văcuța Lola s-ar bucura foarte mult dacă noi hrănim  animalele, ne jucăm cu ele și ne împrietenim cu acestea. 

Bibliotecă: ,,Cine face muuu” În cadrul acestui centru, copii vor viziona filumețele educative Cine face MUU). Știință: ,,Hrană 

pentru animale” La acest centru, preşcolarii vor mototoli hârtie creponată pentru a obține boabe de porumb , apoi vor pune în 

trocute atâtea boabe de porumb câte indică cifra și  folosindu-se de foarfecă vor taia și fire de iarbă. După rezolvarea sarcinilor, 

educatoarea face aprecieri asupra modului de desfăşurare a activităţilor alese. Tranziţie: ,,Tic-tac, tic-tac, este ora de jucat” Văcuța 

Lola este foarte fericită si pentru ca s-a simtit foarte bine la noi ar  vrea ca înainte să plece să ne jucăm impreună  LUPUL și 

MIELUL(ALA 2: Activități liber alese – activități recreative și de relaxare) Se va desfășura jocul „Lupul  și mielul,”joc de 

miscare ce va avea loc in sala de sport.  "Lupul si mielul". Copiii sunt asezati in cerc, se tin de mâini. Se aleg doi jucători  pentru 

început care vor fi lupul, respectiv, mielul. Când se dă startul, lupul aleargă după miel. Acesta are voie să -l alerge inafara 

cercului. Mielul se poate adăposti în cerc de fiecare dată când oboseste. Acolo lupul nu are voie să intre. Dacă mielul este atins, 

locul lui este luat de lup și se alege alt lup dintre jucătorii din cerc. Copiii învață să fie uniti tinându-se  bine de mâini și nelăsând 

lupul să intre în cerc după miel atunci când este tentat.  La revenirea din sala de sport, copiii sunt antrenati în joc liber. 
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STUDIU DE CAZ 

Lucica Podină, profesor în învățământul primar 

Școala Gimnazială ”Ion Luca Caragiale” Sibiu 

 

Numele şi prenumele: S.R., Sex: F, Clasa: a II-a  

Diagnostic: rotacism, pararotacism 

I. Date familiale 

Structura şi componenţa familiei  

S.R. provine dintr-o familie constituită din 6 membri (mama, tata, bunica şi 3 copii), fiind primul copil al familiei. Se află 

în grija bunicii, deoarece părinţii sunt plecaţi la muncă în Spania şi vin în ţară o dată pe an. 

Condiţiile materiale şi de locuit ale familiei: 

Condiţiile materiale şi igienico-sanitare ale familiei sunt bune, locuind într-o casă alcătuită din două camere şi bucătărie. 

Împarte camera cu fraţii. 

Relaţiile în familie: sunt armonioase, punctate de conflicte mici şi trecătoare. 

 Atitudinea bunicii  faţă de nepoată: o corectează pe fetiţă şi îşi doreşte să vorbească corect, să-şi îmbunătăţească 

rezultatele, motiv pentru care o ajută la efectuarea temelor de casă, în limita cunoştinţelor pe care le deţine  

 

II. Background-ul subiectului 

Eleva prezintă un comportament adecvat atât faţă de învăţător, cât şi faţă de colegii de clasă. Nu prezintă tulburări de 

conduită şi nici probleme de sănătate. 

Organele componente ale aparatului fono-articulator (buze, limba, cavitatea bucală, vălul palatin sunt normal conformate, 

însă dentiţia superioară este mult dată în faţă şi lungă, motiv pentru care, în momentul vorbirii, limba se opreşte în dinţi) sunt 

normal conformate, armonioase şi corespunzătoare vârstei. 

Motricitatea generală este bună, însă capacitatea de discriminare fonematică este deficitară. 

III. Demers diagnostic 

Examinarea este realizată cu ajutorul unor probe pentru examinarea scrierii şi a citirii. 

1. Examinarea lexiei este structurată pe două nivele: lexia receptivă şi lexia expresivă. 

a. Lexia receptivă presupune testarea la nivelul literelor, cuvintelor şi a propoziţiilor. 

 Eleva prezintă un nivel ridicat de înţelegere a lexiei receptive. 

 Stabileşte corespondenţa între literele mari de tipar şi cele mici, având sarcina de a găsi litera mare de tipar după cea 

mică. 

 În exerciţiile de găsire a imaginii corespunzătoare cuvântului, respectiv propoziţiei, nu face nicio greşeală.  

b. Lexia expresivă 

 Primul exerciţiu constă în examinarea alfabetului, sunetele izolate fiind pronunţate corect, cu excepţia consoanei vibrante 

“r”, “R”, care este înlocuită cu “l”, “L. 

 Se propun spre examinare cuvinte monosilabice, bisilabice şi plurisilabice, în care consoana „r” se află înaintea unei 

vocale şi a unei consoane, cât şi după vocale şi consoane. Cuvintele sunt citite pe silabe.  

 Consoana “r” este citită “l”, indiferent că înaintea ei se află o vocală sau o consoană: “tlen”, “clavată”, “glămadă”, “cal”, 

“calte”, „ale”.  

 Eleva are de citit şi o serie de paronime (rama-lama, crema-clema, rege-lege, rob-lob, roz-loz). Se observă faptul că 

primul cuvânt este citit exact ca al doilea, datorită imposibilităţii de a-l pronunţa pe „r” (lama-lama, clema-clema etc.). 

 Propoziţiile propuse spre citire sunt în număr de trei, ele incluzând şi cuvinte paronime (Carul este tras de calul acela./ 

Rică râde/ Rada râde de Radu→Calul este tlas de calul acela. / Lică lâde./ Lada lâde de Ladu.). Ritmul de citire este alert. 
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2.Examinarea grafiei este structurată pe două nivele: grafia dictată şi grafia copiată. 

Se examinează grafia dictată şi cea copiată la nivelul literelor, silabelor, logatomilor, cuvintelor, propoziţiilor şi textului. 

Se urmăreşte frecvenţa erorilor, care constă în omisiuni şi substituiri de litere („r”e înlocuit cu „l” şi invers). 

Examinarea grafiei presupune: 

a. Examinarea alfabetului 

 La proba de dictare i se dictează subiectului în ordine, toate literele alfabetului, astfel: ”a” mic de mână, „A” mare de 

mână. 

 Subiectul scrie literele repede, uşor, fără să apese creionul pe foaie şi fără să facă vreo greşeală. 

b. Examinarea silabelor presupune recunoaşterea fonemului şi scrierea grafemului, identificare şi compunere. Ca urmare, sunt 

examinate silabe deschise şi închise, logatomi. 

 La proba de dictare se înregistrează următoarele greşeli:  

• substituirea consoanei “r” cu “l”, în cadrul logatomilor, atunci când înaintea lui „r” se află o vocală (rar→ral, ror→rol, 

răr→răl etc.) 

• substituirea consoanei “r” cu “l”, atunci când „r” se află între două vocale (rara→rala, rere→rele, riri→rili) 

• omiterea consoanei “r” când înaintea sa se află o consoană (tra→ta, tru→tu, tră→tă) . 

La proba de copiere, eleva nu face nicio greşeală. 

c. Examinarea cuvintelor monosilabice, bisilabice şi plurisilabice, care prezintă o dificultate crescândă. 

 În cadrul dictării se remarcă următoarea greşeală: 

• omiterea literei “r” atunci când înaintea sa se află consoanele „c”, „v”, „g”: (creion→ceion, cravată→cavată, 

vrăjitor→văjitor, vrabie→vabie, grămadă→gămadă, gros→gos) 

• substituirea literei “l” cu “r”, în cadrul paronimelor (rama-lama→rama-rama, rob-lob→rob-rob, roz-loz→roz-roz), fapt 

ce scoate în evidenţă deficitul de auz fonematic, motiv pentru care eleva nu face distincţie între sunetele „r” şi „l”. 

 La proba de copiere, eleva nu face nicio greşeală. 

d. Examinarea propoziţiilor  

 În cadrul probei pentru dictare se remarcă substituirea, în cadrul paronimelor, a consoanei  laterale, sonore “l” cu 

consoana vibrantă “r” (Carul este tras de cal→Carul este tras de car) şi omiterea lui „r”, aflat după consoana „p” 

(prăjitură→păjitură). 

e. Examinarea textului  

În cadrul dictării face următoarele greşeli: omiterea lui “r” din cuvântul “scorbura” →”scobura”  şi substitu 

irea lui „l” cu „r”: „arune”,  „veveriţere” . 

 

 

Recomandări  

 Scopul final al activităţii corectiv-compensatorii este diminuarea sau estomparea dificultăţilor de pronunţie. Pentru 

realizarea acestui ideal se recomandă un program de intervenţie, care trebuie să fie foarte bine realizat, cu ajutorul unor fişe 

personalizate ce iau în vedere erorile întâlnite în lucrările subiectului.  
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PROIECT DE INTERVENŢIE 

pentru rotacism 

 

Obiective operaţionale: 

• să identifice sunetul deficitar în cuvinte  

• să recunoască poziţia sunetelor ,, r”şi “l” în cuvinte 

• să redea corect sunetul 

• să formeze cuvinte paronime 

• să execute corect exerciţiile de gimnastică 

Dezvoltarea motricităţii aparatului de articulare 

a) Exerciţii de respiraţie: respiraţie puternică şi slabă, cu gura închisă şi deschisă 

b) Gimnastica limbii, efectuată prin demonstraţie din partea terapeutului şi imitaţie din partea copilului, în faţa oglinzii: 

• limba în formă de lopată, cu gura deschisă 

• limba în formă de lopată, între buze 

• limba în formă de lopată, sprijinită pe buza inferioară 

• limba în obraz 

• limba săgeată 

• exerciţii alternative: limba săgeată(între buze)-limba lopată 

• exerciţii alternative: limba săgeată(în interiorul gurii, gura fiind deschisă)-limba lopată 

Emiterea sunetelor deficitare 

Elevii vor emite sunetele deficitare după demonstraţia terapeutului, în oglindă.  

Onomatopee: 

• trosnetul lemnelor: prrr 

• senzaţia de frig: brrr 

• soneria: ţârr 

Introducerea sunetelor în silabe şi logatomi (se pronunţă sunetul în silabe deschise, închise şi se trece apoi la pronunţia lui 

perecedată de consoane): 

• ra,re,ri,ro,ru,ră 

• ara,ere,iri,oro,uru 

• rar, rer, rur, ror, răr 

• rara, rere, riri, roru, ruru, rără 

• tra, tre, tro, tru, tri 

Introducerea sunetelor în cuvinte 

 Se pronunţă serii de cuvinte cu “r” şi “l” în poziţie iniţială, finală şi în interior, de la cuvinte monosilabice la plurisilabice, 

elevii având sarcina să recunoască locul ocupat de litere: 

• rac, ros, rom, rău, ras 

• cor, par, măr, jur, fir 

• car, dar, var, dor, nor 
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TEST DE EVALUARE 

Matematică 

 
Luca Anca 

C.S.E.I.,,Alexandru Roşca”Piatra Neamţ 

 
1. Scrie cu cifre: 

 

optsprezece:________________________ 

 

douăzeci şi trei:______________________ 

 

şaisprezece:_________________________ 

 

 

cinci:________________________________ 

 

paisprezece:__________________________ 

 

treizeci:______________________ 

2. Numără: 

• din 5 în 5 de la 5 la 50: 

                         

 

• din 2 în 2 de la 30 la 46: 

 

                         

 

• din 10 în 10  de la 0 la 50: 

                         

 

3. Ordonează numerele date: 

 

• crescător: 43, 24, 23, 33, 36, 12 

                         

 

• descrescător: 50,41, 40, 17, 15, 37 

                         

 

4. Încercuieşte numerele impare din şirul: 

                                 0,  14,  23,  9,  47,  46,  50 

 

5. Scrie sub formă de sumă (sute, zeci şi unităţi) 

 

 3 6 =        4 0 =        5 0 =       

                              

 4 5 =        2 8 =        1 9 =       
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 4 1 =        1 5 =        0 9 =       

 

6. Calculează: 

                             

 7 + 2 =      2 - 6 =      1 0 + 1 2 =     

                             

1 7 + 1 =     2 9 - 9 =       3 +  5 =     

                             

2 0 + 2 =     1 0 - 0 =      1 2 +  5 =     

 

7. Rezolvă şi scrie răspunsul în căsuţa din dreptul enunţului: 

 

• Numărul cu 15 mai mare decât 30 este : 

 

                         

 

• Numărul cu 7 mai mic ca 17 este : 

 

                         

 

• Numărul 22 micşorat cu 11 este : 

 

                         

 

8. Recunoaşte formele plane: 

 

 

 

        ___________              ___________         _____________          _____________________ 

 

9. Rezolvă problema: 

Răzvan are în penar 30 de culori. Cecilia, colega lui de bancă are cu 13 mai puţine decât Răzvan.  

Câte culori are Cecilia ? 
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EVALUARE SEMESTRIALĂ ȘI ANUALĂ 
 

Luca Anca  

C.S.E.I.,,Alexandru Roşca”Piatra Neamţ 

a. puncte forte                                  

b. puncte slabe 

 

SITUAŢIA ELEVILOR  CU C.E.S. INTEGRAŢI LA ŞCOALA NR.11  P.NEAMȚ 

                                                                    L. română                                                                                  Matematică                                    

Evaluare comportamentală 

Elevul Cls. Actul citit scris Dezvoltarea limbajului Capacitatea de a 

înţelege un mesaj 

Redarea 

conţinutului pe 

bază de întrebări 

Calcul matematic Capacitatea de 

rezolvare a 

problemelor 

simple 

Evaluare 

comportamentală 

Activităţi 

D.I. a II-a a)Citirea 

propoziţiilor 

formate din subiect 

şi predicat este 

posibilă fără 

sprijin.Transcrie un 

text scurt. 

b)Prezintă 

dificultăţi de 

limbaj.  

 

 

a)Limbajul este 

interiorizat şi folosit în 

mod corect de către 

elev. 

b)În ritm lent 

a)Cu sprijin 

susţinut va fi 

capabilsă 

înţeleagă mesajul 

transmis 

b)Înţelege parţial 

mesajul transmis. 

a)Solicită sprijin 

pentru a întregi 

răspunsurile 

b)Răspunde 

incomplet cu 

afirmaţii sau 

negaţii 

a)Efectuează 

operaţiuni de 

adunare şi scădere 

în concentrul (0 – 

50) cu sprijin. 

a)Rezolvă cu 

sprijin probleme 

simple 

b)Rezolvă parţial 

probleme simple 

a)Elevul are 

comporta- 

ment civilizat. 

Activităţi 

ludice 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.C. a II-a  a)Citeşte scurte 

texte alcătuite din 

trei-patru 

propoziţii.  Scrie 

literele alfabetului , 

le transpune în 

cuvinte simple cu 

sprijin. 

b)Transcrie cu 

dificultate 

propoziţii scurte 

 

a)Exerciţiile de 

vocabular cu caracter 

ludic, ajută la 

dezvoltarea continuă a 

limbajului 

b)Nu înţelege 

semnificaţia cuvintelor 

în diferite contexte 

a)Cu sprijin 

înţelege mesajul 

transmis 

b)Datorită lipsei 

de concentrare 

eleva înţelege 

parţial mesajul 

transmis. 

 

a) necesită întrebări 

suplimentare 

pentru a înţelege 

textul b)Răspunde 

eliptic la întrebări. 

 

a)Efectuează 

operaţia de 

adunare şi scădere 

în concentrul 

(0-50)cu sprijin. 

b)Necesită 

explicaţii 

permanente 

pentru a rezolva 

exerciţii simple 

a)Rezolvă cu 

sprijin concret 

probleme simple, 

cu o singură 

operaţie 

b)Prezintă 

elemente de 

agresivitate în 

comportament 

generate de 

instabilitatea 

psihomotrică. 

Activităţi  

ludice 
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Elevul Cls. Actul citit scris Dezvoltarea limbajului Capacitatea de a 

înţelege un mesaj 

Redarea 

conţinutului pe 

bază de întrebări 

Calcul matematic Capacitatea de 

rezolvare a 

problemelor 

simple 

 

Evaluare 

comportamentală 

Activităţi 

D.A. a III a B b)Citirea cuvintelor 

este imposibilă, 

deoarece nu 

recunoaşte literele 

alfabetului.Transcri

e mecanic un text 

scurt. 

b)Limbajul este redus la 

cuvinte uzuale, 

combinate în limba 

română şi rromă. 

a) Cu explicaţii 

suplimentare 

înţelege mesajul 

b)Înţelege parţial 

mesajul transmis 

datorită 

deficitului de 

atenţie. 

a) Redă textul în 

mod parţial cu 

ajutoru întrebărilor. 

b)Răspunde eliptic 

la întrebările 

adresate 

a)Adună cu 

sprijin concret în 

concentrul (0-10). 

b)Înţelege parţial 

algoritmul 

artimetic. 

Rezolvă exerciţii 

simple în 

concentrul 

(0-10)cu sprijin 

concret. 

b)Inadaptare 

relaţională, 

introvertit. 

Activităţi 

ludice 

 

 

 

 

 

 

 

G.E. a III a B a)Citeşte cu sprijin 

texte scurte. Scrisul 

este ilizibil. 

b)Alcătuieşte 

scurte propoziţii 

după planşe 

prezenate. 

a)Limbajul se află în 

plină dezvoltare, elevul 

îşi însuşeşte în 

permanenţă cuvinte şi 

expresii. 

b)Înţelege parţial 

mesajul.Voca-bularul se 

dezvoltă prin exerciţiu. 

a)Înţelege 

mesajul transmis, 

dacă îi este 

menţnută 

constant atenţia. 

b)Prezintă 

dificultăţi în 

înţelegerea 

mesajului. 

a)Redă conţinutul 

unui text pe bază 

de întrebări,numai 

atunci când 

primeşte explicaţii 

suplimentare. 

b)Răspunde 

incomplet cu 

negaţii sau 

afirmaţii. 

a)Efectuează 

operaţii de 

adunare şi scădere 

în concentrul 

(0-50) cu prijin. 

b)Înţelege parţial 

algoritmul 

artimetic. 

Rezolvă 

probleme simple 

cu sprijin. 

a)Este sociabil, 

participă la 

activităţile şcolare. 

Activităţi  

ludice 
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                                                                                            L. română                                                                                  

Matematică                                               Evaluare comportamentală 

 

Elevul Cls. Actul citit scris Dezvoltarea 

limbajului 

Capacitatea de a 

înţelege un mesaj 

Redarea 

conţinutului pe 

bază de întrebări 

Calcul matematic Capacitatea de 

rezolvare a 

problemelor 

simple 

Evaluare 

comportamentală 

Activităţi 

Ş.G. a IV a C a)Citeşte cu sprijin 

texte scurte. 

b)Semnele de 

punctuaţie sunt 

parţial respectate în 

actul scris-citit.Se 

exprimă cu 

dificultate. 

a) Poate fi 

dezvoltat 

vocabularul cu 

sprijin. 

b) Nu înţelege 

semnificaţia 

cuvintelor în 

diferite contexte. 

a)Cu explicaţii 

suplimentare 

înţelege mesajul 

transmis 

b)Prezintă 

dificultăţi în 

înţelegerea 

mesajului . 

a)Redă corect 

conţinutul unui text 

pe bază de 

întrebări, atunci 

când este susţinut. 

b)Răspunde 

incomplet cu 

negaţii sau 

afirmaţii. 

a)Efectuează 

operaţia de 

adunare şi 

scădere în 

concentrul (0-50)  

b)Operaţiile de 

adunare şi 

scădere cu trecere 

peste ordin sunt 

efectuate cu 

sprijin. 

b)Capacitatea de 

rezolvare a 

problemelor este 

foarte redusă. 

a)Este civilizat, 

răspunde la 

sarcini. 

b)Uneori ,uşor 

introvertit. 

Activităţi 

ludice. 

B.Ş. a V a B a)Citeşte cu sprijin 

un text mai amplu. 

b)Folosşte deficitar 

semnele de 

punctuaţie în actul 

scris-citit. 

a)Poate fi dezvoltat 

vocabularul, cu 

prijin. 

b)Înţelege parţial 

mesajul, 

vocabularul se 

dezvoltă prin 

exerciţiu. 

a)Cu explicaţii 

suplimentare, 

înţelege mesajul. 

b)Prezintă 

dificultăţi în 

înţelegerea 

mesajului .) 

 

 

 

 

a)Conţinutul unui 

text este redat în 

mod corect, prin 

folosirea 

întrebărilor. 

b)Răspunde 

formulând 

propoziţii 

incomplete. 

a)Efectuează 

operaţii de 

adunare şi 

scădere în 

concentrul 

(0-100). 

b)Necesită 

explicaţii 

deoarece apar 

confuzii. 

Rezolvă 

probleme cu un 

grad redus de 

complexitate. 

Este sociabil, 

răspunde la 

solicitările care îi 

sunt adresate. 

Activităţi 

ludice. 
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Starea de bine psihologică 

                                                                         Pascu Anamaria-Roxana 

                                                            CJRAE Bacau 

 

 

Starea de bine psihologică este definită ca fiind percepţia subiectivă a individului asupra sănătăţii psihologice şi a 

calităţii vieţii pe plan cognitiv şi al afectelor (Lubin & Whitlock, 2004 cit in  Landen & Wang, 2009). Componenta 

cognitivă se referă la semnificaţia personală asupra sănătăţii mentale şi a satisfacţiei în viaţă iar, dimensiunea afectivă 

include experienţa emoţională personală care poate fi pozitivă sau negativă. (Landen & Wang, 2009). 

Starea de bine psihologică inseamnă a avea o viață mai bună. Este o combinație a senzației de bine și o funcționare 

eficientă. Persoanele cu un scor ridicat al stării de bine psihologice, sunt fericite, capabile, satisfăcute de viață și de 

asemenea o stare de bine are drept cosecință și o stare fizică mai bună . 

Așadar în  literatura de specialitate se disting abordări diferite ale acestui concept. Pe de-o parte, abordarea care 

analizează modul în care starea psihologică de bine a individului depinde de echilibrul între afectele pozitive și negative 

(Bradburn, 1969), iar pe de altă parte, abordarea formulată în majoritate de psihosociologi, care susține că satisfacţia față 

de viaţă reprezintă indicatorul cheie al stării de bine. Privită ca o componentă cognitivă, satisfacţia față de viaţă a fost 

considerată complementară fericirii. Aceste concepții au evoluat și s-au modelat diferit de-a lungul timpului.  

Cercetările experimentale din ultimele decenii au conturat existența a două diensiunii relaționate dar distincte, o 

primă dimesiune se referă la fericire și plăcere (starea de bine hedonică),  iar o altă dimensiune se centrează pe 

potențialul uman(starea de bine eudaimonică). Dimensiunea eudaimonică se referă la dezvoltarea umană, ceea ce 

însemnă că nu este intotdeauna congruentă cu fericirea sau satisfacția, dar reflectă un set amplu și divers de nevoi. 

Această dimensiune pune accent pe acțiunile virtuoase, acțiuni care nu depind de condițiile externe sau de cele 

culturale , dar sunt o funcție a unei bune și excelente înțelegeri a manifestării umane. Au fost conturate idei similare prin 

conceptul de auto- actualizare și conceptul de maturitate dezvoltat de Ryff (1989). Eudaimonia este stare subiectivă ce se 

referă la sentimentele prezente în momentul în care cineva este orientat către realizarea de sine.  

Dimesiunea hedonică se referă la sentimentele pozitive care însoțesc obținerea de obiecte materiale și oportunității 

de actiune pe care cineva dorește să le experimenteze. Aspectul central al abordării eudaimonice este starea psihologică 

de bine, care analizează măsura în care  persoană evoluează în raport cu diferitele probleme ale vieții ( îndeplinirea unor 

scopuri semificative, stabilirea unor relații de calitate cu ceilalți). Reprezentantă pentru abordarea hedonică este starea 

subiectivă de bine, definită ca având două dimensiuni : afectivă ( presupunând un echilibru afectiv) și cea cognitivă 

reprezentând satifacția fată de viață. (Diener et al cit in Miron, Șulea & Sârbulescu 2011). 

Satisfacția față de viață se referă la evaluarea globală pe care individul o face asupra propiei vieți (Diener, 2000). 

Pentru majoriatea oamenilor satisfacția de viață depinde de faptul cât de bine o duc în sferele majore ale vieții, precum 

relațiile interpersonale, sănătate, muncă, venituri, spiritualitate și timp liber. Dacă o persoană întâmpină dificultăți în una 

din aceste sfere, atunci îi este afectată satisfacția de viață. Satisfacția de viață se bazează pe un set individual de aprecieri 

subiectiv cognitive. Personale care obțin un scor ridicat la satisfacția de viață au de obiecei un loc de muncă, au aproape 

familia și prietenii, se bucură de timp liber și au o sănătate fizică bună. Aceste persoane consideră ca viața lor are sens au 

scopuri și valori importante pentru ei. 
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1.2. Modele teoretice explicative ale stării de bine  

Teoriile stării psihologice de bine includ teorii ale trebuințelor şi împlinirii scopurilor , teoria  auto-determinării , 

teorii de proces sau de activitate  şi teorii genetice şi de predispoziţie a personalității. 

Ryff (cit in. Salami, 2011) oferă un model multidimensional al stării de bine psihologice care s-a dezvoltat din 

teoriile cu privire la modul în care o persoană poate funcţiona pozitiv, satisfăcător şi eficient odată cu înaintarea în vârstă 

şi a teoriilor despre dezvoltarea umană adecvată.  

Aceste dimensiuni sunt:  

1. autonomia – independenţă şi autodeterminare; capacitatea de a gestiona propria viață, precum și de a 

acționa în anumite feluri. Autonomia personală este abilitatea unei persoane de a-și conduce viața și de 

lua decizii pe baza informațiilor disponibile. Autonomia se referă la capacitatea individului și libertatea 

de a se auto-guverna sub aspect psihologic și social.Autonomia se definește prin atributele : încredere 

în sine, orientare spre sine și identitate. 

2.  controlul asupra mediului – abilitatea cu care persoana îşi conduce viaţa și capacitatea de a gestiona 

ceea ce îl înconjoară. Se referă la conștientizarea oportunităților din jur, controlul asupra lumii externe, 

capacitatea de a crea contexte adecvate nevoilor și valorilor personale. 

3. dezvoltarea personala – deschiderea către noi exprienţe care reflectă nevoia de autodezvoltare. 

Dezvoltarea personală se referă la cunoașterea de sine, cistalizarea imagini de sine, creșterea 

responabilității personale, față de ceilalți, creșterea capacității de decizie, relaționarea interpersonală 

armonioasă, controlul stresului și păstrarea echilibrului în situațiile de risc și de succes, creșterea 

rezistenței la frustrare, autoevaluare realistă.  

4. relaţiile pozitive cu ceilalţi – posibilitatea de a avea relaţii satisfăcătoare şi de bună calitate cu alte 

persoane, disponibilitatea de a ține cont de nevoile celorlalți. Se referă la încrederea în oameni, 

sociabilitatea, intimitate, nevoia de a da și de a primi afecțiune, atitudine empatică și deschisă. 

5.  scopul în viaţă  -  convingerea că viaţa are un sens; individul este direcționat de scopuri de durată 

medie și lungă, de experința pozitivă a trecutului, de bucuria prezentului și relevanța viitorului. 

6. auto- acceptarea – evaluarea pozitivă  a propriei persoane și a experiențelor anterioare. Se referă la 

elemente ca : simțul valorii  personale, acceptarea de sine și capacitatea de a gândi și de a acșiona 

independent, acceptarea calităților și defectelor personale, percepția pozitivă a experiențelor trecute și a 

viitorului. 

Potrivit lui Ryff (1989), oamenii sănătoși psihic, au atitudini pozitive față de ei însiși și față de ceilalți. Ei iau 

decizii compatibile cu nevoile lor, au obiective care dau un sens vieții și încearcă să se exploreze și să se dezvolte 

cât mai mult cu putință. Caroll Ryff a creat unul dintre primele modele sistematice ale stării de bine psihologice, 

acest model râmânând unul dintre  cele mai riguroase modele  din punct de vedere empiric.  

        Teoria autodeterminării  

Un alt model care explică stare de bine se referă la teoria autodeterminării.Teoria autodeterminării (Ryan &Deci 

2000), au analizat legătura conceptuală dintre starea de bine și cele trei nevoi psihologice înăscute: autonomia, 

competența și afilierea. Teoria pleacă de la ideea conform căreia individul va experimenta o stare de bine optimă dacă 

cele trei nevoi vor fi satifăcute. Drept consecință a satisfacerii acestor nevoi, indivizi vor poseda o stimă de sine adecvată, 

vor experimenta sentimente și emoții pozitive și vor da dovadă de o stare fizică și psihologică de bine optimă. 
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Nevoia de autonomie este satisfăcută,  în momentul în care individul are libertatea de a acționa după cum consideră 

el de cuviință și el este cel care decide asupra propiilor acțiuni. Prin intermediul acestei teorii conceptul de autonomie nu 

implică decât proprietatea personală de a se afla în acțiune. 

Cea de a doua nevoie: competența se referă la sentimentul de eficacitate al persoanei aflat în mediul său iar acest 

lucru îi stimulează curiozitatea, explorarea și deschidere în fața provocărilor. Pentru creare sentimentului de competență 

trebuie inclus și sentimentul de îngrijire personală pe lângă eficacitate, acesta din urmă nefiind suficient singur. 

Nevoia de afiliere - relaționarea cu ceilalți dacă individul capătă atenția și obține simpatia din partea celorlalți 

înseamnă că acesta a devenit o persoană semnificativă pentru aceștia. 
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Plan de intervenție personalizat 
 

Prof.Popa Edvica 

 

 

Dommeniul de interventie: Terapie Ocupationala 

Tinta: elevul S-V-M 

Clasa a-V-a A 

Responsabil 

Terapie  ocupationala 
Interventie aplicata unui elev  din clasa a-V-a A  

Date personale elev: 

Numele si prenumele: S.V.– M. 

Data nasterii:12.08.1992 

Domiciliul: Centrul de Plasament “Traian”- Constanta, Str. Nicu Mandai 

Tip  deficienta- handicap: retard psihic usor (Q.I.=66) conform certificatului nr. 3761 

Gradul- nivelul deficientei: usor, agresivitate 

  Anamneza 

     Elevul S.V.- M. este fiul lui Carmen si al lui Constantin 

Mama este domiciliata in Localitatea Dulcesti Jud. Constanta, tolerata in casa concubinului Cazan Gheorghe, tatal biologic 

fiind decedat.Situatia materiala constatata in casa mamei este precara, gradul de igiena precar, conditii derizorii, mama mai 

are in intretinele inca trei frati mai mici decat  Vasilica, din alocatia carora traieste , deoarece nu are loc de munca si ambii 

sunt consumatori frecventi de alcool. 

     In anul 2002, elevul S. V.- M. a fost maltratat de concubinul mamei  prin imobilizarea prin legare si batut violent cu 

lantul. Elevul a ajuns la Spitalul  din Mangalia la sectia de terapie intensive- ortopedie cu rani grave.  

     Dupa o perioada de cateva zile,timp in care nu a fost vizitat de nimeni, mama isi da acordul scris de a fi integrat in 

Centrul de Plasament “Orizont” moment in care se rupe orice legatura cu copilul. 

     Din ancheta efectuate se desprind urmatoarele: 

a) Recomandare curriculara: curriculum formal pentru invatamantul special 

b)  Recomandare privind reabilitarea: logopedie, stimulare psihocognitiva, suport afectiv, integrare in grup in 

vederea socializarii. 

c) Recomandari privind satisfacerea cerintelor educative  speciale: terapie de sustinere si ocupationala, 

valorizarea motivatiei scolare intrinsece 

    Nivelul de plecare 

     Elevul S. V.- M. este inscris in  clasa I in regim “institutionalizat” .Prezinta un handicap psihic moderat dar cu lacune 

afective profunde, sufera de nevoia de afectiunii si atentiei din parte celor din jur. Se considera marginaliuzat, stare 

introvertita, usor irascibil, greu de multumit,violent verbal atunci cand este nedreptatit. Dezinteresat in timpul orelor dar 

disciplinat si fara tulburari majore de comportament, singurele “iesiri’ nervoase sunt declansate de imposibilitatea de a fi la 

nivelul celorlalti sau de a atrage atentia suficient de mult asupra sa. Nu-i place sa piarda in timpul competitiilor, jocurilor si se 

manifesta ca “nemultumit” si renunta la joc, la fel si in cazul temelor. 

 Tinta propusa 
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➢ Dezvoltarea, mentinerea si recuperarea nivelului de functionare psiho- social; 

➢ Compensarea deficientei prin interventie personalizata in vederea intrgrarii sociale; 

➢ Inducerea unei stari de incredere in sine; 

➢ Capacitatea de a se detesa, de a capata independenta in contextual mediului inconjurator. 

 Domenii de interventie 

➢ Activitati din viata cotidiana; 

➢ Activitati de ergoterapie; 

➢ Activitati de joc si loisir. 

  Scopul 

➢ Adaptarea planificarii la nivelul deficientei prezentate; 

➢ Stabilirea de obiective pe termen lung si scurt; 

➢ Studierea si adoptarea resurselor materiale  utilizate; 

➢ Inregistarea si aprecierea  progreslor  relaizate 

➢ Stabilirea metodelor si procedeelor utilizate. 

Obiective pe termen lung 

✓ Elevul va fi pregatit pentru o mani buna integrare sociala; 

✓ Exersarea anumitor deprinderi pentru viitorul progres social si profesional; 

✓ Dezvoltarea increderii in sine si a optimismului; 

✓ Dezvoltarea curajului de a participa la diferite competitii de joc, loisir si activitati practice fara teama 

de esec; 

✓ Structurarea capacitatii de cunoastere; 

✓ Formarea de abilitati motrice generale; 

✓ Redarea echilibrului emotional; 

✓ Dezvoltarea relatiilor interpersonale; 

✓ Dezvoltarea sentimentului de apartenenta la grupul social 

  Obiective pe termen scurt 

✓ Sa-i placa tema lectiei propuse; 

✓ Sa-si manifeste satisfactia fata de  progresul sau in timpul jocului sau a rezolvarii unor sarcini primite; 

✓ Sa inteleaga regulile jocului, competitiei, activitatii; 

✓ Sa-si doreasca competitia; 

✓ Sa capete incredere in sine doar prin participarea voita la  competitie, joc, activitate propusa; 

✓ Sa-si manifeste interesul pentru o  ocupatie  specifica:desen, muzica, abilitare manuala, scris, citit, 

socotit,impletit, construit etc; 

✓  Sa resolve o tema prin apelarea la o anumita indeletnicire preferata (ex.rezolvarea unei probleme de 

matematica prin colorarea unor obiecte tematice, alcatuirea unor propozitii prin rezolvarea unor sarcini din 

timpul jocului); 

✓ Sa raspunda pozitiv la incurajari dar si la parecieri constructive; 

✓ Sa interpreteze diterite personaje de poveste sau actori prin joc de rol. 
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PLANIFICAREA ACTIVITATILOR 

Nr 

crt. 

   Modulul  

  terapeutic 

  

Timp 

nec. 

                                     Desfasurarea activitatii Resurse 

materiale                                         

Metode si 

procedee                     

 Evaluare  Obs. 

 1.       2.    3.                                                4.        5.          6.       7.    8. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea si 

formarea 

autonomiei 

personale si 

sociale 

(O.F.A.P.S.) 

 

Familia 

 

 

 

 

 

 

Autonomie 

personala 

 

 

 

 

 

 ~ In cadrul acestui modul, care are o deosebita importanta in  reusita planului de 

intergrare socio- profesionala, fiecare tema in parte va avea un plus de solicitare a 

elevului pentru a depasi starea de retragere in sine, de insingurare si de sporire a 

increderii in fortele proprii. 

 

 

~ Toate temele  desfasurate pe aceasta tema au rolul de a-i aduce pe copii mai 

aproape  unii de altii, si, in mod special, Vasilica va primi unele sarcini in plus dar 

doar cele care nu-l pot afecta , teme legate de dorinta de a face parte dintr-o 

familie, amintri placute despre familia proprie, inlaturarea starii de incordare prin 

scurte interventii  cu joc de rol sau mici povestiri vesele ale copilariei. 

 

~ Cunoasterea corpului. 

~ In cadrul acestei teme , elevii parcurg mai multe  etape de cunoastere a corpului 

uman prin jocuri, povestiri, texte studiate. Pentru a-i spori increderea in sine 

lucrarile  lui Vasilica sunt apreciate ca si ale celorlalti dar  el va primi unele 

sarcini, insesizabile de catre ceilalti, de a-si exprima unele pareri proprii, si va fi 

incurajat verbal .Temele vizate sunt: imbracamintea, corpul nostru, incaltamintea, 

anotimpuri si haine, camera personala, mancarea, igiena proprie, sala de clasa, 

locul fiecaruia in sala de clasa. 

~ Vasilica va primi unele fise de lucru , si teste in care poate sa-si exprime  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imbracamint

e, obiecte de 

igiena 

 

 Planse 

demonstrati

 

 

 

 

F 

 

Conversatia 

 

Explicatia 

 

Povestirea 

 

 

 

Conversatia 

 

Exercitiul 

 

Demonstratia 

 

Explicatia 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orala 

 

 

 

 

 

 

Indeplinirea 

de sarcini 

diverse 

 

Exercitii de 

observare 
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Autinomie 

sociala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parerile sale fara teama de a fi auzite si de ceilalti colegi, teste ce vor fi studiate si  

in urma carora se vor lua unele decizii in ceea ce priveste interventia personalizata. 

~ Se va incerca pe orice clae,in cadrul fiecarei teme ca elevul Vasilica sa fie 

incurajat sa-si exprime liber propriile pareri si dorinte. 

 

 

~ Excursii,vizite, manipulare de bani, socializare in cadrul unor echipe de lucru, 

meserii, transporturi 

~ In cadrul efectuarii de excursii, elevului Vasilica i se va  stabili un loc lnga 

profesorul coordonator dar va avea ca pereche in cadrul grupului unul din colegii 

sai ,va fi incurajat sa nu  refuze locul dat de invatator sau colegul cu care face 

pereche.Pe rand in cadul mai multor deplasari,Vasilica va primi drept coleg de 

grup  de fiecare data pe altcineva. Va fi urmarit si se va stabili care sunt 

neplacerile acestuia sau nemultumirile. Se va avea grija sa nu sesizeze ceilalti 

colegi ca  lui Vasilica i se da o atenti deosebita, interventia profesorului este cat 

mai  discreta. 

~ In cadrul acestui modul elevii vor invata care sunt mijloacele de transport, vor sti 

sa manipuleze bani, vor invata despre meserii, vor invata sa se descurce in public, 

respectand normele de  buna purtare. 

~ Toate aceste cunostinte vor fi reluate  in cadrul celorlalte terapii si aici se va 

putea interveni cu intrebari suplimentare asura lui Vasilica tinandu-se cont de 

comportamentul sau in cadrul vizitelor. 

~ Competitii interclase si  individuale.  

~ In cadrul competitiilor elevul este incurajat  si se incearca sa  fie convins sa nu 

renunte usor sa-si exprime  sincer dorintele multumirile si nemultumirile, este 

apreciat,sau atentionat dar fara a fi descurajat este invatat ca trebuie sa mai si 

ve 
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Terapie 

psihomotrica 

(T.P.) 

 

 

 

 

piarda in cadrul competitiei  pentru a putea castiga mai usor alta data. 

~ Jocuri de rol 

~ Aceste jocuri au o importanta deosebita in cunoasterea si   aprecierea elevului. 

Acum isi poate exprima admiratia fata de  un anumit  personaj,  se pot descoperi 

unele lacune de cunoastere dar si momente care il pot inhiba pe Vasilica. In functie 

de comportamentul sau ,elevul va primi unele sarcini ce il vor pune in valoare si-i 

vor spori incredera in sine, dar poate primi dreptul de a alege sa se joace sau nu ,in 

functie de starea lui , nu trebuie sa fie fortat, dandu-i-se alte sarcini pe langa 

ceilalti colegi. 

 

 

 

~ Terapia psihomotrica este domeniul in care va invata sa-si dazvolte abilitatile 

practice, va fi incurajat in cadrul lucrarilor pe care le face, apreciat dar si atentionat 

in cadrul unor greseli. Lucrarile vor fi expuse alaturi de ceilalti colegi si ei le vor 

comenta pe ale lor dar si 

pe ale colegilor. 

~ Se poate constata daca exista vreo indeletnicire ca sa-i faca placere si care sa-l 

deconecteze, sa-l faca sa se exteriorizeze si sa nu se supere in czul unui esec. 

 

~ S-a constat deja faptul ca muzica si pictura sunt unele din preferintele lui 

Vasilica asa ca aici se va insista cel mai mult, va fi incurajat  dar si atentionat la 

micile gresei. Va fi incurajat sa-si exprime propriile pareri fata de  lucrarile sale, 

fata de muzica care ii place si se vor imbina acestea cu activitatea de invatare  prin 

realizarea unor lucrari tematice, fise de lucru  cu exercitii ce trebuiesc desenate, de 

a asculta muzica si de a-si exprima pareri de a gasi rime de a compune propozitii 
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Terapie 

ocupationala 

(T.O.) 

 

 

 

 

 

 

 

Ludoterapie 

(L.) 

 

 

 

 

 

 

 

Terapie 

cognitiva de tip 

A si B 

(T.C.A., 

T.C.-B) 

sau scurte texte pornind de la cele din cadrul melodiei ascultate. 

 

~ Ludoterapia este disciplina care are puterea cea mai mare de a-l capta pe Vasilica  

si de a-l face sa participle la joc, de a se dezinhiba de a se exterioriza. 

~ Toate temele propuse au rolul de al face sa  participle la joc, sa-si dezvolte 

spiritul ce competitie si fair- play. 

~ Elevul va primi unele sarcini suplimentare dar fara a fi sesizate de ceilalti, 

sarcini ce au rolul de a-l face sa nu se mai supere asa de des si sa nu se 

descurajeze. 

 

~ Terapia cognitiva are rolul de a pune in practica toate deprindelrile invatate 

anterior dar cu un plus de sarcini: acelea de a invata ceva nou printr-un lucru deja 

cunosut. 

~ Vasilica poate sa invete mai usor si chiar de a participa la o  competitie de 

cunoastre prin imbinarea activitatii de invatare  cu jocul sau constructia. 

~ In cadrul acestui modul elevul va primi, de fiecare  data, fise de lucru 

diferentiate conform nivelului sau de cunostinte si va fi notat, apreciat in functie de 

rezultatele obtinute. 
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Explicatia 

 

Demonstratia 

 

Exercitiul 

 

 

Evaluari 

orale 

 

 

Exercitii de 

vizionare  

cu atentie 

 

 

Evaluari 

orale si 

scrise 
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PROGRAM ACTIVITĂȚI EDUCATIVE 

ANUL SCOLAR  2021-2022 
Consilier educativ, 

Prof. Cătuțoiu Letiția 

Liceul Tehnologic Baia de Fier 
 

 

Semestrul I 

Activitățile se pot desfașura la CDI .............., iar dacă situația epidemiologică nu permite acest lucru, acestea se 

vor susține online folosind diverse platforme educaționale. 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activității Termen Loc de desfasurare Responsabili Mentiuni 

1. Din nou la scoală! 

Festivitatea de 

deschidere a anului 

școlar 2021-2022 

13 sept 2021 Careu/Săli 

de clasă 

  

2. Măsuri de protecție 

Covid-19 

14-15 sept Săli de clasă  Discuții libere 

3. Ziua Limbilor 

Europene-26 

septembrie 

„Je suis, I am, ...” 

27 sept 2021 Săli de clasă  Activități interactive, 

desen tricouri 

4. Cea mai mare lectie de 

vaccinare 

20 sept-10 

oct 2021 

Săli de clasă  Dezbateri, PPT, 

Postere 

5. Ora de net-„Drepturile 

copiilor și 

adolescenților în mediul 

on-line„ 

27 sept-27 

nov 2021 

CDI   PPT, Plan de lectie  

6. 5 octombrie – 

Ziua educației 

       „Natura ne 

aseamănă, educația ne 

deosebește” 

4 oct 2021 CDI   PPT, referat, 

activități interactive 
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7. 18 octombrie -Ziua 

europeană de luptă 

împotriva traficului de 

persoane/Campania 

europeană „Pariuri 

oarbe” 

17 oct 2021 Sala de 

clasă 

 Materiale 

informative, desene 

8. Săptămâna educației 

globale 

 

16-22 

nov.2021 

 

 

 

Sala de 

clasă 

 

 

 

 

 Diverse activități 

 

 

 

9.  20 noiembrie-Ziua 

internatională a 

drepturilor copilului 

„Și eu îmi cunosc 

drepturile!” 

19 nov.2021 Săli de clasă  Panouri tematice, 

PPT 

10. 

 

 

21 noiembrie Ziua 

mondială a 

salutului„SALUT, 

DECI RESPECT! 

22 nov.2021 

 

 

CDI  

 

 

 

 

Filmulețe YouToube, 

PPT, Realizare 

postere-Salutul peste 

tot în lume 

11. 26 noiembrie-Ziua 

internațională a 

toleranței 

„Înțeleg și respect!” 

26 nov.2021  Săli de 

clasă 

 PPT, activități 

interactive 

12. 1 Decembrie-Ziua 

Națională a României 

„1 Decembrie-ziua 

tuturor românilor!” 

29 nov/2dec 

2021 

Săli de 

clasă/CDI 

 Activități interactive, 

desene tematice, 

spectacol festiv 

13. Și eu spun NU 

DROGURI 

Dec 2021 Săli de 

clasă/CDI 

 Diverse activități 

14. Fii bun creștine! 17-22 dec 

2021 

Săli de clasă  Activități tematice, 

Spectacol festiv 
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E-sChOOL, Școala de vară remedială în limba engleză la Colegiul Național 

“Ștefan cel Mare”, Suceava 

 
Cretu Alina Elena 

Colegiul Național “Ștefan cel Mare”, Suceava   

 

Ideea acestui proiect a pornit de la o necesitate, și anume aceea de a interveni la timp și în mod constructiv în vederea 

reîntregirii unui cumul de achiziții puternic afectat de capacitatea elevilor de a se adapta la școala online și de gestionarea 

precară de către școala românească a etapei de „remote schooling”(școala la distanță). Cu alte cuvinte, organizatorii și-au 

propus să intervină remedial, într-un registru prietenos și atrăgător în paradigma cunoștințelor elevilor, grav afectată de 

învățatul de acasă, în vederea structurării și re-așezării unor cunoștințe lexicale și gramaticale care mai apoi să le 

servească cursanților în șlefuirea unor abilități lingvistice în EFL (English as a Foreign Language).  

  

Această ofertă a venit “la pachet” cu activități de învățare non-formală “indoor” și “outdoor” (în interior și în exterior) 

având același liant: limba engleză. În consecință, pe parcursul celor cinci zile, în intervalul 23-27 august, elevii de la cele 

trei licee partenere în proiect: Colegiul Național “Ștefan cel Mare”, Liceul cu Program Sportiv și Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară, Suceava au avut parte de activități variate, selectate după o atentă și profundă scrutare a nevoilor de 

afirmare a propriei personalități. În egală măsură, s-a ținut cont de necesitățile lor de formare în ce privește competențele 

de comunicare în limba engleză și de setul de achiziții anterioare. 

Fiecare zi din calendarul activităților s-a centrat pe abordarea sincronică, în registru formal și informal a unei competențe 

cheie de comunicare în limba engleză. Din repertoriul întâlnirilor nu au lipsit activitățile de cunoaștere, energizare, 

spargere a gheții si bineînțeles imnul școlii de vară. În prima zi, elevii s-au cunoscut cu ajutorul jocurilor care au conturat 

unui mediu relaxant, prietenos și competitiv și prin care au descoperit interese commune și au stabilit relații de 

colaborare. Nu au lipsit scrierea decalogului, repartizarea pe grupe și familiarizarea cu imnul de vară: “Don’t Worry, Be 

Happy” - Bobby McFerrin.  

Cea de-a doua zi a stat sub semnul activităților de “Listening” (receptare de mesaje orale) astfel că participanții au fost 

expuși mesajelor produse în limba engleză de vorbitori din zone dialectale diferite cu intonații și ritmuri de articulare 

diverse. Cele mai frecvente sarcini de rezolvat au vizat: desprinderea ideilor dintr-un mesaj, selectarea detaliilor 

specifice, completarea cu informații lipsă, confirmarea înțelegerii prin efectuarea de acțiuni pe baza informațiilor obținute 

pe cale orală. La sfârșitul zilei, participanții au fost angrenați într-o competiție folosind platforma virtuală Kahoot care a 

vizat cunoștințe privind specificul testelor Cambridge, nivel B2. “Nice to Meet You!” i-a provocat pe elevi să formuleze 

aprecieri positive la adresa colegilor.  

În cea de-a treia zi, elevii și-au exersat și șlefuit abilitatea de “Writing” (producere de mesaje scrise). Cu alte cuvinte, 

aceștia au avut de identificat informații și detalii specifice din texte de diferite lungimi și registre, și li s-a cerut să 

coreleze un cumul de informații din diverse pasaje ale unui text pentru a rezolva o sarcină de lucru. Printre activitățile 

cele mai îndrăgite menționăm: “Writing Storylines in a Funny Manner” în care au rescris firul narativ al unui film 

îndrăgit și “Who Kidnapped my English Teacher?” exercițiu ce a presupus scrierea unei povestiri amuzante folosindu-se 

de o listă de cuvinte date. Vizionarea unor materiale video a stat la baza familiarizării cu cele mai facile structuri de 
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eseuri și greșelile cele mai frecvente precum și modalitățile de evitare a acestora în redactarea diferitelor tipuri de texte 

funcționale.  

Ziua de joi a fost rezervată activităților ce au vizat conținuturi de gramatică și vocabular. Elevii au fost provocati la un 

exercițiu de sinceritate în care să folosească adjective simple și compuse. Îmbogățirea vocabularului prin derivare, 

exerciții de sinonimie, reformulare, alegere multiplă au reprezentat tot atâtea alternative puse la dispoziția participanților 

de profesorii voluntari. „In Row -Word Formation Game”, “My Ideal Town”, “True or False” i-au implicat pe elevi în 

activități de învățare într-o manieră ludică, interactivă demonstrând că și cele mai puțin îndrăgite conținuturi pot fi pe 

placul elevilor.   

Vineri a adus culoare, gust și discuții în peisajul activităților de învățare din cadrul școlii de vară. Într-o manieră inedită, 

elevii au fost provocați să producă mesaje orale în limba engleză (Speaking), pe anumite subiecte în funcție de culoarea 

bomboanei M&M extrase. În egală măsură, participanții au dat dovadă că pot găsi cele mai ingenioase soluții la situații 

aparent fără ieșire, și că imaginația poate să depășească cadrul unor imagini fără nicio legătură astfel încât acestea să 

poată fi fundamentul unei narațiuni surprinzătoare. Ultima zi a proiectului a însemnat și înmânarea diplomelor oferirea de 

feedback pentru activitățile desfășuarte de voluntari, karaoke și nelipsita sesiune de fotografii.   

În loc de concluzie este binevenită o scurtă recapitulare. Proiectul intitulat “E-sChOOL, Școala de Vară remedială în 

limba engleză”, aflat la prima ediție,  aprobat în calendarul taberelor de vară al ISJ Suceava și-a propus să ofere o 

alternativă de petrecere a timpului liber din vacanță de vară a elevilor din clasele a IX-XI de la cele trei licee sucevene, în 

vederea îmbunătățirii competențelor de comunicare în limba engleză și de relaționare/comunicare într-un cadru 

non-formal cu accent deosebit pe recuperarea cunoștințelor pre-pandemie în vederea inserării mai facile a acestora în 

anul școlar superior. 

Organizatorii au dorit ca la început de an școlar, elevii participanți în proiect să pășească cu încredere pragul orelor de 

limba engleză și să disemineze în rândul colegilor experiența de învățare la care au luat parte. În egală măsură, s-a 

intenționat ca participanții să stabilească și să continue relațiile de prietenie ale căror baze au fost puse pe perioada 

activităților din proiect. 

În egală măsură, se cuvine să scriem cu majuscule numele profesorilor care au ales să petreacă o săptămână alături de 

elevii lor într-un cadru care poate fi descris printr-un ca “E-sChOOL”: prof.Alina Crețu - Colegiul Național “Ștefan cel 

Mare”, prof. Alina Dobroghii - Liceul cu Program Sportiv, prof. Monica Lepcaliuc - Colegiul Tehnic de Industrie 

Alimentară, în calitate de organizatori și coordonatori ai proiectului, prof. Monica Moroșan - Școala Gimnazială nr.10, 

prof. Loredana Irimiciuc - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, prof. Aniela Vasiliu - Liceul cu Program Sportiv, 

prof. Loredana Bodnar – Colegiul Național de Informatică “Spiru Haret”  și elevii Alessia Babliuc – Colegiul Tehnic 

Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Zancu și Andrei Zancu -  Colegiul Național “Ștefan cel Mare”  în calitate de voluntari.   
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FUNCȚII DEFINITE DE UTILIZATOR 

 

Prof. IFRIM CONSTANTIN-CĂTĂLIN 

Liceul Tehnologic “Sfântul Ioan de La Salle“ Pildești 

 
În multe ţări utilizarea calculatoarelor şi a tehnologiilor informatice a intrat în practica şcolară, deschizând noi 

orizonturi procesului de instruire. Inventatorii calculatorului personal l-au dedicat în primul rând scopurilor educative. La 

toate nivelurile şcolare se observă îmbunătăţirea randamentului elevilor atunci când în procesul de învăţământ intervine 

calculatorul. Utilizarea calculatorului în şcoala 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. Deci, 

utilizarea calculatorului trebuie să ofere alternative pentru organizarea procesului de predare/învăţare în abordarea unor 

teme din programele de matematică, fizică, chimie, biologie încurajând gândirea creativă şi critică, dezvoltând abilităţile 

elevilor în ceea ce priveşte prezentarea informaţiei, dezvoltarea unor îndemânări de procesare complexă a informaţiei cu 

ajutorul diferitelor aplicaţii. 

Utilizarea calculatorului permite realizarea unor serii de activităţi. Acestea sunt modelările, simulările şi 

vizualizările pe calculator, dar mai ales aşa numitul experiment pe calculator, care reprezintă calea înțelegerii cât mai 

corecte a datelor obținute în urma experimentelor. Îmbunătăţirea experimentelor cu ajutorul calculatorului conduce la 

depăşirea dificultăţilor de calcul matematic dar şi la înţelegerea unor legi pe care nici nu le-am fi bănuit fără această nouă 

faţă a folosirii calculatorului. Calculatorul sprijină procesul de educaţie, iar metodele învăţământului tradiţional nu pot 

face faţă avalanşei de cunoştinţe şi varietăţii de meserii şi domenii de activitate către care se îndreaptă copiii noştri. 

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.  

Microsoft  Excel este o aplicaţie ce face parte din pachetul de programe Microsoft  Office şi este folosită la 

calculul tabelar. Alte facilităţi oferite de Microsoft Excel: efectuarea unor calcule variate şi complexe cu ajutorul unor 

formule și funcţii proprii, prezentarea informaţiei sub forma unor grafice şi diagrame. 

Cu ajutorul Microsoft Excel utilizatorul mai poate crea singur noi funcții când expresia de calcul este prea lungă 

și trebuie să o utilizeze frecvent (deci, preferă o funcție care să abrevieze expresia de calcul respectivă) sau când conține 

calcule ce nu sunt posibil de efectuat doar cu ajutorul operatorilor utilizabili în formule. Funcțiile definite de utilizator se 

comportă ca orice funcție predefinită din Microsoft Excel și pot fi folosite în prelucrarea datelor la diferite discipline, 

cum ar fi: fizica (mecanică, electricitate etc.), chimie etc. Numele acestor funcții, după ce au fost definite, apar  în caseta 

corespunzătoare categoriei Definite de utilizator, categorie creată în momentul definirii primei funcții utilizator. Aceste 

funcții, odată definite, devin disponibile inclusiv prin asistentul de funcții, dar pot fi introduse și prin tastare directă în 

bara de formule. 

Definirea unei funcții proprii se realizează cu ajutorul limbajului Visual Basic (limbaj de programare produs de 

Microsoft, inclus în Microsoft Excel). Se procedează astfel:  

- se alege Dezvoltator → Visual Basic  → Inserare Modul. În registrul de lucru activ este inserată o foaie al 

cărei nume implicit este Modul (este o foaie de lucru Visual Basic și diferă de foile de calcul atât prin structură, cât și 

prin comenzile din bara de meniu). Foaia este inserată și deschisă. 

- se poziționează cursorul în foaie și se tastează cuvântul Function urmat după un spațiu de numele funcției și de 

lista parametrilor, plasată între paranteze; 

- începând cu linia următoare se tastează instrucțiunile necesare pentru efectuarea prelucrărilor atribuite funcției; 
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- ultima linie din definirea funcției trebuie să conțină doar cuvintele obligatorii End Function. Aici se încheie 

procesul de definire al funcției. 

- se salvează funcția și registrul de calcul (ca Registru de lucru Excel cu macrocomenzi) și se folosește funcția în 

foaia de calcul, unde este nevoie.  

Un exemplu simplu: 

Să se definească o funcție care calculează cantitatea de căldură (Q) degajată în urma trecerii curentului electric 

printr-un conductor (efectului termic), când se dau: tensiunea (U), i.c.e (I), durata (t). (Q=UIt) 

Rezolvare: 

- deschidem Microsoft Excel și 

creăm un tabel în care vom introduce datele 

 

- creăm funcția CALDURA ca mai jos: 

 

- tastăm instrucțiunile necesare pentru efectuarea prelucrărilor atribuite funcției: 

Function CALDURA (TENSIUNE, INTENSITATE, DURATA) 

CALDURA= TENSIUNE*INTENSITATE*DURATA 

End Function 

 

- salvăm funcția (CALDURA) și registrul de calcul și folosim funcția în foaia de calcul, pentru obținerea 

rezultatului. 



     CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

    ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
869 

 

 

Obs.: Același rezultat se poate obține (destul de simplu) și folosind o formulă.  

Funcțiile definite de utilizator pot fi folosite la diverse discipline la care calculele reprezintă o corvoadă (la 

gimnaziu și liceu - la disciplinele de specialitate, electronică - automatizări).  

Folosirea calculatorului la clasă duce la creșterea eficienței activităților de învățare, la dezvoltarea competențelor 

de comunicare și nu în ultimul rând, la studiul individual. Obținerea performanțelor depinde gradul de pregătire a 

profesorului în domeniul utilizării calculatorului, de stilul profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoștințele şi 

abilităţile acestora, de atmosfera din clasă şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în lecţie, de 

sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de lucru elaborate.  

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.  

 

BIBLIOGRAFIE:  

1. Cerghit I., Metode de învățământ, E. D. P., 1996;  

2. Cristea S., Pedagogia școlară și managementul educației, E. D. P., 1996;  

3. Ionescu C., Metodica predării informaticii, Universitatea „Babeș Bolyai”, Cluj Napoca, 1999  

4. Miron Ionescu, Ioan Radu, Didactica moderna, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004;  

5. Romiță Iucu, Marin Manolescu, Elemente de pedagogie, Editura Credis, București 2004;  
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CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM ? 

POVEȘTI CU „ A FOST ODATĂ 

 
Educatoare : Frigură Alina Elena 

                    ȘC.GIMN.COȚOFĂNEȘTI, JUD.BACĂU  

An Școlar 2020-2021 
Tema  anuală : Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim ?  

Tema săptămânii : ”Povești cu A FOST ODATĂ ... „ 

Grupa : Mijlocie 

Durata proiectului : o săptămână  22-26 FEBRUARIE 2021 

Locul de desfășurare : sala de clasă  

Tipul activității :comunicare și însușire de noi cunoștințe  

Resurse umane : preșcolarii grupei 3-5 ani ,educatoarea 

 

Resurse materiale :  puzzle-uri, albume cu fotografii tematice,  

                       jetoane, planșe, pensulă, acuarele, plastelină, filmulețe educative, 

                       cuburi, calculator, culori, fișe, etc.              

Metode și procedee : observația, conversația, povestirea,  exercițiul, memorizarea,tehnica ștampilării,  metoda cubului, 

ciorchinele, fișe de lucru cu sarcini care să  sintetizeze itemii generati de obiectivele operaționale ale activ. desfasurate 

pe sem I , jocuri de rol, repovestiri , etc  

 

 Proiectarea săptămânală : 22-26 februarie 2021 –”POVEȘTI CU A FOST ODATĂ...„ 

D
a

ta
/ 

Z
iu

a
 

 

Interval orar ACTIVITĂȚI DE EVALUARE 

 

L
u

n
i 

 
 

.0
2

. 
2
0

2
1

 

8,00-9,30 

 

 

 

 

 

    

9,30 -11,30 

 

 

11,30-13,00 

 

 

 

ADP :Deprinderi specifice integrării în noul mediu , deprinderi de autoservire, 

igienico-sanitare. 

Rutine: (prezența , salutul,calendarul naturii, noutatea zilei, gimnastica de înviorare ) 

ÎD :„Bunica ne povestește !„ 

T: „Ce lipsește din coșul bunicii ?„ 

ALA 1  : jocuri pe centre de interes:  

            JR: „Scufița Roșie și lupul „ 

            MM: „ Lupul și vânătorul „ 

            Jm : Puzzle -Scufița Roșie „ 

                   

ADE: A.I -  DȘ+DEC „Coșulețul Scufiței „ 

            DȘ-  Buchețel pentru bunica (activitate matematică)- exercițiu cu material 

individual /formare de grupe de elemente după culoare, mărime, formare perechi 

           DEC-Coșulețul Scufiței Roșii- pictură  , decorare cu floricele  

ALA 2 : Joc distractiv de mișcare-„Repede, că vine lupul ”! 
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M
a

rţ
i 

 2
6

. 
0

1
. 

 2
0

2
1

 

8,00-9,30 

 

 

 

 

 

    

9,30 -11,30 

 

11,30-13,00 

 

 

 

Rutine: (prezența , salutul,calendarul naturii, noutatea zilei, gimnastica de înviorare 

 „ÎD :„ Bună dimineața , Scufița Roșie !” 

R: „Mama m-a învățat frumos , să fiu respectuos !„ 

ALA : jocuri pe centre de interes:  

            Ș: „Găsește perechea /povestea potrivită !„ 

           C: „Căsuța bunicii „ 

          A: „Pictez floricele să le duc bunicii mele „(dactilopictură ) 

 

ADE: A.I- DLC+DOS- ”Roșie-i Scufița , frumoasă e fetița„ 

             DLC- ,,Scufița Roșie, de Frații Grimm(Povestea Educatoarei)” 

             DOS- Peisaj- Roșie-i Scufița, frumoasă e fetița (lipire) 

ALA : Joc distractiv –” cubul magic „( Pe laturile cubului sunt lipite întrebări referitoare la 

poveste ) 
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0

1
..
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1
 

 

8,00-9,30 

 

 

 

 

9,30 -11,30 

 

11,30-12,30 

 

 

12,30-13,00 

11,30-13,00 

 

 

 

Rutine: (prezența , salutul,calendarul naturii, noutatea zilei, gimnastica de înviorare ) 

ÎD:„Lumea Fermecată a Poveștilor” 

T:,,În pădure noi plecăm, pe Scufiță să o căutăm (Forme de mers și Alergare) 

ALA : jocuri pe centre de interes:       

           JM : ”Așază-mă la povestea mea„ 

              B : labirint -drumul Scufiței Roșii prin pădure (pietricele/boabe de porumb) 

           NA : ,,Urmele lupului- în făină” 

 ADE:A.I :  DPM + DLC 

        DPM : „Drumul Scufiței până la casa bunicuței ” 

        DLC : Scufița roșie-repovestire 

ALA2 - : Joc distractiv - ,,Cine ochește lupul?” (Aruncarea la țintă) 
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8,00-9,30 

 

 

 

 

 

    

9,30 -11,30 

 

11,30-13,00 

 

 

 

Rutine: (prezența , salutul,calendarul naturii, noutatea zilei, gimnastica de înviorare) 

ÎD: ,,Lumea fermecată a poveștilor” 

ALA 1: jocuri pe centre de interes:      

    JM :  Labirint ,,Ajută-l pe vânător să ajungă la lup” 

     JR :  Să ne jucăm de-a Capra cu trei Iezi. 

       B :  Grafism – Iedul Cel Mic. 

ADE: A.I:  DLC + DOS„Iezișorii din poveste” 

 DLC :  Capra cu trei Iezi – Diafilm +discuții libere pe baza poveștii 

 DOS:activitate practică-„Căsuța iezișorilor”(lipire, îmbinare) 

ALA 2:  Joc de mișcare – „Repede că vine lupul” 

 

 

V
in

er
i 

 2
9

  
.0

1
..

 2
0

2
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8,00-9,30 

 

 

 

 

 

 

 

9,30 -11,30 

 

 

 

 

11,30-13,00 

 

 

 

 

Rutine: (prezența , salutul,calendarul naturii, noutatea zilei, gimnastica de înviorare) 

Deprinderi specifice integrări în noul mediu, deprinderi de auto-servire, igienico-sanitare. 

ACTIVITATE OPȚIONALĂ – Repovestire(o poveste preferată ) : „Cei trei Purceluși, 

Omulețul din turtă dulce, Albă ca zăpada și cei 7 pitici.” 

 

 

ALA 1 : jocuri pe centre de interes:  

A : ,,Desenează personajul preferat din povestea favorită” 

Ș : ,,Ghicește povestea” 

JM : ,,Puzzle-povești” 

              

ADE:  A.I : DȘ + DOS„Povești încurcate , cu atenție ascultate”! 

DȘ : Activitate matematică – ,,povestea noi am ascultat și matematică am învățat” 

DOS : Convorbire – om și societate„Ce au greșit personajele din poveste ?„ 

 

ALA 2 : Joc distractiv de mișcare și atenție ,,Ghicește cine sunt” 
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SOLUȚII  INOVATOARE  ÎN  EDUCAȚIE  PE  TIMP  DE  PANDEMIE 

 
Curculescu Marioara 

                                       Liceul Tehnologic ,,Tiu Dumitrescu,, 

 Mihăilești, jud. Giurgiu 

 

 
Pandemia a amplificat factorii de excluziune socială: venituri mici, şomaj, sănătate precară, capital social, 

locuinţe, reţele locale (vecini care sunt gata să îşi ofere sprijinul, transport etc.) şi educaţie. Realizarea procesului de 

educaţie este, de obicei, influenţată de factori care funcţionează pe patru niveluri:  

• Copilul şi familia: gen, etnie, venit, sănătate, mobilitate;  

• Şcoala: resurse, practici de predare şi învăţare, etos, îngrijire şi sprijin;  

• Comunitatea: relaţiile şcoală-comunitate, implicarea autorităţilor locale, a societăţii civile;  

• La nivel naţional: politici, investiţii, norme sociale şi de gen. Reconstruirea unei educaţii mai bune înseamnă 

abordarea factorilor de excluziune ca o prioritate şi abordare la nivelul tuturor celor patru niveluri simultan. 

Reconstruirea unei educaţii mai bune nu înseamnă doar un plus pentru copiii cei mai marginalizaţi, înseamnă şi 

asigurarea faptului că eforturile naţionale şi locale converg pentru a sprijini transformarea şcolilor, cu accent pe două 

aspecte esenţiale:  

• Transformarea pedagogiei prin dezvoltarea unui curriculum şi a unor practici instructive mai incluzive şi mai 

flexibile, care să răspundă nevoilor individuale ale fiecărui copil;  

• Transformarea etosului şcolar, a structurilor şi organizării şcolare astfel încât incluziunea, îngrijirea, respectul 

şi sprijinul holistic să constituie misiunea principală a şcolilor. 

Ţinând cont de acest obiectiv, actorii principali din sistemul de educaţie pot rămâne fideli misiunii şi 

obiectivului lor pe termen lung de a permite tuturor copiilor să-şi conştientizeze dreptul la educaţie şi să-şi atingă 

potenţialul maxim.  

Este posibil ca factorii de decizie din domeniul educaţiei să nu deţină controlul asupra deciziilor politice cu 

privire la măsurile naţionale de sănătate şi de protecţie, dar se pot concentra pe ceea ce ştiu, pe ceea ce pot controla şi pe 

ce au competenţă, adică să-i înveţe pe elevi cum să se protejeze de virus, să se concentreze pe nivelul calităţii actului de 

predare-învăţare, pe furnizarea serviciilor de educaţie incluzivă şi atentă şi pe bunăstarea forţei de muncă din domeniul 

educaţiei.  

Deşi actorii din sistemul de educaţie nu au mijloacele sau mandatul de a aborda toate circumstanţele posibile 

pentru copiii şi familiile lor, aceștia au puterea şi datoria de a se asigura că fiecare copil este binevenit la şcoală, apreciat 

pentru cine este, respectat, îngrijit şi sprijinit, astfel încât să poată participa la activităţile şcolare şi să înveţe într-un 

mediu prosper şi incluziv. 

 Refacerea unei educaţii mai bune necesită o viziune împărtăşită de societate în ansamblul ei. O implicare vastă 

a actorilor la toate nivelurile şi în toate etapele ciclului de planificare este esenţială pentru a contura intervenţiile necesare 

şi pentru a asigura disponibilitatea de a le sprijini activ, în special în vremuri de incertitudine. Acordându-le 

comunităţilor locale puterea de a lua propriile decizii în ceea ce priveşte educaţia, bazându-se pe practici şcolare 

inovatoare şi pe promovarea schimbului şi a împărtăşirii de cunoştinţe şi practici pe plan local joacă un rol important în a 

răspunde în contexte locale foarte diverse. Scenariul ar trebui probabil planificat pentru cel puțin 24 de luni, în funcţie de 

evoluţia pandemiei. Din acest motiv, sunt esenţiale planificarea din timp, mobilizarea timpurie a resurselor umane şi 

revizuirea planurilor în mod regulat, pe măsură ce situaţia evoluează.  
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Planificarea examenelor pentru 2022, de exemplu, necesită planificare încă din prezent, astfel încât elevii şi 

profesorii să ştie la ce să se aştepte la  începutul noului an şcolar. În momente incerte, asigurarea faptului că planurile şi 

strategiile sunt bine înţelese de către părţile interesate, utilizatori şi beneficiari deopotrivă, este extrem de importantă. 

Comunicarea transparentă a procesului de planificare, asigurarea de oportunităţi reale de implicare a comunităţii şi 

comunicarea clară şi regulată vor juca un rol esenţial pentru asigurarea familiilor cu privire la disponibilitatea şcolilor de 

a-i întâmpina pe copii, pentru asigurarea forţei de muncă cu privire la faptul că provocările lor sunt înţelese şi că vor fi 

susţinuți pentru a le face faţă, şi pentru asigurarea copiilor că educaţia şi practicile şcolare vor fi transformate pentru a-i 

sprijini în procesul de învăţare.  

Asigurarea monitorizării continue, inclusiv modul în care măsurile propuse şi implementarea acestora sunt 

percepute de elevi, profesori, părinţi şi de comunitatea educaţională în sens larg, va crea cicluri de feedback între 

„utilizatori” şi factorii de decizie şi va permite reajustarea şi transmiterea de mesaje adecvate pentru a adresa 

preocupările părţilor interesate. 

În timp ce pandemia a perturbat semnificativ predarea şi a adâncit inegalităţile, aceasta a oferit, de asemenea, şi 

oportunităţi pentru transformarea pedagogiei şi transformarea etosului şcolar: noi modalităţi de predare şi învăţare, noi 

moduri de comunicare cu copiii şi familiile, noi roluri pentru creşterea nivelului general de bunăstare a elevilor. Statele 

au multe de câştigat din răspunsurile educaţionale creative la pandemie la nivel de şcoală, la nivel local şi naţional. Vor 

exista experienţe valoroase, vor fi învăţate lecţii importante, care se pot încorpora în procesele de planificare şi reformare 

a educaţiei pentru anii următori.  

Aceasta este o oportunitate care nu trebuie ratată, care necesită un proces de planificare menit să evalueze 

continuu situaţia, care intenţionează să abordeze inegalităţile, care încurajează înregistrarea şi documentarea proceselor 

de intervenţie şi a rezultatelor şi care monitorizează şi evaluează practicile, pentru a le îmbunătăţi eficacitatea şi a susţine 

acţiunile reuşite. 

 

Principalele riscuri conturate în această perioadă sunt : 

- creşterea numărului de copii care nu frecventează şcoala: copiii care nu se înscriu în clasa I, care nu trec în 

următorul ciclu de educaţie, în special în ciclul gimnazial, copiii care abandonează şcoala sau educaţia nonformală;  

- riscurile abandonului şcolar, specifice pentru fete şi băieţi: căsătoria între copii şi căsătoria timpurie, accesul 

la igienă adecvată, contribuţia la veniturile familiei, discriminarea odată cu intrarea pe piaţa muncii;  

- costurile de şcolarizare împiedică familiile să-şi trimită copiii înapoi la şcoală; creşterea numărului de copii 

care muncesc;  

-  frica şi reticenţa părinţilor şi a comunităţii de a trimite copiii înapoi la şcoală; 

 - absenţa dispozitivelor digitale, care împiedică copiii şi comunităţile marginalizate să participe la învăţarea 

mixtă; 

 - monitorizarea deficitară a prezenţei la şcoală; monitorizarea deficitară a implicării în opţiunile de învăţare. 

Dintre opoirtunități putem aminti: 

- îmbunătățirea procesului de identificare a elevilor care nu frecventează şcoala şi a celor cu risc de abandon 

şcolar;  

- îmbunătăţirea sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIR), pentru identificarea elevilor 

care nu au frecventat şcoala şi a celor care au abandonat şcoala, pentru a include sisteme de urmărire a elevilor în timpul 
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transferurilor interşcolare, cicluri de învăţământ sau sisteme formale şi informale şi pentru a permite dezagregarea datelor 

importante (inclusiv pentru identificarea copiilor migranţi şi refugiaţi şi copiilorcu dizabilităţi);  

- permiterea tranziţiei copiilor dinspre instituţiile de plasament către şcolile de masă;  

- consolidarea intervenţiilor de prevenire a abandonului şcolar în şcoli şi localităţi;  

- consolidarea practicilor de gestionare a cazurilor la nivel de şcoală şi la nivel local pentru elevii cu risc de 

abandon;  

- consolidarea comunicării şcoală-familie şi implicarea părinţilor în procesul de educaţie;  

- înlăturarea barierelor financiare, administrative şi de altă natură din calea accesului şi a participării la procesul 

educativ;  

- consolidarea coordonării orizontale şi verticale, inclusiv a celei intersectoriale. 

 

Ca priorități de planificare pot fi luate în considerare următoarele aspecte: 

- identificarea elevilor cu risc de a nu se (re)înscrie şi de a abandona şcoala;  

- decizii privind politicile de revenire la şcoală şi etapele aferente;  

 - adresarea aspectelor privind accesul la dispozitive digitale ;  

-  colaborarea cu părinţii şi cu familiile pentru a sprijini revenirea la şcoală a copiilor;  

- adaptarea sprijinului privind tranziţia între ciclurile de învăţământ;  

- configurarea reţelelor şcolare pentru a face schimb de practici;  

- evaluarea impactului crizei asupra bugetului alocat educaţiei;  

- asigurarea de fonduri suplimentare pentru anul 2022 şi alocarea de fonduri către şcolile, regiunile şi elevii cei 

mai afectaţi. 
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Proiectul unității de învățare 

 

Prof. Gabriela Florina Toader                                                                                              

Școala Gimnazială ”Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” Buzău 

Nr. ore 2/ săptămână 

An școlar  2020 - 2021 

Clasa a VI- a 

Matematică Algebră 

Unitate de învățare: Mulțimea numerelor întregi 

Nr. ore alocate: 16 ore 

 

Conţinuturi 

 

Competenţe 

specifice 

 

 

Activități de învățare 

 

Resurse 

 

Evaluare 

▪Mulțimea numerelor 

întregi; opusul unui  

număr întreg; 

reprezentarea pe axă.  

▪Modulul unui număr 

întreg. Compararea și 

ordonarea numerelor 

întregi 

 

 

  

▪ Adunarea numerelor 

întregi; proprietăți 

▪ Scăderea numerelor  

întregi 

 

 

 

 

 

 

1.3. identificarea 

caracteristicilor 

numerelor întregi în 

contexte variate 

▪Numere întregi: mic istoric, 

exemple ( temperaturi vara/iarna, 

golaveraj, credit/debit, altitudine, 

adâncime, etc) 

▪ Număr întreg; semn, 

modul 

▪ Opusul unui număr 

întreg 

▪ Reprezentarea pe axă a 

numerelor întregi 

Timp: 50 minute 

Manual, fișe de lucru 

https://www.youtube.com/watch?v=otlq

HYTN1tI 

(filmuleț educativ de pe myquest.ro) 

Calculator, proiector, tablete/telefoane 

 

▪ Observarea elevilor, corectarea 

erorilor 

▪ examinare şi analiză atentă a 

sarcinilor realizat 

▪ discuţii individuale despre 

sarcinile realizate;  

▪  întrebări despre modul în care a 

fost rezolvată o problemă 

▪ Proprietăți ale modulului 

▪ Compararea numerelor 

întregi 

Timp: 50 minute 

Manual, fișe de lucu pe echipe 

 

https://www.youtube.com/watch?v=otlqHYTN1tI
https://www.youtube.com/watch?v=otlqHYTN1tI
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▪ Înmulţirea numerelor 

întregi; proprietăți. 

▪ Împărţirea numerelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

▪ Puterea unui nr întreg 

nenul cu  exponent 

număr 

natural. Reguli de 

calcul cu  puteri 

 

 

 

 

 

▪ Ordinea efectuării 

operaţiilor şi folosirea 

parantezelor 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. aplicarea 

regulilor de calcul și 

folosirea 

parantezelor în 

efectuarea operațiilor 

cu numere întregi 

 

 

 

  

▪ Adunarea numerelor 

întregi 

▪ Scăderea numerelor 

întregi 

Timp: 100 minute (două ore) 

https://www.youtube.com/watch?v=h9rK

JFOuEyM 

(film) 

Manual, fișe de lucru 

Aplicații tip test pe 

https://www.thatquiz.org/tq-1/math/arith

metic/ 

Calculator, proiector, tablete/telefoane 

 

▪ Observarea elevilor, corectarea 

erorilor 

▪ examinare şi analiză atentă a 

sarcinilor realizat 

▪ discuţii individuale despre 

sarcinile realizate;  

▪ întrebări despre modul în care a 

fost rezolvată o problemă 

▪ teste pe thatquiz 

▪ Înmulţirea numerelor întregi; 

proprietăți. 

▪ Împărţirea numerelor   

când deîmpărţitul  

   este multiplu al împărţitorului.  

 

Timp: 100 minute ( două ore) 

https://www.youtube.com/watch?v=1hA

q-73DE74 

Manual, fișe de lucru 

Calculator, proiector, tablete/telefoane 

Aplicații tip test pe 

https://www.thatquiz.org/tq-1/math/arith

metic/ 

 

 

▪ Observarea elevilor, corectarea 

erorilor 

▪ examinare şi analiză atentă a 

sarcinilor realizat 

▪ discuţii individuale despre 

sarcinile realizate;  

▪ întrebări despre modul în care a 

fost rezolvată o problemă 

▪ teste pe thatquiz 

3.3 Puterea unui nr întreg nenul cu  

exponent număr 

natural. Reguli de calcul cu  

puteri 

 

Timp: 100 minute ( două ore) 

Manual, fișe de lucru 

Calculator, proiector, tablete/telefoane 

Aplicații tip test pe 

https://www.thatquiz.org/tq-1/math/arith

metic/ 

 

▪ Observarea elevilor, corectarea 

erorilor 

▪ examinare şi analiză atentă a 

sarcinilor de realizat 

▪ discuţii individuale despre 

sarcinile realizate;  

▪ întrebări despre modul în care a 

fost rezolvată o problemă 

▪ teste pe thatquiz 

3.3 ▪ Ordinea efectuării operaţiilor şi 

folosirea parantezelor 

 

Timp: 150 minute (trei ore din care una 

este evaluare scrisă) 

Manual, fișe de lucru 

Calculator, proiector, tablete/telefoane 

Aplicații tip test pe 

https://www.thatquiz.org/tq-1/math/arith

metic/ 

▪ Observarea elevilor, corectarea 

erorilor 

▪ examinare şi analiză atentă a 

sarcinilor de realizat 

▪ discuţii individuale despre 

sarcinile realizate;  

▪ întrebări despre modul în care a 

fost rezolvată o problemă 

▪ teste pe thatquiz 

▪ test de evaluare 

https://www.youtube.com/watch?v=h9rKJFOuEyM
https://www.youtube.com/watch?v=h9rKJFOuEyM
https://www.thatquiz.org/tq-1/math/arithmetic/
https://www.thatquiz.org/tq-1/math/arithmetic/
https://www.youtube.com/watch?v=1hAq-73DE74
https://www.youtube.com/watch?v=1hAq-73DE74
https://www.thatquiz.org/tq-1/math/arithmetic/
https://www.thatquiz.org/tq-1/math/arithmetic/
https://www.thatquiz.org/tq-1/math/arithmetic/
https://www.thatquiz.org/tq-1/math/arithmetic/
https://www.thatquiz.org/tq-1/math/arithmetic/
https://www.thatquiz.org/tq-1/math/arithmetic/
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▪ Ecuaţii în Z 

 

 

▪ Inecuaţii în Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Probleme care se  

rezolvă cu ajutorul 

ecuațiilor, inecuațiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Evaluare 

 

 

2.3. utilizarea 

operațiilor cu numere 

întregi pentru 

rezolvarea ecuațiilor 

și inecuațiilor 

4.3. redactarea 

etapelor de rezolvare 

a ecuațiilor și a 

inecuațiilor studiate 

în mulțimea 

numerelor întregi 

 

▪ Ecuaţii în Z 

 

Timp : 50 minute  

Manual, fișe de lucru 

Calculator, proiector, tablete/telefoane 

Aplicații tip test pe 

https://www.thatquiz.org/tq-0/math/algeb

ra/ 

▪ Observarea elevilor, corectarea 

erorilor 

▪ examinare şi analiză atentă a 

sarcinilor de realizat 

▪ discuţii individuale despre 

sarcinile realizate;  

▪ întrebări despre modul în care a 

fost rezolvată o problemă 

▪ teste pe thatquiz 

2.3 

4.3 

▪ Inecuaţii în Z 

 

Timp : 50 minute  

Manual, fișe de lucru 

Calculator, proiector, tablete/telefoane 

Aplicații tip test pe 

https://www.thatquiz.org/tq-0/math/algeb

ra/ 

5.3. interpretarea 

unor date din 

probleme care se 

rezolvă utilizând 

numere întregi 

6.3. transpunerea în 

limbaj algebric, a 

unei situații date, 

rezolvarea ecuației 

sau inecuației 

obținute și 

interpretarea 

rezultatului 

Probleme care se  rezolvă cu 

ajutorul ecuațiilor, inecuațiilor 

 

Timp: 100 minute ( două ore) 

Manual, fișe de lucru 

Calculator, proiector, tablete/telefoane 

 

▪ Observarea elevilor, corectarea 

erorilor 

▪ examinare şi analiză atentă a 

sarcinilor de realizat 

▪ discuţii individuale despre 

sarcinile realizate;  

▪ întrebări despre modul în care a 

fost rezolvată o problemă 

 Test de evaluare sumativă Timp: 50 minute 

Teste scrise redactate cu punctaj pentru 

fiecare cerință 

▪ Evaluare sumativă 

 

 

 

https://www.thatquiz.org/tq-0/math/algebra/
https://www.thatquiz.org/tq-0/math/algebra/
https://www.thatquiz.org/tq-0/math/algebra/
https://www.thatquiz.org/tq-0/math/algebra/
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Proiect didactic 

 

Profesor psihopedagogie specială Panait Gabriela 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive, Buzău 

Clasa: a VI a 

Propunător: Prof. itinerant și de sprijin Panait Gabriela 

Școala integratoare: 

Domeniul: Terapie Educațională Complexă și Integrată 

Disciplina: Limba și literatura română 

Resurse temporale: 50 de minute 

Resurse umane: elevul V.M (deficiență psihică) 

Subiectul lecţiei: Despărţirea cuvintelor în silabe 

Tipul lecţiei: consolidare 

Scopul lecţiei: Dezvoltarea deprinderii de a despărţi corect cuvintele în silabe 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul lecţiei, elevul va fi capabil: 

a) Obiective cognitive: 

O1: Să denumească corect cuvintele reprezentate de obiecte/ imagini;  

O2: Să despartă corect cuvintele în silabe prin atingerea bărbiei de dosul palmei și prin bătăi ale palmelor; 

O3: Să reprezinte grafic silabele ce alcătuiesc cuvintele; 

O4: Să participe la realizarea sarcinii; 

O5: Să respecte regulile jocului. 

b) Obiective psihomotorii: 

O6: Să adopte o poziţie corectă a corpului pe tot parcursul orei; 

c) Obiective afective: 

O7: Să manifeste interes şi plăcere pentru realizarea corectă a sarcinilor. 

Metode şi procedee: conversația, explicația, observația, demonstrația jocul didactic, exerciţiul, problematizarea 

Mijloace didactice: jucării/obiecte uzuale, jetoane cu imagini, joc-puzzle, cutie, coronițe cu flori, baghetă, plicuri 

Forme de organizare:  frontal, individual 



   CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

  ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
880 

 

Bibliografie: 

• Hobjilă, Angelica, „Elemente de didactica  activităților de educare a limbajului”, Iași, Editura Institutul European, 2008 

•  Ungureanu,  Adalmina - „Metodica studierii limbii şi literaturii române – învăţământul primar”, Iaşi,  Editura .AS, 2003 

      

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Momentele 

activităţii T
im

p
  Obiective 

operaţionale 

 

Demersul instructiv-educativ 

 

Metode 

Mijloace de 

învăţământ 

 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

2 

min 

 Asigurarea unui climat optim necesar desfăşurării eficiente a orei prin 

pregătirea materialelor, aranjarea mobilierului. 

   

2. Introducere în 

activitate 

3 

min 

O6 Se va realiza prin sosirea în sala de clasă a Zânei Toamnă care va aduce 

elevului o cutie cu surprize și va purta cu acesta o scurtă discuție. 

Observația 

Conversația 

Cutie cu surprize  

3. Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

5 

min 

O7 Anunț elevul că astăzi vom învăța, jucându-ne, să despărțim cuvintele în 

silabe și vom scrie reprezentarea lor grafică. Vom folosi ca ajutor ceea ce 

ne-a lăsat Zâna Toamnă. 

Explicaţia   

4. Consolidarea 

cunoștințelor 

asimilate anterior 

20 

min 

 

 

O5 

 

 

 

 

O1 

 

 

O2 

O3 

Voi anunța titlul jocului (Câte silabe are cuvântul?), regulile și modalitatea 

de desfășurare. 

Jocul se va desfăşura prin următoarele variante: 

Varianta I 

În timp ce elevul închide ochii, voi scoate din cutie o jucărie (un animal de 

pluş). La semnalul meu, elevul va deschide ochii şi va privi jucăria. 

Voi solicita elevului să denumească jucăria şi să despartă cuvântul în silabe 

Varianta a II- a  

Elevul va scoate din cutia magică un plic în care se găsesc trei jetoane. 

Elevul va fi atins cu ”bagheta fermecată”, va denumi obiectul din imagine, 

va despărţi cuvântul în silabe, îl va reprezenta grafic şi va găsi alte cuvinte 

care au acelaşi număr de silabe. 

Observația 

 

 

Exercițiul 

 

 

Jocul didactic 

 

Exerciţiul 

Demonstraţia 

Joc- puzzle 

 

 Jetoane 

 

 

 

 

Jucării 

Baghetă 

 

Jetoane cu 

diferite imagini 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Ex. urs  -  cal, leu, porc ( o silabă) 

      vul – pe,    ra-ţă,   ca- pră etc. ( două silabe) 

      cro- co – dil,  ie-pu –re ( trei silabe) 

5. Obţinerea 

performanţei 

10 

min  

 

O3 

 

Varianta a III-a 

Elevul va alege jetoane care reprezintă diferite cuvinte. El va denumi 

cuvântul reprezentat apoi va despărți în silabe, realizând și puzzle-ul 

 

Problematizarea 

 

Puzzle 

Observarea 

sistematică 

6. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

5 

min 

O6 Se discută cu elevul tema lecției de astăzi, cum s-a numit jocul, dacă i-a 

plăcut activitatea, etc. 

Se fac aprecieri asupra modului în care elevul a participat la lecție. 

 

Conversaţia 

 

Recompense 

Aprecieri 

verbale 
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ROLUL LITERATURII PENTRU COPII ÎN DEZVOLTAREA VOCABULARULUI ȘI 

CREATIVITĂȚII PREȘCOLARILOR 

Prof.înv.preșcolar: Militaru Valentina 

Școala Gimnazială ,,Radu Șerban”-Sălătrucu/ Argeș 

Structura: G.P.N Nr.2 Bocănita 

 

Parte integrantă a literaturii (naţionale şi universale), literatura pentru ϲopii se adresează nu numai ϲopiilor, dar şi 

oamenilor maturi şi instruiţi, deoareϲe „ϲopilăria nu dispare niϲiodată din noi, ea ϲonstituie izvorul permanent din ϲare deϲurg 

toate meandrele vieţii noastre", George Călinescu 

Literatura pentru ϲopii ϲuprinde ϲreaţii, sϲrise sau nu, ϲare le sunt aϲϲesibile prin simplitatea, ϲlaritatea tematiϲii, a 

struϲturii ϲompoziţionale, a mijloaϲelor de expresie. Niϲi o istorie literară nu abordează literatura pentru ϲopii ϲa un ϲapitol 

aparte, rupt de literatura naţională. De altfel, mai toţi sϲriitorii mari au şi ϲreaţii pentru ϲopii, dar ϲare interesează şi plaϲ 

deopotrivă şi adulţilor. 

Urmând legile generale ale ϲreării unei opere literare, literatura pentru ϲopii dobândeşte o anumită speϲifiϲitate şi 

anume aϲeea ϲă răspunde preoϲupărilor, intereselor, partiϲularităţilor dezvoltării psihiϲe a ϲopiilor de diferite vârste, 

ϲapaϲităţilor de asimilare a frumosului literar. 

Literatura pentru ϲopii investighează universul propriu de ϲunoaştere al ϲopilului printr-o ingenioasă transfigurare 

artistiϲă. Ea are, totuşi, un anume speϲifiϲ obieϲtiv. Este vorba, mai întâi, de psihologia vârstei, de fondul aperϲeptiv al 

miϲului ϲititor, de experienţa lui spirituală şi de viaţă, de inteligenţa şi de imaginaţia ϲelor miϲi. Imaginaţia ϲopiilor - ziϲea 

un mare poet romantiϲ - este asemenea unui ϲal năzdrăvan, iar ϲuriozitatea lor e pintenul ϲe-l fugăreşte prin lumea ϲelor mai 

îndrăzneţe proieϲte. 

Pentru vârsta ϲopilăriei, şi poate nu numai pentru ea, imaginaţia este un vulϲan de aspiraţii şi, totodată, laboratorul 

miraϲulos în ϲare, la foϲul unei nestinse ϲuriozităţi, se prepare marile „De ϲe-uri”. În ea se plămădesϲ visurile ϲele mai 

îndrăzneţe ϲare influenţează adânϲ proϲesul ϲunoaşterii, visurile aϲelea înaripate ϲare sunt primele şi ϲele mai frumoase 

invenţii ale spiritului uman. Literatura pentru ϲopii n-a fost, nu este, şi nu poate fi o ϲreaţie minoră. „Cine îşi ia sarϲina, destul 

de însemnată, de a faϲe o ϲarte a ϲopiilor - la fieϲare rând, la fieϲare vorbă pe ϲare o sϲrie, trebuie să se gândeasϲă mult la 

mintea şi priϲeperea şϲolarilor, iar nu la numărul exemplarelor ϲe se vor desfaϲe anual. 

Literatura, ϲa artă a ϲuvântului, prin intermediul ϲăreia realitatea este reϲreată în toată ϲomplexitatea ei, oferă 

ϲopilului de vârstă şϲolară un întreg univers de gândire şi sentimente, de aspiraţii şi îndrăzneli, de înaripare entuziastă şi 

idealuri înalte, sugerat printr-un ϲonţinut variat (natura şi vieţuitoarele ei, şϲoala, viaţa ϲotidiană, ϲopilăria etϲ.) ϲa şi prin 

prototipuri umane surprinse în ipostaze dintre ϲele mai felurite, aϲest univers se va putea ϲonstitui într-o zestre spirituală 

importantă, ϲu ϲondiţia ϲa opera literară în ansamblul ei să răspundă ϲerinţelor multiple pe ϲare le ridiϲă eduϲaţia estetiϲă, 

inteleϲtuală, morală. 

Adresându-se miϲilor „oameni în formare”, literatura ϲăreia ne-am obişnuit să-i ziϲem „pentru ϲopii” este absolut 

neϲesar să aibă valenţe eduϲative și estetiϲe. Ceea ϲe numim „literatură pentru ϲopii” este, în fapt, literatură pur şi simplu. 

Despre ϲopii însă (şi adolesϲenţi) inspirată din universul aϲestor vârste, ori străbătută de, stăpânită de aϲel ϲlimat 

infantil-juvenil, în ϲare sentimentele etiϲe sunt atât de la ele aϲasă. O literature formativă aşadar, ϲare ϲonstruieşte în plan 

moral şi estetiϲ. 
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Poveștile reprezintă prinϲipalul mijloϲ de exprimare a vieții afeϲtive a ϲopilului. Personajele din basme îl vor însoți 

de-a lungul vieții și îi vor oferi modele demne de urmat până ϲând ajunge la maturitate. Dintre toate, ϲele despre animale 

domestiϲe sau sălbatiϲe sunt mai aproape de inima priϲhindeilor din diferite motive: 

✓ În primul rând, ϲopiii adoră animalele de ϲompanie, așa ϲă așteaptă ϲu nerăbdare să li se ϲiteasϲă basme ϲare au în ϲentrul 

aϲțiunii ϲăței, pisiϲi, șoriϲei, dar și alte viețuitoare, pe ϲare le pot întâlni în ϲurtea buniϲilor de la țară, la zoo sau în pădure: 

găini, ϲapre, rațe, ϲai, urși, tigri, girafe, vulpi, lupi, lei etϲ; 

✓ Un alt motiv pentru ϲare preferă poveștile ϲu animale este faptul ϲă sunt mult mai distraϲtive, mai ales ϲând părinții își intră 

în rol și înϲep să le imite în timp ϲe ϲitesϲ. Amuzamentul este garantat; 

✓ Există și o legătură foarte puterniϲă între ϲopii și animale. Miϲuții ϲonsideră ϲă aϲeste viețuitoare sunt prietenele lor, așa ϲă 

așteaptă ϲu nerăbdare să ϲiteasϲă sau să li se ϲiteasϲă despre ele. 

Poveștile sunt ideale pentru a-i învăța pe ϲopii diferite aspeϲte din viață, iar personalizarea animalelor iubite atât de 

mult de ei este utilizată de mulți sϲriitori pentru a transmite, prin intermediul poveștilor pentru ϲopii ϲreate, diferite mesaje 

sinϲere ϲătre inima priϲhindeilor și o anumită leϲție de morală. 

 

 

Bibliografie: 

1. Călinescu, George, ( 1965), Estetica basmului, Editura pentru literatură 

2. Cojocaru, Mihaela, (2004), Literatura română pentru copii, Editura Universității din Ploiești 

3. Gaster, Mozes, (1983), Literatura populară română, Editura Minerva, București 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Profesor Magla Manuela-Corina 

Liceul „SIMION STOLNICU “, Orașul Comarnic 

Clasa: a XI-a U 

Disciplina:Tehnologia informației și a comunicațiilor / Unitatea de învățare : Utilizarea cunoştinţelor asimilate pentru realizarea de proiecte 

Subiectul: Realizarea unui ziar   /Categoria lecției: mixtă→de reactualizare și dobândire de noi cunoștințe 

Tipul lecției: Predare-învățare-evaluare/ Nr. ore 1 oră 

Competenţe generale 

• Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator; 

• Elaborarea unor produse utilizabile care să dezvolte spiritul inventiv şi creativitatea. 

Valori și atitudini  

• Conştientizarea impactului social, economic şi moral al utilizării calculatorului  

• Iniţiativă în abordarea şi rezolvarea unor sarcini variate, utilizând instrumente informatice  

• Disponibilitatea de a comunica utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional  

• Înţelegerea impactului tehnologiilor informatice în societate precum şi a conexiunilor dintre disciplina Tehnologia 

Informaţiei şi a Comunicaţiilor şi alte obiecte de studiu.    

• Manifestarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru   

• Manifestarea disponibilităţii de a evalua/ autoevalua activităţi practice 

Competenţe specifice 

• Organizarea spaţiului de lucru şi a posibilităţilor de imprimare aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale 

aplicaţiei Word; 

• Organizarea grafică şi de structură a paginii; 

• Organizarea, unei lucrări de întindere mare: broşura, revista, cartea; 

• Aplicarea modalităţilor de formatare şi şablonizare a documentelor electronice ce compun modulele unei lucrări; 

• Utilizarea obiectelor şi a elementelor grafice în documente; 

• Realizarea unui ziar.  
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Conținuturi:  

▪ Organizarea unui colectiv de redacţie şi împărţirea sarcinilor  

▪ Organizarea conţinutului. Titlul ziarului. Titluri şi subtitluri articole 

▪ Organizarea grafică a publicaţiei. Formatul paginii, culori, tipuri de caractere dominante 

▪ Realizarea unor reportaje, culegerea textelor. 

▪ Documentarea. Realizarea fotografiilor şi prelucrarea acestora. Asamblarea publicaţiei. Tipărirea unui model. 

Resurse 

a) Conversația, explicația, observația, brainstorming. 

b) Mijloace de învățământ: calculator. 

c) Forme de organizare:  

• frontală, 

•  individuală. 

  Bibliografice: 

 - https://www.competentedigitale.ro/word/ adăugat pe grupul clasei 

 - Programa școlară 

 - lecție realizată cu ajutorul Platformelor Google Classroom. 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

Etapele lecției  

Activitatea Mijloace 

și metode 

Forme de 

organizare 
Evaluare 

 Profesor  Elevi    

Moment 

organizatoric 

Stabilirea prezenţei  

La indicația profesorului deschid și un document nou în aplicația 

WORD 

 

Elevii intră pe contul lor Google,  

 

Conversația  

 

 

Frontal  

 

Observarea 

sistematică 

Captarea 

atenției 

După cum am învățat în lecțiile anterioare, aplicația WORD reprezintă 

un program de editare text  care oferă următoarele posibilităţi: 

Pregătirea documentului: pagină, antet şi subsol, paragraf, indentare, 

stiluri. Finalizarea unei lucrări. Corecţii. Cuprins automat Numerotarea 

figurilor. Pregătirea pentru tipărire 

Participă cu răspunsuri  

 

 

Explicația 

 

Frontal 
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Editarea (modificarea) documentelor.   Astăzi vom învăța să folosim 

un șablon și să îl transformăm într-un document personalizat. 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Realizarea unui ziar   

Folosirea  șabloanelor 

Noteaza tema 

- Ascultă obiectivul  lecţiei 

 Individual  

Dirijarea 

învățării 

Organizarea unui colectiv de redacţie şi împărţirea sarcinilor. 

Organizarea conţinutului. Titlul ziarului. Titluri şi subtitluri articole 

Organizarea grafică a publicaţiei. Formatul paginii, culori, tipuri de 

caractere dominante 

 

 

 

 

 

După 

împărţirea 

sarcinilor. 

Încep să-și 

editeze 

propriile 

articole la 

calculatoare. Colectiv de redacţie începe să 

insereze în șablon folosind videoproiectorul 

 

 

Explicația 

 

Prezentare  pe 

videoproiector  

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

Observarea 

sistematică 

Analiza 

răspunsurilor 

Exersare 

editării și 

formatărilor 

e Se propune următorul 

rebus spre rezolvare 

Se vor face aprecieri 

generale și individuale 

asupra participării 

elevilor prin mesajele 

transmise, dar și verbal. 

După rezolvarea 

problemei, elevii sunt rugați să o ”predea”, ca temă, pe platforma 

Classroom. În limita timpului, profesorul corectează ”tema” și face 

notificări. Elevii care nu au terminat rezolvarea problemei, pot să predea 

tema până la un termen limită impus de profesor, pe aplicația Classroom 

Se vor face aprecieri generale și individuale asupra participării elevilor 

prin mesajele transmise, dar și verbal. 

Se așteaptă ca rebusul să se rezolve așa: 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

Rezolvare 

problemă 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Notificări pe 

baza temei 

predate 
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EDUCAŢIA INCLUZIVĂ PROCES PERMANENT DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII  

DESFĂŞURATE ÎN ŞCOALĂ 

 

                                                                                           VASILE MELANIA   

Profesor consilier şcolar – C.J.R.A.E. Ploieşti   

 

 

 Educaţia incluzivă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi speciale, aflate în dificultate psihomotorie, 

de intelect, de limbaj, psihocomportamentală etc. printr-o serie de măsuri conjugate de ordin juridic, politic, social, 

pedagogic. Ca strategie, principiul educaţiei integrate atrage incluziunea persoanelor cu handicap în medii de formare 

normale, generale, dar cu dispozitive de instrucţie şi educaţie diferenţiate, circumstanţiate la diversitatea situaţiilor de 

handicap. Scopul acestei educaţii îl constituie maximizarea abilităţilor şi performanţelor pornind de la registrele şi nivelurile 

deja existente, normalizarea existenţei acestor persoane, dobândirea unor competenţe sociale optime, care să le asigure o 

inserţie benefică şi persoanelor aflate în dificultate, şi celorlalte categorii: ,,Educaţia incluzivă presupune un proces 

permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având drept scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor 

umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi.”1 

Dacă prin educaţia integrată se vizează mai ales obiective legate de şcolarizarea normalizată a copiilor cu cerinţe 

educative, incluzivitatea educaţiei are ca obiectiv principal adaptarea şcolii la cerinţele speciale de învăţare ale copiilor, iar, 

prin extensie, adaptarea şcolii în general la diversitatea copiilor dintr-o comunitate – ceea ce presupune reforma şi regândirea 

statutului şi rolului şcolii. Printre avantajele şcolii incluzive se semnalează şi optimizarea de ansamblu a calităţii educaţiei 

oferite, prin creşterea eficacităţii (în sensul măririi numărului de elevi care progresează corespunzător în şcoală) – de aici şi 

tendinţa unor autori de a utiliza în locul termenului şcoală incluzivă pe cel de ,,şcoală/educaţie eficientă (eficace)”2. 

Acest nou tip de educaţie, flexibilă, adaptată necesităţilor persoanelor cu C.E.S. presupune o detaşare de 

normativitatea educaţiei tradiţionale.  

În esenţa lor, strategiile educaţiei integrate sunt „strategii de micro-grup,activ-participative, cooperative, 

colaborative, parteneriale, implicante, organizative şi socializante“3. Acestea, datorită atributelor lor, sunt adaptabile, putând 

fi cu uşurinţă multiplicate sau diversificate pentru a acoperi situaţiile noi. Aceste atribute caracterizează şi învăţarea, care 

trebuie să se realizeze în grupuri mici, să fie cooperativă, partenerială, activ-participativă, să se desfăşoare într-un mediu 

relaxant, plăcut . 

In vederea integrării şcolare a copiilor cu cerinţe speciale pot fi identificate mai multe perspective: 

• perspectiva individuală care pune accentul pe identificarea şi scoaterea în relief a problemelor specifice de învăţare 

ale fiecărei categorii de elevi cu cerinţe speciale; 

• perspectiva de grup  care se referă la relaţiile elevului cu ceilalţi colegi de clasă şi la modalităţile de rezolvare în 

grup a problemelor de învăţare sau la modalităţile de intercunoaştere între elevii cu C.E.S. şi restul elevilor ca o condiţie a 

acceptării şi recunoaşterii reciproce a valorii lor în grupul-clasă; 

 
1 UNICEF, 1995 
2 Vrăşmaş, Traian,  Învăţământul integrat şi /sau incluziv, Editura Aramis, Bucureşti, 2001 
3 Idem 
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• perspectiva curriculară care poate acţiona şi prin flexibilizarea conţinuturilor şi adaptarea mijloacelor de învăţare la 

particularităţile individuale ale fiecărui elev, la dificultăţile specifice de învăţare, la tehnicile specifice învăţământului integrat 

(învăţare interactivă, modalităţi de sprijin şi suport, apelul la profesori itineranţi etc.).  

Acestor perspective li se pot adăuga strategii definite de noul cadru de referinţă: 

• valorificarea experienţelor cotidiene ale elevilor prin crearea unor portofolii situaţionale cu tipuri subsecvente ce se 

pot actualiza de la o situaţie la alta ; 

• exploatarea cunoştinţelor şi experienţelor anterioare prin rezolvarea concretă a unor sarcini noi în grupuri mici sau 

perechi ; 

• apelul la strategiile ludice (jocuri de rol, dramatizare, jocul didactic) ; 

• folosirea problematizării şi a unor metode bazate pe aspecte de evidenţiere expresivă precum desenul, povestirea, 

modelajul etc. ; 

• rezolvarea creativă a conflictelor din clasă, colaborarea cu familia şi valorificarea resurselor din comunitate cu 

tehnici de sprijinire a învăţării, predării şi evaluării ; 

• degajarea unor activităţi educative bazate pe cooperare, negociere şi solidarizare în îndeplinirea unor sarcini de 

învăţare sau de lucru . 

             Cunoaşterea strategiilor educaţiei integrate este indispensabilă oricărui cadru didactic, care vrea să-şi 

asume responsabilitatea de a răspunde tuturor exigenţelor şi cerinţelor educative ale diverşilor elevi, care le calcă 

pragul clasei cu speranţa reuşitei. Educatorul trebuie să se plieze după fiecare caz, să-şi flexibilizeze demersul didactic 

pentru a satisface cerinţele educative ale fiecărui elev luat în parte şi ale tuturor la un loc. 

 

 

Bibliografie : 

Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006 

Ungureanu, Dorel, Educaţia integrată şi şcoala inclusivă, Editura de Vest, Timişoara, 2000 

UNICEF, Cerinţe speciale în clasă: Pachet de resurse pentru instruirea profesorilor, Reprezentanţa specială UNICEF pentru 

România, Bucureşti, 1995 

Vrăşmaş, Traian,  Învăţământul integrat şi /sau incluziv, Editura Aramis, Bucureşti, 2001 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

Titlul lecției : Tehnologii de producere a energiei electrice 
 

Profesor:Toader Nicoleta 

Disciplina: Educație tehnologică și Aplicații Practice 

Clasa: a VIII-a 

Mediul de instruire: Sala de clasă 

• Necesitatea studierii temei : Formarea deprinderii de a clasifica centralele, respectiv modalitățile de 

oțtinere a energiei electrice, de a defini generatorul (alternatorul ), turbine , centrala electrica. 

• Structura logica a conținutului lecției: Clasificarea centralelor electrice după sursa de energie primară 

folosită 

• Contextul in care se desfasoara lectia 

Competențe dobândite 

anterior 

Cuvinte cheie Resurse materiale 

Lb.română Lb.engleză Lb. franceză 

Elevii cunosc : 

• Care sunt 

sursele de energie 

primară și 

formele ei 

• Elevii au 

diferite fișe  

Centrală 

Generator 

Turbina  

 

Central 

Generator 

Turbine 

Central 

Generateur 

Turbine 

• Manual 

• Fișa de documentare 

• Fișe de lucru 

• Imagini de pe 

internet 

• Obiectivele lecției 

Capacitatea care se urmărește a 

se forma prin învățare 

Comportamentul prin care 

va fi probată 

Condiții în care va 

proba elevul 

capacitatea respectivă 

Criterii de realizare a 

comportamentului cerut 

O1 – Utilizarea corecta a 

conceptelor tehnice 

Utilizarea termenilor 

tehnici: energie primară, 

sursa de energie primară, 

generator, turbină,  , 

centrală electrică 

În scris 90% 

O2- Identificare tipurilor de 

central ; Clasificarea 

centralelor 

Prin enunțarea 

elementelor specifice 

În scris 80% 

O3 – Identificarea surselor de 

energie primară a centralelor  

Prin enumerare lor În scris 80% 

O4 – Identificarea elementelor 

constructive ale centralelor 

Prin enuntarea acestora În scris 80% 
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Structura organizatorica si metodica a lectiei 

Timp Etape de instruire Arii de 

conținut 

Metode de 

învățământ 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de organizare a 

activității 

 Profesor    Elev    Profesor Elev 

2’ Verifică prezența și 

notează absenții. Cere 

elevilor să pregătească 

cele necesare lecției: 

manuale, caiete de notițe, 

instrumente de scris, 

portofoliu 

Răspunde la 

solicitările 

profesorului 

1 Conversația  Frontal Frontal 

10’ Verificarea cunostințelor 

dobândite în lecția 

anterioară. Adresează 

elevilor întrebari scurte : 

Ce lecție am avut de 

pregătit pentru astazi ? 

Enumerați câteva 

tehnologii tradiționale 

bazate pe utilizarea 

energiei primare. 

Enumerați sursele de 

energie primară. 

Corectează confuzii și 

notează elevii  

Asculta 

întrebările  

Formulează 

răspunsuri 

Completează 

răspunsurile 

colegilor 

   Verificare 

orală/ 

frontală 

Individual 

2’ Pregătirea elevilor pentru 

receptarea noilor 

cunostiințe. Adresează 

următoarele întrebări : 

• Când aprindem 

becul ce energie 

folosim ? 

• Cum obținem 

acestă energie 

electrică ? 

 

Participă la 

dialogul 

inițiat de 

profesor. 

 Conversația  Frontal Grup 

2’ Anuțarea lecției noi și a Notează în 2 Explicația  Frontal Colectiv 
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structurii ei . 

 “Tehnologia de 

producere a energiei 

electrice” 

Scrie titlul lecției pe tablă 

apoi anunță și obiectivele 

propuse. 

 

caiete titlul 

lecției noi 

Urmăresc 

explicațiile 

profesorului 

Conversația 

25’ Comunicarea noilor 

cunostiințe. 

Activitate frontală privind 

definirea diferitelor 

noțiuni specifice. 

-Generator electric de 

curent alternativ 

-Centrală electrică  

- Turbină 

Clasificarea centralelor 

electrice. 

Identificare surselor de 

energie primara a 

centralelor. 

Identificarea elementelor 

constructive ale 

centralelor. 

Principiul de funcționare 

a centralelor electrice 

Participă la 

dialogul 

inițiat de 

profesor. 

Ascultă 

explicațiile 

profesorului. 

Notează în 

caiete. 

Pun întrebări 

dacă au 

neclarități 

 Explicația 

Conversația 

euristică 

Observația 

dirijată 

 Frontal Individual 

4’ Consolidare cunostiințe. 

Elevii enumeră sursele de 

energie primară. 

Enumeră centralele 

electrice și sursa de 

energie folosită. 

Definesc generatorul și 

centrala electrică  

Definesc turbina electrica 

Elevii 

formulează 

răspunsuri. 

Ascultă 

explicațiile 

profesorului. 

 Probaă orală 

de evaluare 

(frontală) 

 Frontal Individual 

5’ Concluzii finale. Rezolvă oral 3     
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 Tema pentru acasă. 

Distribuie elevilor fișe de 

lucru. 

Solicită unui elev să 

citească cerințele din fișă. 

Clarifică unele probleme. 

Notează elevii care au 

răspuns corect. 

Tema pentru acasă de pe 

fisa de lucru  

itemii. 

Participă la 

dialogul 

inițiat de 

profesor. 

Completează 

și corectează 

răspunsurile 

colegilor. 

Completează 

în scris fișa 

de lucru 2 

itemi. 
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PROJET DIDACTIQUE 

 

Prof : Simpetreanu Mariana 

Public: XIe classe,, niveau CECRL:A2/ B1 

Lieu :Platforme Classroom/ domaine @liceulsimionstolnicu.ro- section Google Meet 

Compétences générales: compréhension orale/écrite, expression orale/écrite 

Support : « Ville ou campagne ? » 

Matériel  Texte Ville ou campagne 

Durée : 40 minutes (on line) 

Thème  Habitat rural/citadin 

Pré-requis : Décrire 

Bibliographie: 

https://www.lepointdufle.net/penseigner/lexique_la_maison-fiches-pedagogiques.htm 

https://fr.islcollective.com/francais-fle-fiches-pedagogiques/vocabulaire/maison 

Compétences visées:   

• Communicatives : - comprendre globalement un texte  sur le sujet proposé 

- Répondre aux questions liées au texte , 

- Dire les avantages/ inconvénients de la vie en ville/ au village; 

- exprimer la préférence pour une façon de vivre ; 

 

• Linguistiques:   -  employer spontanément le conditionnel ; 

                        -  utiliser le lexique lié de « vivre » ; 

                                   

• Socio-culturelles:  - découvrir  des témoignages des français pour la préférence de vivre n`importe où ; 

 

• Méthodologiques: - développer des stratégies pour repérer les éléments importants dans un document écrit  

                             - identifier une situation de l`act de parole 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 

 Activité 1. Remue-méninges/  Devoir 

- Proposer un remue-méninges à partir du mot «maison»   

« Maison », qu’est-ce que ce mot exprime pour vous ? Quelles synonymes  pouvez-vous donner à ce mot?  

Maison= foyer /domicile/ logement/ demeure/ habitation/ résidence/ imeuble 

Pour illustrer le mot « maison », lire le devoir Ma maison imaginaire 

Activité 2. Compréhension écrite, grand groupe. 

-Proposer une activité de compréhension de l’écrit.  

https://www.lepointdufle.net/penseigner/lexique_la_maison-fiches-pedagogiques.htm
https://fr.islcollective.com/francais-fle-fiches-pedagogiques/vocabulaire/maison
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-Partager l`écran d` un texte sur la vie en ville ou à la campagne ( fiche de travail) 

-Inviter les apprenants à lire le texte reçu. 

Faites l’activité 2: Répondre aux questions du texte reçu. 

-Inviter les apprenants à comparer leurs réponses avec leur voisin(e). Puis, mise en commun à l’oral en grand groupe. 

Activité 3. Compréhension orale.  

Traduire les phrases soulignées en expliquant le sens. 

Activité 4 - Comprendre et développer le vocabulaire du champs lexical « ville /campagne »  

Objectif: S’assurer que le lexique est compris, consolider l’emploi du conditionnel présent pour exprimer la 

préférence  (compréhension écrite et expression orale).  

Encourager les apprenants à utiliser les verbes exprimant la préférance/ les sentiments liés de la nature, de l`environement. 

Activité 5 – Expression orale. Exprimer la préférence.  

Encourager les apprenants à développer à l’oral une expérience vis-à-vis de laquelle ils ont ressenti de la préférence « Ma 

maison est mon château » 

À partir de notes prises, chaque apprenant pourra s’exprimer et raconter par le logement et le lieu où ils voudraient vivre. 

Les apprenants prépareront des  P.P.  sur un type de maison qui se trouvent dans leur ville qu’ils développeront à l’oral 

après que vous les aurez revues avec eux. 

Devoir à la maison : Decris ta maison imaginaire. 

Évaluation de l’activité - directe en cours, en vérifiant le travail des élèves au fur et à mesure et à la fin de l’apprentissage. 

 Fiche de travail 

VILLE OU CAMPAGNE? 

Je m'appelle Pierre. J'habite à la campagne, dans une maison qui 

a plus de   100 ans. La maison est près d'un petit village. 

J'adore vivre ici parceque c'est très tranquille. Il n'y a pas 

beaucoup d'autobus ou de voitures et les rues sont propres. 

Vous pouvez vous promener calmement parce qu'il n'y a pas de 

violence. Vous pouvez même laisser vos portes ouvertes, 

personne ne va vous voler.Nous connaissons tous les voisins et à 

la fin de la journée, nous nous rencontrons à la place principale 

pour bavarder. Comme il n'y a pas beaucoup à faire le soir, 

nous nous couchons tôt.  Il n'y a pas de 

discothèques, théâtres ou cinémas. Nous n'avons pas de musée 

ou de club pour les jeunes non plus. Mais les enfants peuvent 

jouer dans les rues ou dans les champs et ils peuvent avoir des animaux. Vous dormez très bien parce qu'il n'y a pas de bruit. 

Le seul son qu'on entend, c'est le chant des oiseaux ou la pluie. L'air est frais et on peut voir des millions d'étoiles. Vivre à la 

campagne est un peu difficile en hiver. Quelquefois il neige beaucoup et nous sommes isolés pendant quelques jours.  

 Je m'appelle Ken. J'habite dans une grande ville et j'adore ça. Bien sûr, ici il y a beaucoup d'autobus, des voitures, des vélos 

et des motocyclettes, des gens qui veulent traverser les rues. Les embouteillages sont fréquents et l'air est mauvais. Mais il y a 

aussi beaucoup d'avantages si on habite dans une grande ville. Il y a plus d'offres d'emploi, de meilleures écoles, des 

magasins plus variés, des restaurants plus élégants, des centaines de cinémas, théâtres, galeries d'art, et musées.  Si vous 

voulez vous promener, vous pouvez aller dans un des parcs. Bien sûr, les enfants ne peuvent pas jouer dans la rue, mais il y a 

plein de clubs pour les jeunes et des parcs thématiques où ils peuvent s'amuser.  
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I. Répondez aux questions : 

1.Où habite Pierre ? 

2.Où se trouve sa maison ? 

3.Pourquoi est-ce que Pierre aime habiter à la campagne ? 

4.Pourquoi est-il facile de se promener à la campagne ? 

5.Qu'est-ce que les personnes font à la fin de la journée ? 

6.Quand est-ce que les gens se couchent ? 

7.Pourquoi est-ce que les gens se couchent tôt ? 

8.Où est-ce que les enfants peuvent jouer ? 

9.Qu'est-ce qui arrive quelques fois en hiver ? 

10.Qu'est-ce qui arrive fréquemment dans les grandes villes ? 

11.Qu'est-ce qu'on peut faire dans la grande ville 

12.Où est-ce que les personnes peuvent se promener? 

13.Où est-ce que les enfants peuvent jouer? 

II.Faites une liste des avantages et désavantages de vivre en ville ou à la campagne  . Utilisez les informations du texte  

 avantages 

 

désavantages 

campagne 

 

 

 

 

 

 

 

ville   

 

 

 

DEVOIR:- Decris ta maison imaginaire . 
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Conceptul de management educațional 

                                                                                                    Administrator de 

patrimoniu Ștefănescu Camelia 

                                                                                                    

                      Managementul educațional reprezintă arta și știința proiectării, organizării, coordonării și evaluării , 

știința și arta reglării elementelor activității educative ca activitate de dezvoltare liberă și armonioasă   a individualității 

umane, formarea unor personalități autonome și creative a  tuturor factorilor umani implicați în actul educațional, conform 

idealului stabilit la nivelul politicilor educaționale. 

 Managementul educatiei reprezinta teoria și practica care combină atât resursele dar în același timp valorifică și 

resursele umane. Este procesul conștient de conducere și coordonare a activităților și acțiunilor atât individuale cât și de grup 

prin mobilizarea și alocarea resurselor organizației care să conducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite în concordanță cu 

misiunea, finalitățile și resposabilitățile sale economice și sociale. 

      Managementul educațional nu reprezintă un model de conducere a unității de baza a sistemului de învățământ, 

aplicabil la nivelul organizatiei scolare complexe ci o metodologie de abordare globală – optimă – strategică a activității de 

educatie. 

 Managementul educațional surprinde și studiază procesele și relațiile ce se dezvoltă  în cadrul insțituțiilor de învățământ în 

timpul desfășurării actului educațional  în vederea stabilirii legilor care-l generează  și a elaborarii unor metode și tehnici de 

conducere pe  baza acestora, care să asigure cresterea eficientei acestui proces. 

            Managementul educațional are caracter multiplu determinat: educativ, având în vedere rolul predominant 

educațional al școlii; sistemic, în concordanță cu sistemul general de management; economic, urmărind continuu creșterea 

eficienței muncii; social, după obiectul activității sale; multidisciplinar, datorită interferenței informațiilor din domenii 

diferite în timpul actului educațional.  

      Astfel, ordinea tipurilor de manageri educaționali este următoarea: 

✓ educatoare, învățător, profesor care conduce activitatea didactica la nivelul unui 

colectiv - clasă sau grupă; 

✓ profesorul-diriginte, conduce activitatea educativă la nivelul unei clase sau grupe de elevi; 

✓ profesorul-consilier, conduce activitatea psihopedagogică a elevilor, cadrelor didactice și părinților la nivel 

teritorial-județean prin centrele de asistență psihopedagogică și, la nivel interșcolar prin cabinetele de asistență 

psihopedagogic; 

✓ profesorul-metodist, conduce activitatea metodică la nivel teritorial și județean prin Casele Corpului Didactic și la 

nivel interșcolar prin Comisiile și Catedrele Metodice; 

✓  profesorul-director, conduce activitatea unei unități de învățământ la nivel global; 

✓  profesorul-inspector școlar, conduce inspecțiile de diferite tipuri: școlară, generală, teritorială; școlară de 

specialitate; școlară cu scop de perfecționare și cercetare pedagogică; 

✓  profesorul - învățământ superior: preparator, asistent, lector, conferențiar, profesor; 

✓ profesor manager învatamant superior: rector, prorector, decan, prodecan, sef catedra, director, director adjunct, 

secretar stiintific. 
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Managementul educației/pedagogic, apare ca disciplină pedagogică interdisciplinară, care studiază,evenimentele  

ce intervin în decizia organizării unei activități pedagogice determinate și în gestiunea programelor educative”(S. Cristea ) 

        Managementul educațional prezintă o anumită mentalitate, o maniera proprie de dirijare, de antrenare a 

resurselor (umane), a elementelor organizației, ceea ce corespunde cu însăși considerarea educației ca știintă și artă.  

 

 

Bibliografie: 

E. Joita, 2000, Management educațional, p. 21. 

Sorin Cristea, 2003, Managementul organizației școlare, p. 32. 
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor: CATEA FLAVIA 

Liceul ”Simion Stolnicu ”, orasul Comarnic 

Disciplina: Religie ortodoxă// Clasa: a IX-a U 

Unitatea de învăţare: Creştinismul şi provocările lumii contemporane// Subiectul lecţiei: Mass-media în viața tinerilor 

Tipul lecţiei: Comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe 

Scopul lecţiei:  

- dobândirea unor cunoştinţe despre mijloacele şi metodele moderne de informare a maselor; 

- dezvoltarea spiritului critic şi a puterii de discernământ 

Competenţe generale: Corelarea cunoștintelor religioase cu cele dobândite la alte discipline de învățământ 

Competențe specifice 

CS Utilizarea cunoștințelor de la diferite discipline alături de cele religioase pentru a dialoga pe tema dată 

CS Utilizarea cunoștințelor în susținerea importanței respecttului și a dialogului între oameni, comunități și Biserică 

Competenţe derivate: 

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

- să argumenteze cu texte scripturistice că omul este o fiinţă care comunică; 

- să identifice criterii de selectare a informaţiei transmise prin mass-media; 

- să analizeze avantajele şi dezavantajele transmiterii slujbelor religioase ale Bisericii Ortodoxe; 

- să explice influenţa mass-mediei în viaţa individuală, de familie şi socială; 

Bibliografie: 

-  *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura I. B. M. B. O. R., Bucureşti, 1988. 

- Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă - repere teoretice şi metodice, Editura Polirom, Iaşi, 1999. 

- Drăgulinescu, Andrei,  Dependența în cultura și civilizația morții, Editura Christiana, București, 2008 

- Gheorghe, Virgiliu, Efectele televiziunii asupra minţii umane, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2005 

- Muha, Corneliu, Religie, clasa a IX-a. Auxiliar didactic pentru elevi, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2009. 

- Opriş, Dorin şi colab., Manual de Religie pentru clasa a IX-a, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002. 

- Şebu, pr., prof., univ., dr., Sebastian, Opriş, prof, Monica, Opriş, prof., Dorin, Metodica predării religiei, Editura 

Reîntregirea, Alba – Iulia, 2000. 

Strategia didactică: 

1. Metode şi procedee de învăţământ folosite la lecţie: expunerea, explicaţia, lectura model, conversaţia, argumentarea, 

jocul de rol, exerciţiu, problematizarea, lucrul cu fişele 

2. Mijloace de învăţământ folosite la lecţie: fişa de lucru, textul biblic, imagini de pe Internet, prezentare power-point. 

3. Forme de organizare a lecţiei: frontal şi individual. 

I. Desfăşurarea lecţiei:  

1. Momentul organizatoric (3min.): salutul, rugăciunea, notarea absenţelor, pregătirea pentru lecţia nouă. 

2. Actualizarea cunoştinţelor ( 3min): 

Profesorul propune elevilor activitatea de simulare (joc de rol) cu titlul „Ştirile de seară”; 

- Sunt aşezate două pupitre în faţa clasei. 
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- Doi elevi prezentatori, dinainte pregătiţi, se aşează la pupitre în calitate de prezentatori de ştiri şi citesc aceeaşi ştire. 

• Se cere elevilor să compare cele două ştiri şi să spună dacă cei doi prezentatori au relatat acelaşi eveniment sau evenimente 

diferite. 

• Se adresează elevilor următoarele întrebări şi cerinţe: 

- De ce este important să verificăm de fiecare dată dacă ceea ce se transmite este adevărat sau nu? 

- Daţi exemple de situaţii în care modul de prezentare a unui lucru poate da naştere unei probleme! 

- Cum ne simţim când cineva nu înţelege punctul nostru de vedere în legătură cu un anumit subiect? 

3. Anunţarea titlului şi a competenţelor lecţiei (2min):  

 Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei noi:  Mass-media în viața tinerilor  

 - Vom argumenta că omul este o ființă care gândește și comunică, datorită darurilor cu care a fost însestrat de Dumnezeu de 

la creația sa. 

 - Vom prezenta care poate fi influenţa mass-mediei în viaţa tinerilor şi vom explica de ce este importantă evaluarea 

obiectivă a informaţiilor transmise prin mass-media; vom stabili criterii de selectare a informaţiei, ca să ne asigurăm de 

veridicitatea acesteia. 

 - Vom analiza avantajele şi dezavantajele transmiterii slujbelor religioase ale Bisericii Ortodoxe prin mass-media. 

 4. Comunicarea / însuşirea noilor cunoştinţe (20 min):  Dumnezeu l-a creat pe om şi l-a înzestrat cu raţiune, voinţă, 

sentiment. Spre deosebire de celelalte vieţuitoare, omul gândeşte şi vorbeşte. Prin cuvânt el comunică cu semenii şi 

prin rugăciune cu Dumnezeu. 

Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu posibilitatea de a comunica cu El şi cu semenii, pentru a-şi putea împlini menirea 

pentru care a fost creat - cunoaşterea cea adevărată care aduce viaţa veşnică: Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască 

pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis ( Evanghelia după Ioan 17,3).  

Mântuitorul Iisus Hristos le vorbea oamenilor, iar cuvintele Lui aveau un impact foarte mare asupra celor ce-L 

ascultau „Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om “ (Ioan 7, 46). El le-a poruncit Apostolilor Săi să meargă la 

propovăduire: „Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh “ (Matei 28, 

19). 

La început oamenii comunicau prin viu grai, iar mai târziu prin scris. Progresul ştiinţei şi al tehnicii a determinat 

apariţia unor noi mijloace de transmitere a informaţiilor, numite generic mass-media. ( Mass-media – totalitatea mijloaceleor 

şi modalităţilor tehnice moderne de informare a maselor: presa scrisă, radioul, televiziunea, internetul şi alte mijloace de 

stocare şi transmitere a informaţiei ( discuri, casete audio şi video, CD-uri etc). Primul mijloc de acest tip a fost tiparul, 

apărut în secolul al XV- lea. Dezvoltarea mijloacelor tehnice şi electronice în secolul al XX- lea a amplificat dimensiunile 

fenomenului mass-media, favorizând obţinerea, stocarea şi transmiterea informaţiilor.  

Reconstituirea informațiilor se va face prin metoda conversației. 

Realităţile prezentate în mass-media pot avea un impact cu consecinţe majore în conştiinţa şi comportamentul 

oamenilor, în general, al copiilor şi tinerilor, în special, întrucât ei constituie categoria socială cea mai uşor de cucerit, căci 

tinerilor li se formează tipare de gândire şi de comportament adaptate la o etică fără constrângeri şi prejudecăţi. Ei găsesc în 

personajele mediatizate modele pe care vor să le copieze şi să le urmeze. 
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Unul dintre aspectele majore ale mass-mediei îl formează „bombardarea” continuă cu reclame. De multe ori mesajul 

promovat de reclame este corect, însă există numeroase cazuri când acestea se folosesc de slăbiciunea umană, apelând la 

instinctele sexuale sau la emoţiile oamenilor. 

Creştinii trebuie să se raporteze întotdeauna la valorile Împărăţiei lui Dumnezeu şi, de aceea, trebuie să treacă mesajul 

reclamei prin filtrul promovat de acestea.  Niciun produs nu-ţi garantează dobândirea fericirii (căci aceasta vine de la 

Dumnezeu), după cum nicio persoană care dobândeşte un produs nu trebuie să stârnească gelozia, invidia sau mânia celor din 

jurul ei. 

           Cercetătorii au stabilit că atunci când mulţi indivizi (grupuri ) au aceleaşi idealuri şi valori, simt la fel, fac aceleaşi 

lucruri, reacţionează prin imitare apare fenomenul depersonalizării si se ajunge la o masa omogenă de persoane uşor de 

manevrat. Prin urmare fenomenul de raliere/aderare în masă la aceleaşi pseudo-modele şi pseudo-valori venite din 

mass-media este periculos din punct de vedere psihologic, deoarece aceste „modele" şi „valori" pot afecta echilibrul psihic al 

omului, al grupului, al comunităţii. 

  Rolul mass-mediei nu este deloc unul neglijabil în ceea ce priveşte formarea şi educarea tinerilor. Fiecare tânăr 

citeşte ziare, ascultă la radio sau urmăreşte emisiunile T.V. Internetul este o altă sursă de informare care, chiar dacă este cu 

mult mai tânără decât cele enumerate mai sus, tinde să le înghită. La vârsta tinereţii, setea de cunoaştere este enormă şi ea 

trebuie cumva saturată. Dar... aşa cum un cuţit poate fi mânuit atât pentru tăiat pâinea, cât şi pentru ucis, tot astfel şi aceste 

instrumente de informare pot fi folosite atât în scop constructiv, cât şi distructiv. Scopul constructiv este, din păcate, din ce 

în ce mai puţin folosit din cauză că nu este dătător de senzaţii prea tari, iar emisiunile educative nu arată întotdeauna cine ştie 

ce lucruri interesante. Dimpotrivă, scopul dublu distructiv - pentru trup şi, mai ales, pentru suflet - este foarte utilizat. Câtă 

dreptate avea Sfântul Prooroc Isaia când spunea: Moartea a intrat prin ferestrele noastre. Moartea sufletului intră în noi prin 

ochi. Ele sunt cele mai expuse organe în calea păcatului.  

Mass-media în general, dar televiziunea în special, reprezintă o minune şi o extraordinară invenţie a omului, care a 

transformat lumea într-un sat global, este o bună sursă de cunoaştere şi de educaţie şi o modalitate de destindere, 

reconstruieşte realitatea, realizează un nou mod de existenţă. 

Evident, lipsind organizarea, informatiile respective sunt ca niste paraziti care încarcă inutil memoria pentru ca nu le 

poti gasi usor si nu functioneaza pentru ca nu sunt angrenate într-un sistem. Asa se explica faptul ca generatiile tinere au din 

ce în ce mai mult acces la informatie ”stiu ” din ce in ce mai multe dar sunt din ce in ce mai prost peregatiti profesional, sunt 

din ce in ce mai pasivi. Cum spune Sf. Nicolae Velimirovici ”Oamenii invata din ce in ce mai multe despre ce este în cer si 

pe pamant şi inteleg din ce in ce mai putin. Va veni un timp in care vor sti tot și nu vor intelege nimic!”.  

Vizionarea în sine ca obicei zilnic ce afectează dezvoltarea şi funcţionarea creierului uman.  

Mesajele TV, natura acestora au consecinţele pe termen lung ca de exemplu, schimbarea modului de viaţă şi a 

credinţei. Efectele asupra unui om care în copilarie si  tinerete nu s-a uitat la televizor dar se uita la varsta adultă sunt foarte 

mult atenuate. 

Mai mult decât atât, dacă un copil petrece mult timp în fața calculatorului sau a televizorului, este afectată și 

activitatea cortexului prefrontal. Acesta gestionează atitudinile. Cu alte cuvinte înmagazinează experiențe de viață astfel încât 

creierul să știe când e cazul să reacționeze într-un fel și când în alt fel.  
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Criterii de selectare a informaţiei din mass-media.  

Informaţia parvenită prin aceste canale trebuie filtrată, deoarece nu este întotdeauna veridică. Atenţia cuvenită va ajuta 

în delimitarea binelui de rău, originalului de fals, realului de imaginar etc.  

Având în vedere aceste lucruri trebuie să cunoaştem câteva din criteriile de selectare a intormaţiilor transmise. 

Analizaţi următorul text şi stabiliţi cel puţin un criteriu de selectare a informaţiilor: 

 „Să citiţi scrierile autorilor profani, aşa cum fac albinele; acelea nici nu încearcă să aducă tot ce găsesc pe florile peste 

care se aşază, ci iau cât le trebuie pentru lucrul lor, iar restul îl lasă cu plăcere. Şi după cum atunci când culegem flori de 

trandafir dăm la o parte spinii, tot aşa şi cu nişte scrieri ca acestea; să culegem atât cât este de folos şi să ne ferim de ce este 

vătămător” (Sfântul Vasile cel Mare) 

5.Concluzie( 5min) 

Cum ar trebui să folosim mijloacele de comunicare în masă?  

Tehnologia comunicaţiilor face parte din lucrurile minunate pe care Dumnezeu ne-a permis să le descoperim în creaţia 

Sa. Foarte importantă este formarea pentru folosirea mass-mediei, adică a învăţa pe fiecare să fie consumatori critici în mod 

constructiv a mass-mediei şi să le folosească în măsura în care acestea ne conduc la Dumnezeu şi să le evităm în măsura în 

care acestea ne-ar îndepărta de scopul vieţii.  

6. Fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor (5min.) 

- Când a apărut tiparul?    

- Dar mijloacele tehnice şi electronice de comunicare? 

- Ce reprezintă mas-media? 

- Daţi exemple de emisiuni radio şi de televiziune care promovează pseudo-valori în raport cu învăţătura creştină. 

7. Asocierea, generalizarea, aplicarea (5min.) 

• Se generalizează şi se sintetizează conţinutul informaţiilor vehiculate în lecţie ; 

- Influenta mass-media asupra vieţii 

8. Aprecierea activităţii elevilor (2min.) 

• Se fac aprecieri generale şi individuale privind atât pregătirea elevilor pentru lecţie, cât şi implicarea lor în predarea noilor 

cunoştinţe,se notează elevii care s-au remarcat în mod deosebit. 

SUGESTII PENTRU LECTURĂ 

9. Precizarea şi explicarea temei (3min) 

• Se cere elevilor să aducă fiecare câte două articole de ziar: unul în care un grup sau o persoană este descris(ă) în mod 

negativ, iar în celălalt este descris(ă) pozitiv. Să se compare informaţiile stabilind un criteriu de credibilitate de forma: 

adevărat, puţin adevărat, deformat, vag, tendenţios şi să se formuleze învăţături morale.  

10. Încheierea activităţii (2min.) -Salut/ Rugăciunea 
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CURRICULUM ADAPTAT 
 

                                                                     Prof. înv. primar  VIȘAN ANTONETA IOANA  

                                                                      Liceul ,,Simion Stolnicu’’, oraşul Comarnic 

Elev  D. D .T . (Autism Asperger) 

Învăţător Vişan Ioana  

Aria curriculară: Limbă și comunicare  

Disciplina de învăţământ: Limba și literatura română 

Clasa a III-a  

Nr. de ore pe săptămână: 5 

Limba şi literatura română 

Competenţe generale  

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare  

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare  

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 

 

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare 

Competenţe specifice/ din 

curriculum national  

Ce obiective/competente trebuie sa 

realizeze copilul 

Exemple de activităţi de învăţare 

 

1.1. Extragerea unor 

informaţii de detaliu 

dintr-un text informativ sau 

literar accesibil  

Să sesizeze legătura logică dintre 

secventele unui mesaj oral (raporturi 

cauză-efect etc.) 

-completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu informaţii din texte audiate; reluarea 

audierii pentru a completa/ transpune în tabele/ organizatori grafici informaţii din textele audiate  

- îndeplinirea unor instrucţiuni audiate (realizarea unei figurine origami prin operaţii simple, 

învăţarea regulilor unui joc nou, construirea unui obiect din materiale din natură/reciclate pe baza 

unor paşi simpli, urmărirea unui clip youtube: „Cum fac…?”)  

1.2. Deducerea sensului 

unui cuvânt prin raportare la 

mesajul audiat în contexte 

de comunicare familiare  

Să explice sensul cuvântului pornind 

de la text- să construiască propoziţii 

cu un cuvânt nou. 

- folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a descoperi semnificaţia cuvintelor  

- explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale şi nonverbale pornind de la contextul 

mesajului audiat  

1.3. Sesizarea unor 

regularităţi ale limbii prin 

raportare la mesaje audiate  

- Să ,,numere” un substantiv pentru 

a-i stabili numărul/genul. 

- observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.)  

 

1.4. Manifestarea 

curiozităţii faţă de diverse 

tipuri de mesaje în contexte 

Să asculte cu atenţie un mesaj/text  

citit/audiat la calculator/vizionat. 

- realizarea unor desene/ benzi desenate pentru a ilustra ceea ce a înţeles din texte informative sau 

literare simple  

- vizionarea de emisiuni pentru copii (online sau TV) pe teme de interes pentru clasa de elevi  
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familiare  

 

- folosirea computerului etc. pentru a audia diferite texte  

- audierea unor poveşti, povestiri, întâmplări, folosind  computerul etc.  

1.5. Manifestarea unei 

atitudini deschise faţă de 

comunicare în condiţiile 

neînţelegerii mesajului 

audiat  

Să solicite repetarea unui mesaj. 

Să solicite explicaţii suplimentare . 

- solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce-ai spus?”/ „Mai spune o dată 

- solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce înseamnă că ...?”)  

- exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de reascultare a mesajului; folosirea unor coduri 

nonverbale pentru a semnala neînţelegerea/ înţelegerea mesajului  

 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

Competenţe specifice/ 

din curriculum national  

Ce obiective/competente trebuie sa 

realizeze copilul 

Exemple de activităţi de învăţare 

2.1. Descrierea unui 

obiect/ unei fiinţe din 

universul apropiat  

Să descrie un obiect/o fiinţă cu sprijinul 

învăţătorului sau/şi al colegilor. 

- identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/ fiinţelor din universul apropiat  

- descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, a obiectelor la îndemână (pornind de la 

întrebări de sprijin şi ajungând la mesaj)  

- descrierea colegului de bancă, cu sprijin din partea profesorului sau a altui coleg  

2.2. Povestirea unei 

întâmplări cunoscute pe 

baza unui suport adecvat 

din partea profesorului  

Să redea o secvenţă dintr-un film 

vizionat, cu sprijin şi întrebări ajutătoare. 

- relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu 

cine? Cu ce?)  

- relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen animat/ clip pentru care  există subtitrare sau sonor  

2.3. Prezentarea unei 

activităţi realizate 

individual sau în grup  

 

-Să formuleze răspunsuri la întrebări 

simple Ce ai făcut? Ce ai făcut mai întâi? 

Şi apoi? Dar în cele din urmă?” 

- formulare de răspunsuri la întrebări simple de control –„Ce ai făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi 

apoi? Dar în cele din urmă?”  

- prezentarea unor evenimente ale clasei (excursie, concurs, târg de mărţişoare etc.)  

2.4. Participarea la 

interacţiuni pentru 

găsirea de soluţii la 

probleme  

Să lucreze în echipă/pereche. Participarea la evenimentele clasei  (de exemplu, o serbare, o expoziţie cu afişe realizate în urma 

lecturilor)  

2.5. Adaptarea vorbirii la 

diferite situaţii de 

comunicare în funcţie de 

partenerul de dialog  

Să participe la jocuri de rol. dramatizarea unor scene de poveste  

- joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu respectarea regulilor stabilite (de exemplu, „Eşti cu 

bicicleta în parc şi ai găsit un pui de porumbel căzut din cuib. Este un domn pe o bancă mai încolo. 

Jucaţi scena!”)  
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3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare 

Competenţe specifice/ din 

curriculum national  

Ce obiective/competente trebuie sa 

realizeze copilul. 

Exemple de activităţi de învăţare 

3.1. Extragerea unor 

informaţii de detaliu din 

texte informative sau 

literare  

Să formuleze întrebări legate de text, 

cu ajutorul învăţătoruli 

- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese  

- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee (interogare reciprocă, procedeul 

recăutării etc.)  

 

3.2. Formularea unui 

răspuns emoţional faţă de 

textul literar citit  

Să formuleze răspunsuri la întrebări de 

tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş 

simţi/ aş fi ...” 

- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite folosind modalităţi diverse: desen, 

mimă, schemă, ritm/ melodie etc.  

- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ...”  

3.3. Formularea unei păreri 

despre o 

povestire/personajele 

acesteia  

Să formuleze răspunsuri la întrebări de 

tipul: Ţi-a plăcut .......De ce? 

exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din text  

- exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile, atitudinile unor personaje  

3.5. Sesizarea unor 

regularităţi ale limbii pe 

baza textului citit  

- Să ,,numere” un substantiv pentru a-i 

stabili numărul/genul. 

- observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/ gen etc.)  

3.6. Aprecierea valorii 

cărţilor  

 

-Să citească lectură suplimentară/ să 

asculte un text citit. 

- activităţi la bibliotecă  

- amenajarea unui colţ de lectură în clasă  

- prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni etc.)  

 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 

Competenţe specifice/ din 

curriculum national  

Ce obiective/competente trebuie 

sa realizeze copilul 

Exemple de activităţi de învăţare 

4.1. Aplicarea regulilor de 

despărţire în silabe la 

capăt de rând, de 

ortografie şi de punctuaţie 

în redactarea de text  

-Să transcrie un text. 

Să copieze un text. 

Să completeze semnele ,,.”, ,,!”, 

- 

- interevaluarea textelor scrise  

- revizuirea textelor redactate  

- discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe  

- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor  

4.2. Redactarea unor texte 

funcţionale simple care 

conţin limbaj vizual şi 

verbal  

Să lucreze în echipă la 

redactarea unui afiş. 

Să lucreze împreună cu un adult. 

- realizarea unui afiş pentru promovarea unei serbări/ a unui concurs/ a unui proiect/ a unei tombole  

- elaborarea unui fluturaş pentru comunicarea rezultatelor unui proiect  
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4.3. Realizarea unei scurte 

descrieri ale unor 

elemente din mediul 

apropiat pornind de la 

întrebări de sprijin  

Să realizeze un text scurt-cu 

sprijinul unui adut. 

- elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte la îndemână  

Descrierea unui obiect 

4.4. Povestirea pe scurt a 

unei întâmplări imaginate/ 

trăite  

Să realizeze un text-cu sprijinul 

unui adut.. 

- alegerea unor subiecte atractive 

- antrenamente de scriere creativă  

- proiect individual/ grup: „Cartea mea” (realizarea unei cărţi şi expunerea acesteia/prezentarea acesteia)  

4.5. Manifestarea 

disponibilităţii pentru 

transmiterea în scris a 

unor idei  

Să lucreze în echipă . participarea, alături de colegi şi de profesor, la realizarea programului unei serbări, a scenariului unei 

dramatizări  

- expoziţii de afişe/ alte produse scrise realizate în urma activităţilor  

- participarea la realizarea unui jurnal al clasei  
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Intra , inter și transdisciplinaritate 

Importanța studiului limbilor străine în tulburările specifice de învățare 
 

Consilier școlar : Mirea Amelia Florentina  

Liceul Tehnologic ”Dimitrie Petrescu ”, Caracal 

 

 

 În practica școlii se regăsesc demersuri interdisciplinare la nivelul corelatiilor minimale obigatorii, sugerate chiar de 

planul de învățământ sau de programele disciplinelor sau ariilor curriculare . În afara acestora, există demersuri 

interdisciplinare sistematice, ce reprezintă o analiză epistemologică a disciplinelor predate pentru identificarea conceptelor și 

metodelor comune, transferabile mai multor discipline.  

În  primul rând astfel de demersuri ar trebui să fie aplicate de către toți profesorii, apoi prin colaborarea mai multor 

echipe de profesori special pregătiți. Proiectarea acestor demersuri sistematice necesită un antrenament o pregătire ințială sau 

postuniversitară pentru predarea interdisciplinară. 

Interdisciplinaritatea trebuie aplicată în combinație cu intradisciplinaritatea , pentru a accentua avantajele și a limita 

riscurile pe care le impune fiecare dintre formele respective . 

În vederea aplicării demersurilor interdisciplinare, ar trebui modificate actualele planuri și programe de învățământ 

care ar trebui să fie concepute pe strategii intradisciplinare . 

Interdisciplinaritatea trebuie asociată cu alte strategii inovatoare de organizare a conținuturilor, cum ar fi 

modularizarea sau informatizarea.  

Proiectarea de activități de învățare transdisciplinare este descrisă ca o forma de întrepătrundere a mai multe 

discipline și de coordonare a cercetărilor, astfel încât să poată conduce, în timp , prin specializare, la apariția unui nou mod de 

cunoaștere .  

În contextul învățării școlare, abordarea transdisciplinară se face cel mai adesea din perspectiva unei noi teme de 

studiu . 

Conceptul de transdisciplinaritate desemnează o nouă abordare a învățării școlare, centrară nu pe discipline, teme 

sau subiecte, ci ”dincolo” de acestea. 

Forma de organizare a conținuturilor este axată pe demersurile elevului de a comunica , a reacționa la mediul 

înconjurător , a se adapta, a prevedea, a decide , a alege, a creea , a transforma. Transcederea disciplinelor nu înseamnă 

ignorarea sau eludarea conținutului lor informațional. Se propune însă transfocalizare de pe materiile de învățat pe nevoile și 

interesele cognitive ale elevilor. Disciplinele nu mai sunt valorificate ca scop în sine, ci ca furnizoare de situații și de 

experiențe de învățare . 

Modalitățile de organizare interdisciplinară a conținuturilor se delimitează după criteriul naturii transferurilor 

operate între discipline : 

-interdisciplinaritatea unor domenii învecinate de exemplu psihologia și pedagogia ;biologia și chimia ;istoria și geografia  

-interdisciplinaritatea problemelor abordate ; 

-transferul de metode sau strategii; 

-transferul de concepte etc. 
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Proiectarea de activități de învățare intradisciplinare reprezintă forma tradițională de organizare a conținuturilor 

învățării, pe discipline predate relativ independent unele de altele.  

Principalul avantaj este acela că oferă elevului siguranța avansării lineare, gradual ascendente pe un traseu cognitiv 

bine delimitat. 

Proiectarea transdisciplinară fundamentează învățarea pe realitate, favorizează viziunea globală, transferul 

cunoștințelor în contexte diverse, dar, introdusă excesiv, există pericolul acumulării de lacune și rigoare scăzută. 

Profesorul , în devotamentul său pentru disciplină, tinde să treacă pe planul al doilea obiectul prioritar al educației și 

anume elevul . 

Tendința de organizare interdisciplinară a conținuturilor învățământului ar trebui să reprezinte  o constantă  politicii 

curriculare a învățământului românesc în vederea reformării și realizării unui învățământ de calitate în care elevul să 

reprezinte principalul obiectiv. 

 Metodele și procedeele folosite în tulburările de învățare sunt specifice fiecărei categorii de tulburări, iar alegerea se 

face în funcție de fiecare caz în parte, de vârsta și nivelul de dezvoltare psihică, de etiologia și simptomatologia acestuia.  

 După cum se știe , între auzul fizic și auzul fonematic există o relație strânsă, dar care nu implică , în toate cazurile , 

o dezvoltare sincronă. Prin urmare, auzul fonematic nu se confundă cu auzul fizic care poate fi normal , în timp ce se poate 

manifesta o slabă dezvoltare sau dereglare a auzului fonematic. 

 Auzul fonematic joacă un rol deosebit de important în discriminarea sunetelor, a silabelor și a cuvintelor ca unități 

specifice limbajului. În cazul unei slabe dezvoltări sau a unor tulburări de auz fonematic, recepția limbajului se face deficitar 

și , ca atare, emisia vorbirii nu este normală. În vederea realizării unei pronunții corecte, fiecare subiect trebuie să efectueze o 

comparație între propria sa pronunție și cea a persoanelor din jurul său , pe de o parte, iar pe de alta , trebuie să realizeze un 

autocontrol permanent cu ajutorul auzului asupra emisiilor sale verbale. Dar deficiențele auzului fonematic fac imposibilă o 

astfel de performanță și îngreunează imitația verbală și de aici posibilitatea apariției dislaliilor și a tulburărilor de voce etc.  

 Dificultățile auzului fonematic sunt deosebit de evidente în învățarea unei limbi străine, când  elevul realizează cu 

greu pronunția corectă . Subliniem faptul că progresele obținute în discriminarea cuvintelor străine constituie și un 

antrenament pentru dezvoltarea auzului fonematic. 
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Metode interactive de grup folosite în învăţământul preşcolar 
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Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării experenţiale, de exersare a 

capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii copiilor. Specific acestor metode este faptul că ele promovează 

interacţiunea dintre preşcolari, schimbul de idei, de cunoştinţe, asigurând un demers interactiv al actului de 

predare-învăţare-evaluare. Prin folosirea acestor metode, preşcolarii depun un efort intelectual, de exersare a proceselor 

psihice, de abordare a altor demersuri interdisciplinare prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile elaborate interactiv, în 

care îşi asumă responsabilităţi, formulează şi verifică soluţii. 

De asemenea, aceste metode activează toţi copiii şi le dezvoltă comunicarea, creativitatea, independenţa în gândire şi 

acţiune, îi ajută să ia decizii corecte şi să rgumenteze deciziile luate. Aceste metode presupun respectarea particularităţilor de 

vârstă, îmbinarea diferitelor forme de activitate, îmbinarea muncii individuale cu munca pe grupuri şi activitatea frontală, 

evaluarea corectă a rezultatelor obţinute şi reconstituirea relaţiei educatoare-copil. Metodele de învăţare activă implică copiii 

în procesul de învăţare în sensul formării lor ca participanţi activi la procesul de educare, astfel fiind ajutaţi să înţeleagă 

lumea în care trăiesc şi să aplice în diferite situaţii de învăţare ceea ce au învăţat. Aceste metode sunt folosite din ce în ce mai 

mult în practica educaţională alături de cele tradiţionale ori în combinaţie cu acestea. 

În continuare voi prezenta câteva metode moderne pe care le-am folosit în procesul instructiv educativ în funcţie de 

obiectivele urmărite la fiecare activitate. 

Bula dublă - este o metodă de predare-învăţare, uşor de aplicat, care grupează asemănările şi deosebirile dintre două 

obiecte, fenomene, idei, concepte etc.. Ea este reprezentată grafic din două cercuri mari în care se aşează câte o imagine care 

denumeşte subiectul abordat. De cele două cercuri mari se află relaţionate prin linii alte cercuri mici situate între cercurile 

mari în care se specifică asemănările, iar în cercurile exterioare se specifică caracteristicile fiecărui termen, particularităţile 

sau deosebirile. 

Exemplu. La activitatea DLC-convorbire ,,Ce ştim despre anotimpuri?” în cercurile mari am asezat imagini 

reprezentative despre anotimpurile toamna şi iarna. Copiii au completat două caracteristici ale anotimpului toamna (cad 

frunzele, pleacă păsările călătoare), două caracteristici ale anotimpului iarna (ninge, îngheaţă apa) în cercurile exterioare şi 

două asemănări (anotimp, 3 luni) în cercurile mici din mijloc. O altă activitate la care am folosit metoda Bula dublă a fost o 

activitate DLC-joc didactic ,,În curând voi fı şcolar,,. În acest joc în cele două cercuri mari am aşezat imagini cu preşcolari şi 

şcolari, iar copiii au completat cercurile mici din mijloc cu asemănările existente între preşcolari şi şcolari (sunt copii, se 

hrănesc şi cresc), iar în cercurile exterioare au completat cu caracteristicile acestora (preşcolarii se joacă, merg la grădiniţă, 

şcolarii merg la şcoală, învaţă). 

Schimbă perechea este o altă metodă interactivă pe care am folosit-o în activităţile cu preşcolarii. Această metodă 

are ca obiectiv stimularea comunicării şi rezolvarea de probleme prin lucru în pereche. Metoda ,,Schimbă perechea,, am 

folosit-o în activităţi de observare, activităţi de convorbire, activităţi practice, etc. 
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Exemplu. La activitatea de observare cu tema ,,Fructe de toamnă ’’, am urmărit ca prin lucru în pereche, copiii să 

descopere cât mai multe caracteristici ale fructelor care se coc în anotimpul toamna. Am organizat copiii în două cercuri 

concentrice după ecusoanele pe care le aveau în piept, în interior copiii cu frunze galbene, în exterior copiii cu frunze verzi. 

La îndemnul educatoarei, copiii au luat din coş un fruct la alegere pe care l-au observat, l-au analizat pentru a spune totul 

despre el. Perechea a analizat fructul timp de 3-5 minute. La comanda educatoarei ,,Schimbă perechea’’ copiii din interior 

s-au deplasat şi au format o nouă pereche. Copiii din cercul exterior au făcut o sinteză a observaţiilor anterioare şi au 

continuat analiza cu noua pereche pentru descoperirea caracteristicilor fructului prin câţi mai mulţi analizatori. Perechile s-au 

schimbat atunci când s-au epuizat toate ideile copiilor şi când fiecare copil a făcut pereche cu toţi membrii grupei. 

Brainstormingul, în traducere directă ,,furtună în creier, sau ,,asalt de idei,, este o metodă pe care am folosit-o 

pentru a ajuta copiii să emită cât mai multe idei pentru soluţionarea unor probleme, fără a critica soluţiile găsite. Această 

metodă am utilizat-o frecvent în activităţile de dezvoltare a limbajului pentru a da frâu liber imaginaţiei copiilor şi a le 

dezvolta capacităţile creatoare. Cu rezultate bune am folosit brainstormingul în cadrul povestirilor create după un tablou, sau 

un şir de ilustraţii, în lecturile după imagini, convorbiri şi jocuri didactice. 

Exemplu. În activitatea DLC-convorbire cu tema ,,De ce îmi place anotimpul vara?” la începutul activităţii copiii au 

stabilit împreună caracteristicile anotimpului vara pornind de la întrebarea ,,Ce ştiţi despre anotimpul vara?”. Fiecare copil a 

răspuns printr-un enunţ scurt în ordinea stabilită fără a repeta ideile colegilor. Ideile emise sunt direct proporţionale cu 

numărul membrilor grupului. După enunţarea ideilor, copiii au fost rugaţi să reflecteze asupra lor şi să se pronunţe care sun t 

cele mai aproape de adevăr. 

Au fost subliniate ideile care se încadrau în sarcina didactică şi care conturau ideea finală. Aceste caracteristici sunt împărţite 

în 3 categorii: 

• Caracteristici care ţin de evoluţia naturii; 

• Caracteristici care ţin de relaţia omului cu mediul în anotimpul vara; 

• Caracteristici care nu se încadrează în nici o categorie şi care vor fi eliminate. 

Explozia stelară este o altă metodă pe care am folosit-o în procesul instructiv educativ. Este o metodă de stimulare a 

creativităţii şi o modalitate de relaxare a copiilor. Ea se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme. 

Am folosit această metodă cu bune rezultate în activităţile de lecturi după imagini, convorbiri, memorizări, povestiri. Ca 

material didactic am folosit o stea mare, cinci stele mici de culoare galbenă, cinci săgeţi roşii şi jetoane. Pe steluţa mare am 

aşezat o imagine legată de tema abordată, iar pe cele cinci steluţe mici am scris câte o întrebare de tipul CE ?, CINE ?, 

UNDE? , DE CE ?, CÂND ?. 

Prin folosirea acestei metode, am urmărit dezvoltarea potenţialului creativ al preşcolarilor, familiarizarea lor cu strategia 

elaborării de întrebări de tipul prezentat mai sus, exersarea capacităţii acestora de a alcătui propoziţii interogative pe baza 

conţinutului unor imagini şi nu în ultimul rând rezolvarea problemelor prin găsirea răspunsurilor la întrebările adresate. 

Diagrama Venn este o metodă interactivă, de fixare, consolidare şi evaluare a cunoştinţelor. Această metodă are o 

largă aplicabilitate şi am folosit-o cu succes în activităţile de observare, povestiri, convorbiri, jocuri didactice, etc.. Diagrama 

Venn este formată din 2 cercuri care se suprapun parţial. În spaţiul care intersectează cele două cercuri am aşezat, desenate 

sau scrise, asemănările dintre două obiecte, idei, concepte, iar în cele două cercuri am aşezat aspectele specifice ale acestora. 
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Pentru fixarea şi evaluarea cunoştinţelor copiilor, am folosit aceasta metodă în activităţile de povestire, observare, convorbire, 

etc. 

Exemplu. În activitatea DLC-convorbire ,,Totul despre păsări”, preşcolarii au realizat o diagramă în care au evidenţiat 

asemănările şi deosebirile existente între păsările de curte şi păsările sălbătice. De asemenea, am folosit această metodă în 

jocul didactic ,,În lumea poveştilor” cu scopul de a verifica cunoştinţele copiilor privind poveştile învăţate. În cadrul acestui 

joc, copiii au realizat o diagramă Venn în care au aşezat în cele două cercuri personajele specifice fıecărei poveşti, iar în 

arealul în care se suprapun cele două cercuri au aşezat personajele comune . 

Din multitudinea de metode interactive, am prezentat pe scurt doar câteva pe care le-am aplicat la grupă, metode prin care 

noul si căutarea de idei conferă activităţii ”un mister didactic” în care copilul e participant activ la propria formare. 

Pe lângă metodele interactive prezentate mai sus, cu rezultate bune am mai folosit şi alte metode cum sunt: metoda cubului, 

turul galeriei, ciorchinele, tehnica blazonului, pălăriuţele gânditoare, studiu de caz etc.. 
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M-am plictisit..! 

Micile experimente şi scânteia motivaţiei la grădiniţă 

Profesor învăţământ preşcolar: Ghiţă Marinela 

Grădiniţa Step by Step cu PP şi PN Rază de Soare, Ploieşti 

 

  Când lumea îşi derulează în viteză pagini digitale din existenţa tot mai gri, cuprinsă fiind de superficialitate, frică şi 

indiferenţă…, copilul aşteaptă cu ochi curioşi (încă) să vadă dacă şcoala/ grădiniţa îi mai poate trezi interesul.   

Născuţi la un clic distanţă de informaţia ambalată  uneori neglijent, copiii vremurilor  noastre au nevoie de scânteia 

motivaţiei pentru învăţare. „Mai poate lecţia clasică să îi atragă…? „ este întrebarea la care profesorii ar trebui să poată 

răspunde, cunoscându-şi cât mai bine generaţia de copii cu care lucrează. 

 O metodă foarte atractivă ce poate fi folosită în activităţile didactice la clasă este experimentul. Materiale simple, 

mixate cu baghetă de magician şi adaptate vârstei şi conţinutului, aduc sclipiri de curiozitate şi facilitează învăţarea. Joaca 

de-a micii cercetători (sau „magicieni”)  hrăneşte dorinţa naturală a copilului de a cunoaşte şi de a înţelege uimitoarele 

transformãri care au loc în jurul lor. Astfel, devin parte activă în procesul de învăţare, iar atitudinea faţă de şcoală poate fi  

una pozitivă, pe termen lung.  

Ştim că unul din obiectivele majore ale educaţiei este creşterea  puterii de înţelegere a copilului şi cultivarea dorinţei acestuia 

de a învăţa  fără efort, fără constrângeri, în vederea asigurării reuşitei şcolare şi a succesului în viaţă. Învăţarea prin 

descoperire urmăreşte ca predarea-învăţarea să se bazeze pe problematizare şi cercetare, pe experienţa directă şi concretă, 

prezentată în mod cât mai creativ. 

Ioan Cerghit  consideră experimentul ca o metodă activă care „are mai multă forţă de convingere decât orice altă metodă şi, 

deci, posibilităţi sporite de înrâurire asupra formării concepţiei ştiinţifice despre natură la elevi”.  

   Curiozitatea  înnăscută a copiilor, manifestată prin întrebări de genul : „De ce?”, „Cum?”,  „La ce?”, „ Pentru ce…?”, se 

transformă într-o activitate intelectuală intensă, menită să creeze capacităţi şi abilităţi noi pentru micul preşcolar. 

Bucuria copilului care poate crea zăpadă în orice anotimp, transformând-o în  bulgări sau chiar oameni de nea  în miniatură, 

antrenează toate celelalte mecanisme ale gândirii, astfel încât, acesta să asocieze grădiniţa/şcoala cu locul în care se pot 

combina cu succes educaţia şi distracţia. 

Captarea atenţiei copiilor  din zilele noastre poate fi, uneori, dificilă… 

 

 

Vreau să mă uit la desene animate…! 

 

Doamnaaa!! 

 

 

   Putem folosi experimentul în momentul introductiv al lecţiei, sub forma unui element surpriză, asigurând premisele unei 

lecţii atractive. ( Exemple: „ Balonilă, invitatul special”- trezit de reacţia dintre bicarbonat şi oţet, face prezentarea 

momentelor importante ale zilei; „ Turtiţa fermecată” patinează fericită în tava cu făină, datorită apropierii a doi magneţi 

mânuiţi cu puţină îndemânare). 

Eu m-aş juca pe 

tableta mea… 

 

Vreau acasă..! 
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 Putem folosi experimentele şi în alte scopuri: 

-  pentru învăţarea noilor informaţii, aprofundarea sau extinderea lor (experimentele demonstrative) .  

- pentru fixarea cunoştinţelor (se introduc pe parcursul lecţiei în momentele de feed-back sau de recapitulare). 

- experimente cu caracter de descoperire (demonstrativ) 

- pentru formarea/ dezvoltarea abilităților;  

- în vederea dezvoltării emoţionale, a stimulării relațiilor interumane;  

- pentru  evaluarea  capacității de punere în practică/reluare a cunoștințelor teoretice si practice; 

   Pentru că perioada actuală ne-a demonstrat (dacă mai era nevoie) cât de importante ne sunt emoţiile şi cât de mult  pot 

influenţa parcursul unui copil în viaţă, am ales să integrez experimentele în poveştile terapeutice, pentru a nuanţa ideile 

prezentate, a le pune în valoare într-un mod atractiv, cu care să rezoneze cât mai mulţi copii. 

„ Mărul cu emoţii” este o poveste susţinută de „erupţia” emoţiilor negative  de toate culorile     ( graţie coloranţilor 

alimentari ), atunci când acestea nu sunt recunoscute sau împărtăşite.  

                                    

   La grădiniţă, copilul învaţă să observe şi să deseneze liber aspecte ale mediului înconjurător, care au importanţă  pentru 

el. Nu toţi copiii, însă, sunt atraşi de desen sau chiar refuză să încerce  ştiind că, de multe ori, rezultatele nu le sunt apreciate. 

„ Desenul dansator” este un experiment prin care, copilul este încurajat să contureze siluete cu un marker ( special pentru 

tabla albă, pe bază de ulei). Adăugând apă, desenul se desprinde de pe  suprafaţa lucioasă (farfurie, porţelan) şi pare că 

prinde viaţă, spre încântarea tuturor!  

Astfel, accentul se mută de pe evaluarea produsului pe „ funcţionalitatea”acestuia, atractivitatea. 

  De-a lungul timpului, profesori deosebiţi m-au învăţat că,  procesul educativ este despre oameni, despre bucuria de 

a învăţa într-un mod flexibil şi eficient şi astfel, mi-am promis să transmit mai departe emoţie şi să caut a dezvolta ce e mai 

bun şi mai frumos în puiul de om, mai ales acum, când experimentăm tot felul de reacţii cu final neprevăzut! 
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grădiniţa de copii, Ed. Gheorghe- Cȃrţu Alexandru, Craiova, 2009.
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Modele europene de progres şi inovare în educaţie 
 

Prof. Corina Paraschiv 

Grădinița  PP 36 Timișoara 

 

Originile şi dezvoltarea managementului educaţional ca disciplină de studiu distinctă au fost documentate de Hughes 

(1985), Hughes şi Bush (1991), Bush (1999), Glatter (1999) şi Bolam (2004). Totul a început în Statele Unite în prima 

jumătate a secolului trecut. Ecouri pronunţate au avut mai ales studiile lui Taylor (1947), a cărui „mişcare pentru 

management ştiinţific” face, încă, obiectul unor dezbateri aprinse, cei mai numeroşi opozanţi ai conceptului aflându-se în 

tabăra celor care critică abordarea „managerialistă” a educaţiei. Contribuţii importante în domeniu a adus şi autorul francez 

Fayol (1916), ale cărui „principii generale de management” sunt, încă, de impact. De asemenea, studiile lui Weber (1947) 

despre „birocraţie” reverberează şi în practicile zilelor noastre. Toate aceste teorii s-au dezvoltat în afara sistemului de 

educaţie, fiind ulterior implementate la nivelul unităţilor de învăţământ, cu rezultate contrastante. 

În Marea Britanie, managementul educaţional s-a impus ca disciplină de studiu abia spre finalul anilor ‘60, 

dezvoltându-se, însă, cu rapiditate. În 1983, Departamentul de Educaţie şi Ştiinţe (DES) a sponsorizat un program de formare 

pentru directori şi a înfiinţat Centrul Naţional de Dezvoltare pentru Formare în Management Şcolar din cadrul Universităţii 

Bristol. Cursurile universitare în domeniu au devenit, din acest moment, tot mai populare. 

În 1989, guvernul britanic a numit un Grup de Lucru pentru Management Şcolar al cărui raport (1990) a trasat 

agenda dezvoltării domeniului pentru anii următori. Probabil cea mai importantă moştenire a acestei entităţi a fost înfiinţarea 

unor programe de mentorat pentru noii directori. 

Următorul pas major în Anglia şi Ţara Galilor a fost înfiinţarea Agenţiei de Formare a Cadrelor Didactice (TTA), a 

cărei activitate s-a orientat atât spre leadership şi management, cât şi spre programele de mentorat pentru profesori. TTA a 

delimitat şi impus Calificarea Profesională Naţională pentru Directori (NPQH), primul program de pregătire adresat 

directorilor aspiranţi, în 1997. NPQH a devenit obligatoriu pentru noii directori începând cu anul 2009. 

Unităţile de învăţământ operează într-un cadru legislativ trasat de parlamentul naţional, provincial sau de stat. Unul 

dintre aspectele-cheie ale unui asemenea cadru este gradul de descentralizare din sistemul educaţional. Sistemele puternic 

centralizate tind să fie birocratice şi să permită un spaţiu decizional restrâns şcolilor şi comunităţilor locale. Sistemele 

descentralizate, pe de altă parte, acordă mai multă putere nivelurilor subordonate. Acolo unde puterea este atribuită nivelului 

instituţional, putem vorbi de „autonomie”. 

Lauglo (1997) leagă cetralizarea de birocraţie, definind-o astfel: 

Centralismul birocratic presupune concentrarea luării deciziilor asupra unei game de probleme la nivelul autorităţii 

centrale, lasând un spaţiu restrâns pentru rutina implementării nivelurilor inferioare din cadrul organizaţiei ... un minister ar 

putea lua decizii la nivel de detaliu în ceea ce priveşte scopurile şi obiectivele, curriclum-ul şi materialele de predare, 

metodele utilizate, modalitatea de angajare a personalului şi atribuţiile acestuia, admiterea elevilor, evaluarea şi certificarea, 

finanţele şi bugetul, inspecţiile / evaluările pentru monitorizarea performanţelor. (Ibid.) 

Lauglo (1997), citat de Bush (2011) afirmă că „centralismul birocratic este prezent în multe dintre ţările în curs de 

dezvoltare”, cu exemple provenind atât din mediul colonial, fundamentat în planificare centralizată, cât şi din mediul 
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postcolonial. Tanzania este un exemplu de astfel de ţară ce face eforturi, în prezent, pentru reducerea centralismului 

(Babyegeya, 2000), în timp ce Seychelles ilustrează natura centralizată a multor foste ţări coloniale (Purvis, 2007). 

Sistemele centralizate nu sunt caracteristice doar fostelor ţări coloniale. Derouet (2000) susţine că Franţa „a fost cel 

mai centralizat sistem din lume” în anii 1960 şi 1970, în timp ce Bottery (1999) observă că sistemul educaţional din Regatul 

Unit „a parcurs un proces continuu şi intens de centralizare în ultimii 30 de ani”. Sistemul educaţional portughez are un 

caracter încă pronunţat centralizat, urmând manifestarea unei tendinţe în această direcţie în perioada 2003-2011, procentajul 

deciziilor luate la nivelul statului crescând de la 50% în anul 2003 la 74% în anul 2011. Ulterior constituirii consorţiilor 

şcolare, se remarcă o reorientare spre autonomia administrativă şi managerială şcolară, aceasta devenind un obiectiv major al 

Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei. 

Descentralizarea presupune un proces de reducere a rolului guvernului central în planificarea şi furnizarea educaţiei. 

Acesta poate îmbrăca o varietate de forme. 

Principalele forme de descentralizare sunt: 

• Federalismul, ilustrat de ţări precum Australia, Germania, India sau Statele Unite; 

• Transferul de autoritate, ca de exemplu în Regatul Unit sau în Portugalia; 

• Deregularizarea, ca în cazul Republicii Cehe (Karstanje, 1999); 

• Deconcentrarea, ca în cazul Tanzaniei (Therkildsen, 2000); 

• Democraţia participativă, implicând participarea activă a comunităţii locale la nivel instituţional, ca în 

cazul Australiei, Canadei, Angliei şi Ţării Galilor sau al Africii de Sud (Sayed, 1999); 

• Mecanism de piaţă, ilustrat de Marea Britanie şi de Statele Unite. În cadrul unui sistem educaţional pot 

coexista două sau mai multe astfel de modele. 

Leadership-ul şi managementul eficient sunt esenţiale pentru realizarea varietăţii de obiective stabilite pentru 

instituţiile de învăţământ de factorii de decizie, în special de guvernele care asigură finanţarea. Într-o economie tot mai 

globalizată, o forţă de muncă educată este vitală pentru menţinerea şi creşterea competitivităţii. Societatea se aşteaptă ca 

şcolile, colegiile şi universităţile să pregătească oameni capabili să lucreze într-un mediu supus unor schimbări rapide. 

Profesorii, liderii şi managerii acestora sunt cei care trebuie să înalţe ştacheta standardelor educaţionale. 

Conceptul de management a fost dublat sau substituit de limbajul leadership-ului, dar activităţile desfăşurate de 

directori şi de personalul de conducere rezistă unor asemenea etichetări. Autonomia este o practică în multe ţări, extinzând 

frontierele şi dimensiunile leadership-ului, oferind un mai mare potenţial de a influenţa direct sau indirect rezultatele şcolilor 

şi ale elevilor. Liderii de succes sunt tot mai axaţi pe învăţare, scopul unic şi central al organizaţiilor cu profil educaţional. 

Totodată, aceştia sunt supuşi presiunii tendinţelor de contabilizare ale unui proces educaţional „orientat spre rezultate”. Pe 

măsură ce aceste presiuni conjuncturale se amplifică, 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. 

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, în cuvintele lui Peter Drucker, „Management înseamnă să faci lucrurile aşa cum trebuie; Leadership înseamnă să 

faci lucrurile care trebuie.” 
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Inovația educațională în învățământ 

PROF. POTÎNG ALINA  

GRĂDINIȚA P.P. NR. 36, TIMIȘOARA 

 

        Educaţia reprezintă un sistem al vieţii sociale sensibil la mesajele viitorului; viitorul fiind acţiunea actuală asupra 

condiţiilor date, o anume transformare, inovare şi schimbare, a crea premise şi nu a impune soluţii unilaterale. Societatea 

contemporană generează inovaţii numeroase şi variate, pe diverse planuri (sociologic, pedagogic, economic, tehnic). 

Inovaţiile din învăţământ reprezintă un proces deosebit de complex ce presupune dezvoltare, schimbare, reformă, 

modernizare, perfecţionare. 

        Inovarea pedagogică este o mişcare de la tradiţie la modernitate, prin introducerea unor schimbări, în scopul creşterii 

eficienţei procesului de instruire şi formare a personalităţii omului contemporan. Implementarea inovaţiilor în învăţământ se  

realizează prin reforme educaţionale sau prin introducerea diferitelor schimbări la nivel structural şi funcţional în scopul 

perfecţionării procesului educaţional. 

Procedeele tehnice de aplicare a inovaţiilor sunt: 

• remanierea, care vizează schimbări de structură, ca spre exemplu noua structură a învăţământului liceal şi superior; 

• substituirea, de exemplu, înlocuirea unui manual cu altele mai moderne (manuale alternative); 

• restructurarea, spre exemplu a planului de învăţământ, prin introducerea unor noi discipline (informatica, ecologia); 

• adăugarea, adică introducerea unor elemente noi în învăţământ, a planurilor cadru, a calculatorului ş.a.; 

• eliminarea unor forme învechite cum sunt relaţiile autoritare şi înlocuirea lor cu cele democratice în relaţia 

profesor-elev. 

  Inovaţia educaţională este o schimbare cu caracter deliberat şi voluntar, este o operaţie al cărei obiectiv este de a determina 

instalarea, acceptarea şi utilizarea unei schimbări. După Lazăr Vlăsceanu, inovaţia în învăţământ se poate realiza prin reforma 

educaţională şi schimbarea pedagogică. Prima desemnează un tip de inovaţie structurală şi sistematică – sistematică şi 

structurală, care afectează funcţionarea şi raporturile structurale din întregul sistem de învăţământ, având totodată referinţă 

intersistemică. A doua formă de realizare urmăreşte „îmbunătăţirea sau modernizarea practicii educaţionale , conform cu 

obiective predeterminate.” În viziunea autorului, cele două se pot corela în cadrul unui proces de inovare planificat. 

           Aşadar, inovaţia în învăţământ constă în acceptarea, instalarea şi utilizarea unei/unor schimbări cu efecte pozitive 

asupra activităţii educaţionale ulterioare. Inovaţiile nu au valoare în sine şi pentru sine, ci numai atunci când se pot „integra şi 

articula în contextul general al sistemului educaţional, sincronizându-se cu logica acestuia” (M. Bocoş). 

         Dacă inovaţiile presupun un factor de masă critică, reprezentând gradul de presiune care se exercită în favoarea 

schimbării, şi un factor de prag critic, respectiv, o anumită investiţie de resurse umane, temporale etc., atunci putem vorbi  de 

următoarele tipuri de inovaţii în şcoală (adaptare după A.M. Huberman): 

1. Inovaţii materiale, care vizează mediul educativ şi echipamentul şcolar: sălile de clasă, laboratoarele, cabinetele, mijloacele 

de învăţământ, manualele, cărţile ş.a.m.d. 

2. Inovaţii „de concepţie”, referitoare la modalităţile de proiectare şi organizare a procesului instructiv-educativ, la întregul 

curriculum şcolar şi la componentele acestuia: conţinutul învăţământului, strategiile de predare şi învăţare, strategiile de 

evaluare etc. 
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3. Inovaţii legate de conduita interpersonală, care vizează atât rolurile şi relaţiile dintre cei doi poli/ factori ai binomului 

educaţional – educatori şi educaţi, cât şi relaţiile stabilite între cadrele didactice (de exemplu, colaborarea pentru realizarea 

unor cercetări pedagogice, pentru organizarea de cercuri şcolare pe arii curriculare sau cu caracter interdisciplinar, pentru 

creşterea randamentului şcolar etc.), relaţiile dintre educatori, educaţi şi personalul administrativ ş.a.m.d. 

      Conceptul de reformă este un concept complex, care poate fi nuanţat şi analizat din perspectiva diferitelor domenii: 

istorie, sociologie, filozofie, politologie, economie, drept, ştiinţele educaţiei.  Ea poate fi definită ca acţiune de amploare, 

care implică modificări majore de structură şi strategie, constituind o opţiune politică. 

        Aşadar, reforma învăţământului reprezintă o inovare macroeducaţională care acţionează asupra macrosistemului, 

adică asupra tuturor componentelor structurale şi funcţionale ale învăţământului, vizând restructurarea integrală sau 

cvasiintegrală a acestora – a obiectivelor, structurilor, conţinuturilor şi strategiilor educaţiei. Astfel, logica reformatoare 

proiectează o dinamică proprie a inovaţiei educaţionale, pe circuitul unor valori sociale complexe, structurale şi sistematice, 

pe baza următoarelor schimbări: 

• schimbarea orientării sistemului educaţional; 

• schimbarea structurii sistemului educaţional; 

• schimbarea conţinutului procesului educaţional. 

          Între cele două forme ale inovaţiei se stabileşte o legătură strânsă, în sensul că reforma învăţământului nu este 

posibilă în absenţa inovaţiei microeducaţionale relevante, sistematice şi coerente, iar, pe de altă parte,acestea sunt jalonate de 

liniile generale ale reformei. Pentru perfecţionarea instruirii şi formării şi pentru realizarea reformei învăţământului, este 

necesar să se elaboreze strategii de difuziune, extindere, generalizare şi implementare a inovaţiilor realizate în anumite 

„puncte” ale sistemului de învăţământ, întrucât ele nu pot apărea dintr-o dată în întreaga reţea educaţională. 

         În vederea producerii, acceptării, introducerii şi generalizării inovaţiilor educaţionale, se impune realizarea unei 

pregătiri adecvate, teoretice şi practice, a cadrelor didactice, în cadrul celor două subsisteme de pregătire şi perfecţionare a 

lor: cel al formării iniţiale şi cel al formării continue. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

Educatoare: Maroiu Amelia-Diana 

Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Fermecată” Craiova 

Grupa: mică „Fluturașii” 

Tema: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 

Subtema: „Trenulețul poveștilor” 

Categoria de activitate: Activități pe domenii experiențiale (Domeniul Limbă și Comunicare) 

Tema activității: „Cutiuța cu surprize” 

Mijloc de realizare: joc didactic 

Tipul activității: verificare de cunoștințe, priceperi, deprinderi. 

Scopul: 

 

Informativ 

• Verificarea însușirii poveștilor date, atât sub aspect cantitativ, cât și sub cel calitativ; 

Formativ 

• Dezvoltarea abilității de a lucra cu secvențe din povești, de a le clasifica, ordona și de a emite judecăți de valoare 

privind aspectele prezentate; 

 

Educativ 

• Educarea unei atitudini pozitive și cultivarea interesului pentru povești; 

 

Obiective operaționale 

Cognitive 

➢ Să identifice personajele prezentate, specificând povestea de care aparțin; 

➢ Să selecteze personajele aparținând unei povești din mai multe personaje date; 

➢ Să plaseze imaginile în cadranul corespunzător; 

➢ Să clasifice personajele în funcție de comportamentul acestora; 

Afectiv-atitudinale 

➢ Să manifeste interes pentru activitatea desfășurată; 

➢ Să emită judecăți de valoare privind comportamentul personajelor din poveștile date; 

Psiho-motorii 

➢ Să utilizeze corespunzător materialele date, demonstrând deprinderi și capacități într-un ritm propriu; 

Strategii didactice 

o Metode și procedee: explicația, conversația, jocul, metoda diagramelor Venn, metoda priamidei 

o Materiale didactice: siluete personaje din povești, cutia de la Zâna Poveștilor, planșe cu secvențe din povești, 

panouri; 

o Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual 

 

Forme de evaluare: continuă 

 

Durata: 15-20 de minute 

 

Bibliografie: 

• Breben S.,Gongea E.,Ruiu E.,Fulga M., - „Metode interactive de grup”-Ghid metodic, Editura Arves, Craiova, 2007 

• Ciolan L. – „Învățarea integrată – fundament pentru un curriculum transdisciplinar”, Editura Polirom, Iași, 2008 

• Curriculum pentru învățământul preșcolar, MECT, 2009; 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Evenimentul 

didiactic 

Conținutul științific Strategiile didactice Evaluarea (instrumente și 

indicatori) 

Momentul 

organizatoric 

Se crează condițiile optime necesare 

desfășurării în bune condiții a activității. 

Se aranjează moblierul și se pregătesc 

materialele didactice necesare. 

Conversația 

Frontal  

 

Captarea atenției Se realizează prin intuirea materialelor ce 

vor fi folosite în cadrul activității. 

Li se citește copiilor scrisoarea de la Zâna 

Poveștilor. 

Conversația 

 

 

Frontal  

 

Aprecierea răspunsurilor 

corecte 

Anunțarea temei Se anunță tema activității ce urmează a se 

desfășura, precizându-se titlul jocului și 

modul în care se va desfășura. 

Explicația 

 

frontal 

Observarea 

comportamentului copiilor 

Dirijarea 

învățării 

Copiii se împart în două echipe: echipa 

Fluturașilor Albaștri și echipa Fluturașilor 

Verzi. Li se dau ecusoane, după care li se 

explică sarcinile didactice ale jocului pe 

care îl vor desfășura. 

Prima variantă a jocului: copiii scot din 

Căsuța poveștilor siluete de personaje din 

povești cunoscute, pe care le vor prinde la 

panou în sectorul potrivit poveștii de care 

aparțin. 

Se corectează eventualele erori ale copiilor 

și se oferă ajutor în îndeplinirea sarcinii 

didactice. 

A doua variantă a jocului, desfășurată prin 

metoda diagramelor Venn, solicită copiii în 

a selecta personajele care aparțin celor 

două povești: „Capra cu trei iezi” și 

„Scufița Roșie”, evidențiind personajele 

comune și personajele diferite care apar în 

cele două povești. 

Se corectează eventualele erori ale copiilor 

și se oferă ajutor în îndeplinirea sarcinii 

didactice. 

Conversația 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

 

Frontal 

Pe grupuri 

Individual 

 

 

 

 

 

Metoda diagramelor 

Venn 

 

 

Demonstrația 

 

Observarea 

comportamentului copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea și analiza 

răspunsurilor oferite  

 

 

 

 

 

 

Obținerea 

performanțelor 

și asigurarea 

retenției și a 

transferului 

Copiii vor fi solicitați să selecteze 

imaginile aparținând poveștilor „Capra cu 

trei iezi” și „Ursul păcălit de vulpe” și să le 

așeze în ordine cronologică la panou. 

Se va folosi metoda piramidei, iar copiii 

vor fi ghidați spre îndeplinirea sarcinii 

didactice propuse. 

Conversația 

Metoda piramidei 

 

Frontal  

 

Încheierea 

activității 

Se fac aprecieri verbale asupra modului în 

care au participat copiii la activitatea 

desfășurată. 

Conversația 

 

Frontal  

Aprecieri verbale 

Recompense (buline) 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Prof. NICULESCU SOFIA 

Şcoala Gimnazială “Angela Gheorghiu” Adjud, Vrancea 

 

Disciplina: Consiliere şi dezvoltare personală 

Clasa a V-a 

Domeniul de conţinut: Managementul carierei (Ocupaţii şi domenii de activitate) 

Competenţă generală 

4-Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații 

Competenţă specifică 

4.2. Identificarea unor ocupații din domenii diferite de activitate și a beneficiilor acestora pentru persoană și pentru societate 

RED 

https://educatie.inmures.ro/materiale-didactice-pentru-prescolari/planse-de-colorat/meserii.html 

https://www.youtube.com/watch?v=BW_jAfXEDHw 

Obiective:  

Elevii vor fi capabili: 

O1-să identifice valorile personale; 

O2-să conştientizeze rolul valorilor personale ȋn alegerea unei meserii; 

O3-să analizeze criteriile de alegere a unei meserii; 

O4-să realizeze importanţa relaţiei dintre motivele alegerii unei meserii şi activităţile specifice meseriei respective 

 

Strategia didactică: 

• Metode didactice: conversaţia, dramatizarea, interviul, problematizarea, jocul didactic 

• Mijloace de ȋnvăţămȃnt: planşe, resursă online, fişe de lucru, post-it-uri, foaie de flipchart, săculeţ, carioca 

• Forme de organizare: activitate frontală, individuală, ȋn perechi 

• Resurse temporale: 50 de minute 

• Forme de evaluare: aprecieri verbale, observarea sistematică a comportamentului, posterul elevilor  

 

Scenariul didactic 

Moment organizatoric 

Se organizează colectivul de elevi, se pregătesc materialele necesare desfăşurării optime a lecţiei. 

Activităţile de ȋnvăţare 

Activitatea 1 

În faţa clasei sunt afişate mai multe planşe ilustrȃnd meserii variate. Cȃţiva elevi vor veni şi vor selecta, după preferinţă, o 

planşă, spunȃnd ce ştiu ei despre meseria aleasă: care este activitatea pe care o presupune, ce riscuri implică, ce avantaje 

şi\sau dezavantaje are etc. 

https://educatie.inmures.ro/materiale-didactice-pentru-prescolari/planse-de-colorat/meserii.html
https://www.youtube.com/watch?v=BW_jAfXEDHw
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Activitatea 2 

Elevii vor urmări cu atenţie un scurt material video: Ce miros au meseriile?, de Gianni Rodari 

(https://www.youtube.com/watch?v=BW_jAfXEDHw), apoi vor primi o fişă cuprinzȃnd o listă de valori. În perechi, aceştia 

au sarcina de a ordona valorile ȋn funcţie de importanţa pe care le-o acordă, prezentȃnd prima valoare aleasă. 

______A avea o relaţie bună cu părinţii 

______A avea prieteni buni 

______A avea note mari 

______A avea mulţi bani pentru a face orice 

______A deveni un bun sportiv 

______A fi de ajutor altor oameni 

______A fi cinstit ȋn viaţă 

______A descoperi lucruri noi 

______A fi un om important 

______A avea mult timp liber 

Activitatea 3 

Elevii sunt rugaţi să se gȃndească la un membru al familiei şi la meseria acestuia. Pe un bileţel, vor nota, de exemplu: ” 

Mama mea este ȋnvăţătoare, deoarece adoră să-i ȋnveţe pe copii lucruri noi.” Toate bileţelele se vor introduce ȋn Săculeţul 

carierei şi, prin tragere la sorţi, se vor citi cȃteva. Astfel, elevii vor conştientiza, avȃnd exemplul familiei, că meseria se alege 

după nişte valori personale. 

Activitatea 4 

Elevii sunt antrenaţi ȋntr-un joc al introspecţiei. Pe post-it-uri, fiecare elev notează ce meserie şi-ar alege ȋn viitor, completȃnd 

enunţul: Eu  iubesc …….., aşadar pot fi ………… ( ex. Eu iubesc animalele, aşadar pot fi veterinar.). Pot-it-urile sunt afişate 

pe  foaia de flipchart, care va rămȃne ȋn clasă pentru a putea fi vizualizată de toţi elevii. 

Activitate 5 

Invitatul- surpriză. Pe final, se poate invita consilierul şcolar\medicul şcolar\poliţistul de proximitate\ un pompier etc. (de 

preferinţă, din rȃndul părinţilor) care să le vorbească elevilor despre frumuseţea profesiei sale. Copiii ȋi pot adresa ȋntrebări. 

Activitatea 6 

Elevii vor avea, ca temă, de realizat un poster ȋn care să surprindă specificul unei meserii. 

Se formulează aprecieri privind desfăşurarea lecţiei. 

 

DESCHIDERI SPRE ALTE DISCIPLINE: 

Textul cuprins ȋn materialul video poate constitui un suport pentru ora de limba şi literatura romȃnă, iar imaginile, pentru ora 

de educaţie plastică. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BW_jAfXEDHw
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Implicațiile jocului în dezvoltarea copilului 

 
Autor: Profesor înv. preșcolar Țintă Irina Liliana 

Unitatea de înv.: Șc. Gimn, Vișinești - Gr. cu P.N.Vișinești  

 

 Copiii se joacă singuri, în echipe sau în grup, iar natura jocului se schimbă în funcție de treapta de dezvoltare a 

acestora, astfel, prin joc, copiii se integrează și înțeleg realitatea înconjurătoare, se cunosc pe sine și își cunosc nevoile sau 

interesele, de asemenea, descoperă unde sunt mai buni și unde sunt mai slabi.  

 ”Jocul îi permite copilului să se dezvolte intelectual, fizic și socio-emoțional. toți copiii au nevoie să fie înțeleși și 

să înțeleagă realitatea care-i înconjoară. Ei nu doresc să se joace numai ce li se spune, ei simt nevoia soluțiilor personale, 

care dezvoltă stilul personal de învățare și cunoaștere.  

 Jocul oferă copiilor posibilitatea să facă descoperiri în mediul înconjurător, iar aceștia dau obiectelor întrebuințări și 

folosințe care exprimă dorința de joc și imaginația lor. Dacă copilul este mulțumit de rezultatul jocului, va repeta acțiunea de 

mai multe ori. În consecință, copiii învață prin imitație, în special însușirea rolurilor și modelelor sociale, dar și în folosirea 

diferitelor obiecte. Imită sunetele, învață limbajul și imită rolurile adulților, imită sunetele animalelor, mașinilor, vorbesc cu 

jucăriile și dau viață acestora. ” (Golu, F. 2009, 44 - 45) 

 Acest proces este un mijloc de dezvoltare emoționala a copilului prin care acesta își recunoaște emoțiile, prin urmare, 

se poate spune că, jocul este cea mai eficientă modalitate de învățare și stăpânire a trăirilor negative. 

 ” Dezvoltarea comunicării orale vizează, pe lângă cultivarea unor deprinderi de vorbire corectă și însușirea  unor 

reguli  necesare comunicării sociale, în relații de cooperare, în contextul jocului. Atenție deosebită se va acorda expresivității 

vorbirii, efectuându-se exerciții de dezvoltare a exprimării orale și redarea conținutului poveștilor ori a unor fragmente din 

povestiri. ” (Golu, F. 2009,  45) 

 Pentru a asigura un mod de participare verbală activ, al copiilor la discuțiile inițiate de către educatoare, este necesar 

ca, în acțiunea educativă ce se realizează în grădiniță, preșcolarii să fie stimulați, să devină participanți activi ai procesului 

instructiv, luînd parte la toate activitățile și elementele jocului, atât pe plan acțional, dar și pe plan mental.  

 Știm din practică că, un copil care nu a primit la timpul potrivit, un minimum de influențe educaționale, acesta nu va 

putea recupera pierderea cunoștințelor inițiale, decât într-un mod parțial și cu foarte mare întârziere, oricât de susținute ar fi 

eforturile educatorilor. 

 Însă, integrarea copiilor de vârstă preșcolară în cadrul grădiniței, constituie o necesitate obiectivă prin simplu motiv 

că, aici este mediul cel mai propice formării personalității lor cu ajutorul a diferitelor forme de activități organizate în sânul 

colectivității de către educatoare. 

 Așa dar, preșcolarii, nefiind integrați, încă, de la vârste fragede în grădiniță, mediul școlar nu poate să scoată din 

personalitatea copiilor, decât foarte greu, acele priceperi și deprinderi greșite ce au fost dobândite în cadrul familiei. De 

aceea, frecventarea grădiniței de către toți copiii preșcolari, constituie o măsură în deplină concordanță cu cerințele actuale. 

  

 Influențele exercitate asupra preșcolarului în cadrul grădiniței sunt cu mult mai variate, mai complexe, dar și mai bine 

organizate decât cele din interiorul familiei. Perioada de vârstă între 3 și 6 ani, lasă cele mai profunde amprente asupra 
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personalității în formare, fiind perioada receptivității și sensibilității, a mobilității și flexibilității psihice, dar și a provocărilor 

dintre cele mai variate. 

 Deoarece, perioada preșcolară este acea perioadă în care influențele mediului exterior lasă cele mai adânci urme în 

personalitatea copilului, constatăm că tot în această perioadă se așează bazele eului cognitiv și afectiv, dar și cel motivațional  

sau cel volitiv. 

 După cum se știe, vârsta preșcolară este considerată vârsta  jocului, deoarece acesta predomină în comportamentul 

preșcolarului, prin urmare, la această vârstă majoritatea activităților educative se desfășoară sub formă de joc. Jocul este cel care 

îmbogățește viața activă și cognitivă a copilului,  iar grădinița este cadrul potrivit desfășurării unui joc bine organizat condus de 

către educatoare, astfel această activitate duce la o dezvoltarea armonioasă din punct de vedere fizic și psihic a copilului. 

 Din punct de vedere formativ jocurile se împart în două mari categorii : 

  ●  jocuri de creație ; 

  ●  jocuri cu reguli. 

 În categoria jocurilor cu reguli se includ mai multe feluri de jocuri : 

  ●  jocuri  de mișcare în care predomină motricitatea ; 

       ● jocuri intelectuale în care elementul principal îl constituie rezolvarea unei probleme de natură 

intelectuală; 

    ● jocuri distractive în care elementul principal este elementul distractiv. 

 

 În perioada preșcolară un loc important îl ocupă jocul de creație pe care îl întâlnim în trei variante : 

  a)   jocul de creație cu subiecte din viața cotidiană ; 

  b)   jocul de creație cu subiecte din povești și basme ; 

  c)   jocul de construcție. 

 Din conținutul primelor jocuri de creație ale preșcolarilor se subânțelege capacitatea lor de a selecta și de a-și alege din 

totalitatea activităților pe care le întâlnesc în programul de zi cu zi numai o anumită categorie de acțiuni. 

 Spre exemplu, atracția celor mici, în special a băieților, pentru orice fel de vehicole, această atracție fiind transpusă în 

jocuri, cum ar fi: -  de-a șoferul, de-a caii, de-a tractorul, ș.a. Fetițele au atracție pentru rolul de mamă, de aceea, în primele lor 

jocuri de creație le surprindem în această postură, în care își arogă roluri umane ce se reflectă prin joc, acestea fiind dintre cele 

mai simple. 

 Prin urmare, educatoarei îi revin sarcini multiple, cum ar fi acelea de, a asigura toate condițiile materiale necesare 

desfășurării jocului de creație și de a stimula inventivitatea preșcolarilor, astfel încât, îi va orienta pe aceștia către un joc cu un 

conținut pozitiv, cum ar fi : - de-a mama , de-a tata, de-a doctorul, de-a grădinița , de-a mașina , precum și de a îmbogăți și a 

clarifica impresiile copiilor legate de acțiunile pe care ei le reflectă în joc și mai mult de cât atât de a-i ajuta pe aceștia să se 

încadreze cât mai bine în rolul ales. 

 În jocurile de construcție, copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 4 ani, trebuie învățați să mănuiască două până la trei 

materiale speciale, cum sunt formele geometrice de lemn, nisipul, găleata, lopețica și să clădească cu ajutorul lor obiecte simple, 

cum ar fi : un tren, un turn sau  o casă. Jocurile copiilor trebuie să fie îndrumate de către adulți fără însă, ai stingheri pe aceștia 

în timpul jocului. 
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 În perioada preșcolară mică, se trece de la jocul simplu de manipulare la jocul mai complex, unde se realizează 

implicarea unor obiecte și jucării în scenarii luate din viața de zi cu zi, ca de exemplu, în cazul jocului cu păpușa sau cu 

ursulețul, nonființe personalizate de imaginația copilului, acestea, nu numai că sunt hrănite, dar li se spune să fie cuminți și să 

execute în tocmai ce li se spune. 

 În perioada preșcolară mijlocie, jocul devine aproape obsedant, iar copilul prin acesta recrează tot mai numeroase 

situații din viață, de aceea în această perioadă există o asimilare intensă a aspectelor acționale și profesionale, precum și o 

sensibilizare față de personalitate. 

 Preșcolarii cu vârsta cuprinsă între 4 și 5 ani desfășoară activități de joc cu subiecte variate și cu un conținut închegat, 

aceștia unifică mai multe acțiuni, centrându-le în jurul unui subiect stabil, spre deosebire de preșcolarii cu vârsta cuprinsă între 3 

și 4 ani, de aceea jocul de creație constă, mai ales în reproducerea și repetarea de nenumarate ori a unor acțiuni izolate. Un 

exemplu este acela când, fetița se erijează în rolul mamei și pregătește mâncarea, îi dă păpușii să mănânce, apoi o culcă în pățut 

și o leagană ca să adoarmă. 

 Educatoarea, care lucrează cu preșcolarii cu vârsta de 4 și 5 ani, poate urmări pe parcursul anului școlar, extinderea 

tematică a jocurilor de creație ale copiilor, orientându-i pe aceștia către subiecte care depășesc mediul din imediata lor 

apropiere, ca de exemplu : -  de-a grădinița , de-a magazinul cu jucării, de-a călatoria cu trenul, cu avionul, cu vaporul, de-a 

serbarea, etc. Copiii vor fi îndrumați să se decidă asupra subiectului jocului , înainte de a trece la punerea lui în scenă și mai 

ales să-l realizeze până la capăt. Aceasta fiind o cerință foarte importantă la această vârstă și a cărei îndeplinire favorizează 

evoluția jocului spre un plan superior, își dorește să dezvolte acțiunea în grupuri de câte trei până la șase copii cu diferite teme, 

spre exemplu: - de-a călătoria, de-a serbarea , de-a grădinița, ș.a. Prin urmare, în această perioadă crește interesul pentru povești, 

mai ales față de acelea care cuprind aspecte fantastice și se organizează primele dramatizări după povești ușoare, cum ar fi: 

- ”Ridichea Uriașă”, ”Punguta cu doi bani”, etc. 

 Copiii cu vârste de 4 sau 5 ani capătă deprinderea de a mănui  materiale de construcții, mai numeroase și mai variate, 

clădind după un model, după o temă dată sau din proprie inițiativă, obiecte ca : - poduri, garaje, magazine, etc. Preșcolarul 

mijlociu trăiește intens eșecul sau succesul, manifestă timiditate și agresivitate, invidie și sentimente de vinovăție și de 

asemenea în relațiile cu ceilalți acestuia îi crește capacitatea de a face relatări coerente și extinse. 

 După varsta de 5 ani preșcolarii intră într-o nouă etapă de joc, în care, crește durata și complexitatea jocului , 

care capătă o structură mai stabilă și decurge după reguli stricte fixate dinainte de participanți. Astfel, educatoarei care lucrează 

cu grupa mijlocie, îi revin ca sarcini, principale obiective cum ar fi: - să lărgească și să adâncească treptat reprezentările și 

cunoștințele copiilor legate de aspectele și relațiile sociale pe care le reproduc în jocuri, să-i sprijine în interpretarea rolurilor, 

inițierea și dezvoltarea unor  jocuri cu subiecte cu temă dată, cum sunt: - de-a șoferii, de-a soldații, de-a pompierii, etc. 

 Trăsăturile care caracterizează jocul de creație ne dau posibilitatea să stabilim direcțiile principale în care trebuie 

orientată activitatea de îndrumare a acestuia și anume, acela de adâncire a gradului de creativitate, inițiativă și originalitate a 

copiilor, prin urmare, în afară de jocurilre de creație, în grădiniță se mai desfășoară și jocurile didactice în care se pune accentul 

pe activitatea intelectuală. 
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EDUCAŢIA  INCLUZIVĂ ÎN MEDIUL PREŞCOLAR 

Articol 

 

Prof. Înv. Preşcolar. Bîrlan Roxana Luiza 

Gradiniţa cu P.P. „Căsuţa Fermecată”, Craiova 

                                           

,,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) 

    

  Educaţia incluzivă în grădiniţă presupune integrarea şi includerea tuturor copiilor indiferent de capacităţile şi 

competenţele de adaptare şi de învăţare, în mediul educaţional. În acest sens, fiecare copil trebuie să fie sprijinit şi să se 

lucreze în beneficiul tuturor. Oricare copil este înţeles ca un participant activ la învăţare şi predare pentru că aduce cu sine: o 

experienţă, un stil de învăţare, un model social, o interacţiune specifică, un ritm personal, un mod de abordare, un context 

cultural căruia îi aparţine. Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu 

dizabilităţi.Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental un 

învăţământ pentru toţi,împreună cu toţi, care constituie un deziderat şi o realitate ce câștigă adepți și se concretizează în 

experiențe și bune practici de integrare/ incluziune. 

              Educația de tip incluziv este o educaţie de calitate, accesibilă şi care îşi îndeplineşte menirea de a se adresa 

tuturor copiilor, fără discriminare. În întreaga lume, din ce în ce mai mulți copii care provin din medii defavorizate urmează 

grădinițele, școlile primare sau gimnaziale.În cele mai multe țări se stipulează prin lege că toți copiii trebuie să beneficieze de 

educație.    

           Prin incluziune înţelegem: 

• a educa copiii cu cerinţe speciale în grădiniţe obişnuite, alături de copii normali;  

• a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele grădiniţei (bibliotecă,terenuri de 

sport,spaţii de joacă etc.);  

• a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din grupă; 

• a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei;  

• a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa grădiniţei;  

• a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale; 

• a accepta schimbări în organizarea activităţilor instructiv-educative.                

În acest sens, integrarea educativă vizează reabilitarea și formarea persoanelor cu nevoi speciale, aflate în dificultate  

psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală, senzorială, printr-o serie de măsuri de natură juridică, politică, 

socială, pedagogică. În pedagogia contemporană există o preocupare intensă pentru găsirea căilor și mijloacelor optime de 

intervenție educativă, încă de la vârstele mici, asupra unei categorii cât mai largi de populație infantilă. Astfel, conștiința 

copiilor, de la cea mai fragedă vârstă, trebuie formată și dezvoltată , învățându-i pe aceștia că primirea copiilor ,,diferiți”, 

alături de toți ceilalți, trebuie făcută nu de dragul lor, în primul rând, și nu din milă pentru ei, ci pentru dreptul fiecărui individ 

de a participa la acțiuni comune pentru dezvoltarea lui ulterioară , pentru a contribui și el la dezvoltarea comunității în care 

trăiește. 
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 De-a lungul experienţei la catedră, am costatat faptul că incluziunea poate și este mai mult decât un discurs 

demagogic, declarativ; ea poate fi pusă în practică prin tehnici concrete de predare și adaptare curriculară individualizată, prin 

formarea și dezvoltarea conștiinței tuturor copiilor pentru accepțiunea diversitară de orice tip. Grădinița are ca scop crearea 

unui program coerent și coordonat de incluziune a copiilor preșcolari cu diferite dizabilități, de alte etnii, proveniență socială 

etc. și pregătirea celorlalți copii în vederea acceptării acestora alături de ei, fără diferențe de manifestare comportamentală sau 

verbală. . 

 Educatoarea trebuie să cunoască deficiențele copiilor pe care îi va primi în grupăîn scopul înțelegerii acestora și 

pentru a-și putea modela activitățile, în funcție de necesitățile copiilor. Grupa în care va fi integrat copilul  cu cerințe 

speciale va trebui să primească informații într-o manieră corectă și pozitivă despre acesta. Este foarte importantă 

sensibilizarea copiilor și pregătirea lor pentru a primi în rândurile lor un coleg cu dizabilități. Sensibilizarea se face prin 

stimulări: crearea și aplicarea unor jocuri care permit stimularea  unor deficienţe ( motorie, vizuală, auditivă), ceea ce 

determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia celor ce au dizabilităţi: prin povestiri, texte literare, prin discuţii, vizitarea/ 

vizita unor persoane cu deficienţe. 

 Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie să păstreze o aparenţă de 

normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii din grupă. Conduita şi atitudinea educatoarei trebuie să  

demonstreze celorlalţi copii că i se acordă preşcolarului cu dizabilităţi. De aceea trebuie să exprime aceleaşi aşteptări şi să 

stabilească limite similare în învăţare ca şi pentru  ceilalţi copii din grupă. Ea trebuie să îşi asume rolul de moderator , să 

promoveze contactul direct între copiii din grupă şi să direcţioneze întrebările şi comentariile acestora către copilul cu cerinţe 

educative speciale.  

De asemenea, trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie pe aceştia, dându-le încrederea în 

forţelele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele abilităţi sau interese speciale lor în dezvoltarea şi 

sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile copiilor. Copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în programul grădiniţei 

trebuie să dispună de o bună colaborare între educatoare, părinţi, psihologi şi profesorul logoped. Părinţii sunt parteneri la 

educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Relaţia de parteneriat între părinţi şi grădiniţă presupune 

informarea părinţilor cu privire la programul grupelor, la conţinuturile şi metodele didactice, dar presupune şi întâlniri cu 

aceştia, participări la expoziţii, excursii, serbări, vizite, etc., în care sunt implicaţi proprii lor copii.  

Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă greutăţilor cu care acestea 

se confruntă. Educaţia părinţilor şi consilierea acestora au un rol important în integrarea copiilor cu afecţiuni de natură 

psihică, emoţională ori de altă natură în grădiniţă. Rezultatele muncii pentru promovarea incluziunii, atât directe cât şi 

indirecte, faţă de partenerii educaţionali, părinţi, apar după intervale mari de timp şi sunt efectul unui exerciţiu asiduu, 

susţinut. Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului de civilizaţie atins de o anumită 

societate şi aceasta impune căutarea unei noi formule de solidaritate umană, fapt ce are o semnificaţie aparte în societatea 

noastră. 

 În concluzie grădiniţa este incluzivă printr-un curriculum flexibil şi deschis ce permite adaptări succesive. Nu 

copilul urmează curriculumul, ci acesta este un instrument menit să sprijine dezvoltarea lui, se adaptează nevoilor şi 

particularităţilor acestuia. Când spunem ,,grădiniţă incluzivă”, nu trebuie să ne ducem cu gândul la copiii cu CES, ci la 

fiecare copil în parte, pentru că fiecare are un ritm propriu de dezvoltare şi la un moment dat poate avea nevoie de anumite 
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cerinţe speciale în ceea ce priveşte educaţia. Există, de asemenea, şi anumite situaţii de risc, în care  educatoarea trebuie să 

cunoască trăirile şi comportamentele copilului, pentru a-l sprijini. Riscurile pot apărea din mediul socio-cultural din care 

acesta face parte, din relaţiile de familie care îi determină existenţa zilnică, precum şi modul de dezvoltare, din modelele 

formale educaţionale ce pot exercita un stres deosebit asupra copilului care nu corespunde ,,normalităţii” cu care ne-am 

obişnuit.  

 

 

Bibliografie: 

• CUCOŞ, C, Pedagogie, Iaşi, Editura Polirom, 2002, p.125. 

• Ecaterina Vrăşmaş-,, Educaţia copilului preşcolar”, Editura ProHumanitas, Bucureşti, 1999; 

• Ecaterina Vrăşmaş-,,Introducere în educaţia cerinţelor speciale”, Editura Credis, Bucureşti, 2004. 
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Studiu de caz 

Criste Cristina Ioana,  

Liceul cu program sportiv ,,Avram Iancu’’ -Zalău 

 Date anamnestice 

Date personale şi familiale 

P.L. s-a născut la data de 16.10.2005 în Cluj-Napoca, judeţul Cluj şi este elev în clasa I A la Centrul Şcolar pentru 

Educaţie Incluzivă din Cluj-Napoca, în clasă pentru copii cu deficienţe moderate şi uşoare. Provine dintr-o familie legal 

constituită, salariați ambii părinți, cu doi copii. Ambii părinți se ocupă de educația copiilor. Climatul familial favorabil cu 

relații foarte bune de înțelegere. 

Starea generală de sănătate 

Conform adeverinţei medicale, copilul P.L. prezintă următorul diagnostic: Tulburare pervazivă de dezvoltare, crize 

de afect și retard al limbajului expresiv.  Este încadrat în gradul de deficienţă gravă. A avut repetate infecții ale căilor 

respiratorii, astm bronșic allergic - parțial controlat, picior plat. 

Date colectate în urma evaluării 

Examinare psihopedagogică 

Elevul manifestă intres pentru activitățile de tip muzical; nivelul limbajului verbal expresiv scăzut, iar limbajul 

verbal impresiv mai dezvoltat, dar totuși mult redus în raport cu vârsta. Preferă activităţile de manipulare, având o precizie 

manuală bine dezvoltată. Rigiditate a fixării și reproducerii informațiilor memorate, atenție fluctuantă. Interes dezvoltat 

pentru achiziții intelectuale, implicare voluntară pe timp limitat, prezintă crize de afect în timpul activității, negativism.  

Examinare logopedică 

Prezintă dislalie polimorfă. Are vocabular activ de nivel mediu în raport cu vârsta, înțelege și utilizează cuvinte 

simple, denumiri concrete. Înțelege aproape tot ce i se spune, dar are unele dificultăți în a distinge diferite înțelesuri.  

Ritmul vorbirii este lent, agramat, cu deformări de sunete. Pronunția de tip dislalic cu deformări de sunete și frecvent 

omisiuni de sunete și silabe. Tonalitate a vocii medie cu ritm al vorbirii lent. 

Comprehensiunea verbală 

Înţelege mesaje verbale de complexitate medie, execută comenzi verbale, dar prezintă mici dificultăţi în folosirea 

enunţurilor. P.L. prezintă dificultăţi în sesizarea înţelesului unor mesaje scurte în legătura cu viaţa cotidiană şi în mediul 

apropiat. 

Socializare 

Din punct de vedere social este mai mult retras, rezervat, preocupat mai mult de sine şi prezintă dificultăţi în 

orientarea spaţio-temporală. Foarte rar, iniţiază jocuri cu ceilalţi copii, iar atunci când este solicitat la jocurile organizate în 

cadrul grupei, manifestând un comportament opozant, iar când participă reuşeşte cu greu să-şi menţină atenţia concentrată. 

S-a observat, în ultimul timp o scădere a ritmului crizelor de afect, se implică în activități fără să se insiste şi verbalizează mai 

mult. 

 

 

Examinare psihomotrică 
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Recunoaşte şi indică elementele corpului omenesc la alte persoane dar şi din imagini: recunoaşte şi indică 

elementele propriului corp; recompune din elemente decupate corpul uman; desenează corpul uman cu principalele elemente. 

Localizează noţiuni de dreapta-stânga, sus-jos, în faţă-în spate, înainte-înapoi, dar nu şi deasupra-dedesupt. Se orientează în 

spaţiul apropiat, dar nu şi în cel îndepărtat. 

 Utilizarea simţurilor 

Percepţia vizuală: identifică şi recunoaşte imagini ale unor obiecte cunoscute, diferențiază membrii familiei de alte 

persoane. Percepţia auditivă: întoarce capul şi reacţionează atunci când este strigat pe nume sau la indicaţii verbale; identifică 

anumite sunete/zgomote din natură. Percepţia tactilă: diferenţiază diferite texturi ale obiectelor. 

Caracteristici de personalitate 

Subiectul P.L. prezintă dificultăţi de socializare pe fondul unei imaturizări afective şi a rezistenţei scăzute la 

frustrare; manifestă auto/heteroagresivitate; negativism şi impulsivitate; cooperare limitată; comportament opozant; 

manifestări de capriciu.  

Programul de intervenţie 

Obiectivele programului de intevenţiei au  fost:  

➢ Identificarea emoţiilor pozitive şi a emoţiilor negative; 

➢ Dezvoltarea unui vocabular emoţional; 

➢ Dezvoltarea abilităţilor de a înţelege şi de a face faţă anxietăţii asociate cu dezaprobarea; 

➢ Dezvoltarea capacităţii de cooperare; 

Atingerea obiectivelor propuse s-a realizat prin desfăşurarea următoarelor 16 activităţi, bazate pe tehnicile Terapiei 

Raţional Emotive şi Comportamentale (REBT): 

• patru activităţi au vizat dezvoltarea emoţională: Acționând pe baza sentimentelor, Sentimente grozave, Sentimente 

mai puțin grozave, A fi anxios;   

• trei activităţi s-au referit la dezvoltarea cognitivă: Pot oare să aleg?, Ce este o consecință, Soluții, soluții;  

• şapte activităţi au vizat emoțiile legate de furie: Regula este să stai calm, Ce este și ce nu este furia, Alarma de furie, 

Andrei furiosul, Izbucniri de furie, Atacă furia, Adio furie; 

• două activităţi au vizat modul de exteriorizare a conflictelor emoționale: Controlarea modului de exteriorizare a 

conflictelor emoționale; Acționezi acum, plătești mai târziu. 

  Programul de intervenţie s-a derulat pe parcursul a 8 săptămâni, în fiecare săptămână desfăşurându-se câte 

două activităţi în timpul orelor de consiliere şi a disciplinei opţionale. 

 Evaluarea subiectului s-a realizat prin completarea unei grile de observare a comportamentului, care a urmărit 

dificultăţile de socializare, agresivitatea, manifestările de negativism şi impulsivitate, identificarea problemelor emoţionale. 

Comportamentul elevului a fost măsurat înainte şi după programul de intervenţie. Durata observării iniţiale şi finale a fost de 

zece zile. 

Formele observaţiei au fost următoarele: 

✓ Directă, deoarece observaţia s-a desfăşurat în prezenţa observatorului; 

✓ Participativă, observatorul implicându-se în activităţile pe care le-a desfăşurat subiectul; 

✓ Continuă, în timpul orelor de curs, în pauze, în cadrul activităţilor extracurriculare; 
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✓ Selectivă, urmărindu-se doar  comportamentul elevului în cadrul grupului; 

✓ Sistematică, aspectele de conduită fiind notate în grila de observaţie şi interpretate. 

În cele ce urmează se vor detalia rezultatele obţinute înainte şi după programul de intervenţie: 

I. Date obţinute înaintea începerii programului de intervenţie: 

- îşi impune punctul de vedere în situaţii conflictuale; 

- zbiară, ţipă, urlă în timpul activităţilor fără un motiv definit; 

- prezintă manifestări agresive atât cu colegii cât şi cu cadrele didactice; 

- nu prezintă iniţiativă în activităţile de  învăţare şi de joc; 

- ignoră membrii grupului; 

- nu caută compania copiilor, dar solicită în permanenţă atenţie sporită din partea adulţilor. 

 II. Date obţinute după aplicarea programului de intervenţie: 

 - la ivirea unei situaţii tensionate alege să se retragă şi adoptă un comportament ignorant; 

- dispariţia totală a manifestărilor emoţionale negative (ţipăt, urlet); 

- reducerea semnificativă a manifestărilor agresive faţă de colegi şi dispariţia acestora faţă de cadrele didactice; 

- nu prezintă iniţiativă în activităţile de  învăţare şi de joc; 

- prezintă un nivel scăzut de interacţiune cu grupul; 

Concluzii 

În urma desfăşurării activităţilor, subiectul înregistrează progrese vizibile la nivelul atitudinii şi comportamentului. 

Dacă la începutul activităţilor subiectul refuza participarea la activitate, acum el nu numai că participă, dar a înregistrat o mai 

bună cooperare cu colegii. Deoarece problemele emoţionale afectau mult participarea lui la activităţi, după aplicarea 

programului de intervenție se observă o scădere semnificativă a acestora, astfel încât în timpul activităţilor ele au dispărut 

definitiv.  

Recomandări 

Subiectul necesită o abordare psihopedagogică individualizată realizată prin intermediul unei echipe de specialişti 

constituită din profesor psihopedagog, profesor educator, logoped, kinetoterapeut, meloterapeut, psiholog. În vederea 

valorizării şi activizării potenţialului copilului şi asigurării inserţiei şcolare eficiente, se recomandă continuarea 

programulului de intervenţie, cel puţin cu o regularitate de 2 ori pe săptămână, care să vizeze: 

➢ consecvenţă şi exigenţă sporită pentru respectarea normelor stabilite; 

➢ sarcini gradate ca dificultate, care să permită întărirea pozitivă; 

➢ implicarea familiei pentru respectarea exigenţelor şcolare.
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PLANIFICARE  CALENDARISTICĂ 

PENTRU RECAPITULAREA MATERIEI DE EXAMEN PENTRU  BACALAUREAT LA DISCIPLINA MATEMATICĂ 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

Profesor :Opriș Brișcan Maria  

Liceul Tehnologic „C-tin Brâncuși”, Oradea                                            

Clasa a XII-a A                                                                                                                                                                            

27 săptămâni,2ore /săptămână  de pregătire 

Disciplina :Matematică  M2-profil  

 

Pregătirea se desfășoară în afara orelor de curs ,săptămânal 2 ore  

Capitol Conținuturi Nr. 

Ore 

Săptămâna Observații 

Mulţimea 

numerelor reale 

 

1.Mulţimea numerelor reale: operaţii 

2.Ordonarea numerelor reale. Intervale  

3.Operaţii cu intervale. Aproximări 

4.Medii 

5.Modulul unui număr real 

6.Ecuaţii şi inecuaţii cu modul 

2 S1 

 

S13,14,15,16,17-practică comasată 

S28-școala altfel 

Şiruri de numere 

reale 

 

1.Şiruri de numere reale. Moduri de definire 

2.Progresii aritmetice, aflarea termenului general 

3.Condiţia ca  numere să fie în progresie aritmetică 

4.Suma primilor  termeni ai unei pr. aritmetice 

5.Progresii geometrice, aflarea termenului general 

6.Condiţia ca  numere să fie în progresie geometrică 

7.Suma primilor  termeni ai unei pr. geometrice 

2  

S2 

 

Funcţia de gradul I 

 

1.Definiţie. Reprezentare grafică 

2.Monotonia, semnul funcţiei de gradul I 

3.Inecuaţii de gradul I 

1 S3 
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Funcţia de gradul II 

 

1.Definiţie. Exemple 

2.Relaţiile lui Viette 

3.Exerciţii 

4.Formarea ecuaţiei de gradul II 

5.Descompunerea trinomului de gradul II  

6.Intersecţia graficului cu axele. Axa de simetrie. Vârful parabolei 

7.Reprezentare grafică a funcţiei de gradul II 

8.Monotonia funcţiei   

9.Semnul funcţiei 

10.Inecuaţii de gradul II 

1 S3 

 

 

Trigonometrie 1.Rezolvarea triunghiului dreptunghic 

2.Exerciţii 

3.Formula trigonometrică fundamentală 

4.Formule trigonometrice  

5.Exerciţii 

2 S4 

 

 

Aplicaţiile 

trigonometriei în 

geometrie  

 

1.Teorema sinusurilor  

2.Teorema cosinusului 

3.Exerciţii 

4.Arii 

5.Raza cercului înscris, raza cercului circumscris 

2 S5 

 

 

Funcţii 1.Funcţia putere cu exponent natural (n≥2) 

2.Funcţia radical de ordin 2 sau 3 

3.Funcţia exponențială 

4.Funcţia logaritmică 

2 S6 

 

 

Ecuații 1.Ecuaţii exponențiale 

2.Ecuaţii iraționale ce conțin radicali de ordin 2 sau 3 

3.Ecuaţii logaritmice 

2 S7 
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Numere complexe 1. Definiție 

2. Operații cu numere complexe în formă algebrică 

2 S8 

 

 

Elemente de 

combinatorică 

 

 

1.Permutări 

2. Aranjamente 

3. Combinări 

2 S9 

 

 

Elemente de calcul 

financiar, 

probabilități 

1.Procente 

2. Dobânda simplă 

3. Dobânda compusă 

4. T.V.A. 

5. Probabilitatea unui eveniment 

2 S10 

 

 

Geometrie analitică 1. Reper cartezian . Coordonate carteziene 

2. Distanta dintre două puncte. Coordonatele unui vector în plan. 

Coordonatele sumei vectoriale şi ale produsului dintre un vector şi un 

număr real 

4. Ecuația dreptei determinată de un punct şi o direcţie data 

5. Condiții de paralelism respectiv perpendicularitate a două drepte din 

plan 

6. Calcul de distanțe și arii 

2 S11 

 

 

Matrice și 

determinanți 

1. Operații cu matrice 

2. Determinantul unei matrice pătratice de ordin cel mult 3. Proprietăți 

3. Aplicații ale determinanților în geometrie 

2 S12  

Matrice inversabilă 1. Matrice inversabile 

2. Ecuații matriceale 

2 S18 

 

 

Sisteme de ecuații 

liniare 

1. Metoda lui Cramer de rezolvare a sistemelor de ecuații cu cel mult 3 

necunoscute 

2. Metoda lui Gauss 

2 S19 
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Limite de funcții Limitele funcțiilor elementare; Operații cu limite de funcții 

 

2 S20 

 

 

Asimptote Asimptote orizontale, oblice și verticale  4 S21,22 

 

 

Funcții continue Funcții continue 2 S23,24 

 

 

Funcții derivabile 1.Reguli de derivare; derivatele funcțiilor elementare 

2. Derivatele funcțiilor compuse. 

3. . Calculul unor limitelor de funcții cu ajutorul derivatelor: regula  

lui l'Hospital  pentru  ,
0

0 ,


  

4. Studiul funcțiilor cu ajutorul derivatelor 

 

8 S25,26,27,29 

 

 

 

Teste de bacalaureat Rezolvări de variante,teste de antrenament pentru  bacalaureat 8 S30,31,32,33  
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor: Marinela Pantea 

Liceul Teoretic Jean Monnet 

CLASA: a II a A 

EFECTIV:  22 elevi 

Loc de desfăşurare: sală de sport:44/22m 

Durata : 45 min. 

Mijloace folosite: fluier, jaloane, 3 șepcuțe, 3 fulare,  bănci de gimnastică,cercuri, copete, mingii mici, mingi de handbal, 

cercuri. 

TEME:     1. Capacități coordinative 

     2. Echilibru; tracţiuni pe banca de gimnastică. 

OBIECTIVE PSIHOMOTRICE 

OP1. Să conducă mingea şi cu mâna îndemânatică şi cu cea neîndemânatică din mers  fără să o piardă de sub control. 

OP2- Să efectueze corect mecanismul de bază al deprinderilor motrice de locomoţie. 

OBIECTIVE COGNITIVE 

OC1 - Să reproducă regulile de desfăşurare a exerciţiilor propuse.(rostogolirea  mingii la dus cu mana dreapta şi la întors cu 

mâna stângă  

OC 2 -Să denumească deprinderile motrice de locomoţie  utilizate. 

OBIECTIVE AFECTIVE 

OA 1 – Să se bucure de reuşită. 

OA 2 - Să manifeste interes faţă de activitatea sportivă. 

OBIECTIVE SOCIALE 

OS1 – Să își dezvolte spiritul de echipă. 

OS2 – Să îşi felicite adversarul în condiţii de înfrângere.   

Competenţe specifice: 

1.2 Menţinerea posturii corecte a corpului în acţiuni statice şi dinamice. 

2.1 Efectuarea de acţiuni motrice specifice capacităţilor motrice combinate. 

2.2 Aplicarea combinată  a deprinderilor motrice în activitatea şcolară şi afara ei. 

2.3 Integrarea activă în activităţile motrice cu competenţe estetice. 

3.1 Aplicarea regulilor necesare desfăşurării activităţilor  motrice organizate sau spontane 

3.2 Participarea la activităţi specifice educaţiei fizice organizate în grup. 

3.3 Manifestarea atitudinii de fair-play în timpul activităţilor motrice
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Verigi si durata  Conţinut Dozare Formaţii de lucru 

şi indicaţii 

metodice 

Metode 

de 

evaluare 

 

Obs. 

1.ORGANIZAREA 

COLECTIVULUI 

DE ELEVI 

(3 minute) 

 -adunare,aliniere /- raportul/- salutul/- verificarea echipamentului şi a stării de sănătate 

- anunţarea temelor de lecţie/- întoarceri de pe loc (stânga,  dreapta)/-joc de atenţie 

”Maşinuţele” (la semnal sonor “maşinuţele pe autostrada”-elevii se răspândesc pe teren 

în alergare, la semnalul „maşinuţele la stop” se opresc, la semnalul sonor “maşinuţele în 

parcare”-elevii revin în formaţie de adunare). 

10”/ 10” 

10”/ 20” 

20”/ 20” 

1’30” 

Linie pe un rând   

2.PREGĂTIREA 

ORGANISMULUI 

PENTRU EFORT 

(7 minute) 

- mers normal/- mers pe vârfuri,braţele sus/-mers pe călcâie,braţele la ceafă/-mers 

normal/-alergare uşoară/-mers cu mişcări de respiraţie 

- alergare cu genunchii sus /- alergare cu  pendularea gambelor înapoi/-alergare cu 

pendularea gambelor înainte /-alergare cu paşi adăugaţi cu faţa spre interior/- mers 

normal/-  alergare cu pas săltat 

- mers cu mişcări de respirație. 

1l/1L/1L/

1l/2 

ture/1L/1

d/1l/1l/1

L/1l 

1L1L 

 

 

 

 

Coloană câte unu 

  

3.INFLUENŢARE

A SELECTIVĂ A 

APARATULUI 

LOCOMOTOR 

(7 minute) 

 

1.P.P. STÂND DEPĂRTAT CU MÂINILE PE ŞOLDURI. 

1-2 - aplecarea capului înainte şi arcuire, 3-4 extensia capului cu arcuire, 5-6–aplecarea 

capului spre stânga cu arcuire., 7-8 aplecarea capului spre dreapta  cu arcuire 

2.P.P. STÂND DEPĂRTAT BRAŢELE ÎNDOITE LA NIVELUL PIEPTULUI. 

1-2 extensie cu arcuire a braţelor îndoite(plan orizontal), 3-4 extensie cu arcuire a 

braţelor întinse (plan orizontal), 5-6 extensie cu brațul drept sus si braţul stâng jos, 7-8 

extensie cu braţul stâng sus şi braţul drept jos. 

3.P.P. STÂND DEPĂRTAT CU MÂINILE  PE ŞOLDURI. 

1-2 Îndoire laterală spre stânga şi arcuire, 3-4 îndoire laterală spre dreapta şi arcuire, 5-6 

îndoire laterală spre stânga şi arcuire cu braţul drept coroana sus, 7-8 îndoire laterală spre 

dreapta şi arcuire cu braţul stâng coroană sus. 

4.P.P. STÂND DEPĂRTAT CU MÂINILE PE ŞOLDURI. 

1-2 răsucirea trunchiului spre stânga şi arcuire, 3-4 răsucirea trunchiului spre dreapta şi 

 

4X8 

 

 

4X8 

 

 

 

4X8 

 

 

 

4X8 

 

Formație semicerc 

 

 

Formație semicerc 

 

 

 

Formație semicerc 

 

 

 

Formație semicerc 
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arcuire, 5-6 răsucirea trunchiului spre stânga cu ducerea braţelor lateral şi arcuire, 7-8 

răsucirea trunchiului spre dreapta cu ducerea braţelor lateral şi arcuire. 

5 .P.P.. STÂND DEPĂRTAT BRAȚELE ÎNTINSE DEASUPRA CAPULUI  

1-2 – extensia trunchiului cu arcuire, 3-4 – aplecarea trunchiului înainte cu arcuire., 5-6 – 

aplecarea trunchiului înainte cu ducerea brațului drept la piciorul stâng, 7-8 - aplecarea 

trunchiului înainte cu ducerea brațului stâng la piciorul drept. 

6.P.P STÂND  

1 pas fandat înainte cu piciorul stâng cu ridicarea braţelor prin înainte lateral sus; 

trunchiul în extensie, 2 revenire, 3 pas fandat înainte cu piciorul drept cu ridicarea 

braţelor prin înainte lateral –sus, trunchiul în extensie, 4 revenire, 5 pas fandat lateral cu 

piciorul stâng cu ridicarea braţelor lateral, 6 revenire, 7 pas fandat lateral cu piciorul 

drept cu ridicarea braţelor lateral, 8 revenire. 

7.P.P.STÂND 

1 săritură cu depărtarea picioarelor şi bătaia palmelor deasupra capului 

2 revenire în stând, 3-8 idem 1-2 

8.P.P. DIN GHEMUIT 

1-8 sărituri cu desprindere şi bătaia palmelor deasupra capului. 

 

 

 

4X8 

 

 

 

4X8 

 

 

 

 

4X8 

 

 

4x8 

 

 

 

Formație semicerc 

 

 

 

Formație semicerc 

 

 

 

 

Formație semicerc 

 

 

Formație semicerc 

4. CAPACITĂȚI 

COORDINATIVE 

 

 ( 12 minute ) 

**ȘTAFETA CU MINGEA ROSTOGOLITĂ - Jucătorii se împart în trei echipe, 

fiecare având un număr egal de jucători. Formaţia echipelor este în şir câte unul 

aflându-se la un interval de 2-3 paşi una de alta. Locul de plecare se marchează printr-un 

semn vizibil şi la 10 m de acest loc se marchează punctul de întoarcere. La semnalul de 

începere, primul jucător din fiecare echipă rostogoleşte mingea în direcţia stabilită lovind 

la ducere cu palma dreaptă iar la întoarcere cu stânga  

**Acelaşi Joc, rostogolind în acelaşi timp 2 mingi. Jocul capătă şi un caracter hazliu, 

mingile îşi schimbă uşor şi des direcţia obligând pe jucători să fie foarte atenţi  

**PUNE-ŢI ŞAPCA ŞI ÎNNOADĂ-ŢI FULARUL 

Jocul se desfăşoară pe trei echipe  asezate in şir înapoia liniei de plecare.Înaintea fiecărui 

şir , la 6m se aşează într-un cerc şapca şi un fular.La semnalul de incepere , primii 

  

2X 

 

 

 

 

 

2X 

 

 

 

3 echipe câte 6-7 

elevi 

 

 

 

 

 

3 echipe câte 6-7 

elevi 
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pornesc şi aleargă până la cerc, îşi pune fiecare copil şapca şi fularul la gât şi se întorc 

toți în alergare, predându-le. următorului din echipa proprie. Aceştia îşi pun şapca pe cap, 

se leagă cu fularul, aleargă până la cerc, lasă şapca şi fularul , aleargă până la următorul, 

care repetă cursa parcursă de primul, ş.a.m.d. Unul le aduce, altul le duce la loc. Câştigă 

echipa care a terminat mai repede şi nu  a avut penalizări: nu a aruncat şapca şi fularul în 

cerc, le-a dat în mână următorilor, nu a întârziat jocul din diferite motive pentru care 

copiii ar fi penalizaţi cu câte un punct. 

 

 

2X 

 

 

3 echipe câte 6-7 

elevi 

 

5.ECHILIBRU 

–TRACȚIUNI PE 

BANCA DE 

GIMNASTICĂ 

 (11 minute) 

-Mers în echilibru înainte pe partea lată a băncii cu purtarea unui cerc deasupra capului. 

-Mers în echilibru înainte pe partea lată a băncii cu purtarea unei copete pe cap.  

-Mers în echilibru înainte pe partea lată a băncii cu păşire peste obiecte. 

-Tracţiuni cu ambele braţe, din culcat facial pe banca de gimnastică 

-Tracţiuni cu ambele braţe, din culcat facial pe banca de gimnastică cu purtarea unei 

copete pe spate  

2X 

 

2X 

2X 

 

2X 

2X 

3 şiruri căte 6-7 

elevi 

3 şiruri căte 6-7 

elevi 

3 şiruri căte 6-7 

elevi 

3 şiruri căte 6-7 

elevi 

  

6.REVENIREA 

ORGANISMULUI 

DUPĂ EFORT 

(3minute) 

Mers normal, 

Alergare uşoară 

Mers cu mişcări de respirație 

1L 

1 tura 

 

Coloana câte unu 

 De voie prin 

toată sala 

  

7.CONCLUZII 

APRECIERI 

(2minute) 

-Adunarea / -Evidenţierea elevilor care au lucrat bine 

-Alinierea/ -Salutul 

20”/ 20” 

10”/ 10” 

Linie pe un rând   
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Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate 

la nivelul comunității 

Profesor: URSACHE  MARIA 

Școala Gimnazială Bogdănești 

 

ŞTIINȚE APLICATE   

   Măsurarea tensiunii arteriale 

   Disecție pe inimă,plămâni și rinichi 

   Descrierea experimentului/activității 

 

Măsurarea tensiunii arteriale- activitatea a constat în măsurarea tensiunii arteriale cu ajutorul unor tensiometre aduse de elevi 

și  profesor. Se asază manseta  tensiometrului mai sus de articulatia cotului dar cu furtunașul ce intră în tensiometru 

orientat  în jos . Se citesc valoarile afișate de display  și anume valorea tensiunii arteriale și cea a pulsului.Apoi  se discuta 

pe baza rezultatelor obtinute. 

 Desfășurarea activității  

Elevii au fost împărțiți în 4 grupe iar profesorul le-a prezentat  demonstrativ  modul de utilizare a tensiometrului dar și de 

interpretare a datelor  afișate de acesta.Apoi elevii,sub atenta observație a profesorului ,au măsurat tensiunea arterială și 

pulsul,  unii altora,punând  profesorului numeroase întrebări legate de valorile afișate, dacă sunt normale pentru vârsta lor 

sau nu,ce alte boli pot aparea din cauza  hipo- sau hipertensiunii arteriale,care sunt simptomele acestora,etc. 

     

Epreimentul al II –lea 
Disecții pe inimă,plămâni și rinichi. 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 

Profesorul prezintă elevilor materialul natural si anume-inima,plămânii și rinichii prelvati de la un porc.Apoi el  realizează  

demonstrativ disecții  pe aceste organe .Cu ajutorul materialelor puse la dispozitia lor,elevii  din fiecare grupă observă  cu 

ochiul  liber  forma și mărimea  inimii, stratul  extern (pericardul),  muşchiul  inimii  (miocardul)  și indentifică 



   CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

  ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
940 

pozitia celor 4 cămăruțe.De asemenea  realizează disecțiile  corespunzătoare, ei secţionând  longitudinal  inima  cu  

bisturiul(pornind de la varf ) astfel  încât  să  obţină 2  jumătăţi,  fiecare  cu  cele  2  cămăruțe  Observa si 

valvulele atrio-ventriculare, vasele  de sânge conectate la inimă și  vasele coronare.. 

 Apoi elevii observă cu ochiul liber forma,marimea,culoarea , aspectul plămânilor și structura lor  lobulară. Cu ajutorul  

bisturiului și al  pensetelor  secționeaza plămânii pe lângă bronhii pentru a observa  ramificarea acestora în plămâni precum 

și structura pereților acestora.De asemenea  elevii observă și structura pereților traheei,bronhiilor. 

Desfășurarea activității  

Elevii  sunt împărțiți în patru grupe.Pentru  realizarea experimentului elevii au avut la dispozitie următoarele materiale 

:manual, mulajul  inimii,  inimă   de  porc  ,  trusă  de disecţie,  tavă  de  disecţie, mănusi. 

              Elevii au  pe  masa  de  lucru  o  inimă  de porc  şi  trusa  de  disecţie  pentru  fiecare  grupă.  Fiecare  

elev   îşi  are  rolul   

              bine  stabilit  în cadrul  echipei: 

• 2  elevi  realizează  disecţia  inimii si a plămânilor , conform  indicațiilor din fișa de lucru pe care o primește fiecare 

grupă. 

• 1  elev  realizează  monitorizarea  activităţii – respectarea  modului şi  timpului  de  lucru; 

• ceilalţi  elevi  observă  şi  notează  în fişa  de  lucru. 
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Observații: 

- elevi:  au foarte bucurosi că au realizat asemenea disecții,astfel au vazut in realitate forma,structura,culoarea si aspectul 

unor organe importante din corp.Așa ,spun ei ,că au înțeles și mai bine fiziologia aparatelor studiate și din care fac parte 

aceste organe. De asemenea ,au fost interesați și de anumite complicații ce pot apărea din cauza hipo- /hipertensiunii 

arteriale,a unui puls mărit, de  cauzele ce pot duce la aceste variații de tensiune arterială și manifestările acestora.Ei si-au 

exprimat dorința de a mai realiza și alte experimente.  

 - profesori: am observat la elevi  un interes deosebit de a realiza aceste disecții dar mai mult interes am observat  la elevii 

cu rezultate slabe la disciplina biologie și la elevii cu risc de abandon școlar.Erau fascinați de ce descopereau in interiorul 

organelor și mi-au adresat multe întrebări legate de aceste subiecte. 
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PLANUL CALENDARISTIC 

Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ 

      CLASA a V-a 

 

Mara Daniela Pascal 

LICEUL TEORETIC JEAN MONNET 

 

Competenţe generale 

1. Utilizarea efectelor favorabile ale educaţiei fizice şi sportului în practicarea constantă a exercițiilor fizice, pentru 

optimizarea stării de sănătate 

2. Utilizarea achiziţiilor specifice educaţiei fizice şi sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase şi a 

capacităţii motrice 

3. Demonstrarea unui comportament adecvat regulilor specifice, pe parcursul organizării, practicării şi participării ca 

spectator la activităţile de educaţie fizică şi sport  

 

Competenţe specifice 

 

1. Utilizarea efectelor favorabile ale educaţiei fizice şi sportului în practicarea constantă a exercițiilor fizice, 

pentru optimizarea stării de sănătate 

1.1. Recunoaşterea principalelor aspecte ale stării generale de sănătate.  

1.2. Identificarea, în activităţile de educaţie fizică, a factorilor de creştere a rezistenţei organismului la influenţele 

nocive ale factorilor de mediu. 

2. Utilizarea achiziţiilor specifice educaţiei fizice şi sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase şi a 

capacităţii motrice 

2.1. Recunoaşterea termenilor specifici dezvoltării fizice armonioase. 

2.2. Identificarea, în cadrul activităţilor de educaţie fizică, a elementelor care definesc dezvoltarea fizică armonioasă. 

2.3. Recunoaşterea exerciţiilor simple pentru dezvoltarea calităţilor motrice de bază. 

2.4. Executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple specifice disciplinelor sportive studiate. 

 

3. Demonstrarea unui comportament adecvat regulilor specifice, pe parcursul organizării, practicării şi 

participării ca spectator la activităţile de educaţie fizică şi sport  

 

3.1. Punerea în practică a unor activităţi motrice în formaţii de adunare, de deplasare şi de lucru, conform specificului 

acestora. 

3.2. Manifestarea pe parcursul activităţilor a atitudinii de respect faţă de regulile stabilite 

3.3. Manifestarea atitudinii de respect faţă de partenerii şi adversarii din întrecere. 
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PLANUL CALENDARISTIC 

Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ 

Unitatea de învăţământ:.LICEUL TEORETIC JEAN MONNET. 

Anul școlar: 2020-2021 

Cadrul didactic: MARA-DANIELA PASCAL   

CLASA a V-a – SEMESTRUL I 

 

COMPETEN

ȚE 

SPECIFICE 

DOMENII DE 

CONȚINUT 
ELEMENTE DE CONȚINUT 

NUMĂ

R DE 

LECȚII 

ALOC

ATE 

SĂPTĂMÂNA 

MĂSUR

I DE 

REGLA

RE 

01. 02. 03. 04. 05. 06. 

2.1 

3.1 

3.2 

ORGANIZARE A 

ACTIVITĂȚILOR 

MOTRICE 

▪ formaţii de adunare în linie pe un 

rând şi pe două rânduri 
3 1-2 3-18 

 

 

▪ exerciţii libere, cu obiecte şi cu 

partener, de influenţare selectivă a 

aparatului locomotor 

3 1-2 3-18 

▪ complexe de exerciţii pentru 

dezvoltare fizică armonioasă 

(libere, cu obiecte portative, cu 

partener, cu/fără fond muzical) 

8 

1-4 

 

10-15 

 

5-18 

Deprinderi de locomoție, de 

mainpulare, de stabilitate   

 

 

 

Calități motrice 

▪ viteza   

▪ îndemânarea 

(capacități 

coordinative) 

 

6 
16-18 

▪ forța 

16 

10-15 

14 

▪ rezistența 

8 

1 

1-4 

2.4 

3.1 

3.2 

3.3 

 

 

 

 

DISCIPLINE 

SPORTIVE 

 

 

 

Atletism  

▪ alergarea de 

viteză 
  

 
▪ alergarea de 

rezistență 10 

5-9 

9 

▪ aruncări 10 1 

 ▪ elemente 

statice 

▪ elemente 

6 16-18 
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Gimnastică 

dinamice 

▪ variante de 

legare a 

elementelor 

acrobatice 

 

 

 

 

Joc sportiv ▪ baschet 12 5-10 
 

 

1.1 

1.2 

3.2 

3.3 

IGIENĂ ȘI 

PROTECȚIE 

INDIVDUALĂ 

▪ exerciţii şi reguli pentru pregă-tirea 

organismului pentru efort 

 1-18 
 

▪ exerciţii şi reguli pentru refacerea 

organismului după efort  

 1-18 
 

▪ regulile de igienă individuală și 

colectivă  1-18 
 

2.3 

3.2 

3.3 

COMPORTAMENT

E ȘI ATITUDINI 

▪  rolurile care se atribuie elevilor în 

lecţiile de educaţie fizică și sport 

 1-18 
 

▪ obiectivitatea în aprecierea valorii 

partenerilor şi adversarilor 

 8,18 
 

▪ forme de încurajare a coechipierilor 

şi de felicitare a adversarilor 
 5-18 

 

Evaluare inițială:  

▪ Rezistență:alergare de durată;  

▪ Probă atletică: aruncarea mingii de oină. 

1 1 
 

Evaluare sumativă: 

▪ Alergare de durată; 

▪ Forță: exerciții pentru dezvoltarea principalelor grupe musculare; 

 

 

9 

14 

 

Evaluare fără notă: 

● aruncare minge de oină 

● elemente din organizarea jocului sportiv 

 

 
5 

10 
 

Lecții teoretice 1 1 
 

 

 

Legendă: 

Elemente de conținut cu caracter permanent 

Evaluare inițială 

Evaluare sumativă   

Teme de lecții 
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PLANUL CALENDARISTIC 

Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ 

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEORETIC JEAN MONNET 

Anul școlar: 2020-2021 

Cadrul didactic: MARA-DANIELA PASCAL  

  

CLASA a V-a – SEMESTRUL al II-lea 

COMPETENȚ

E SPECIFICE 

DOMENII DE 

CONȚINUT 
ELEMENTE DE CONȚINUT 

NUMĂR 

DE 

LECȚII 

ALOCAT

E 

SĂPTĂMÂN

A 

MĂSURI 

DE 

REGLARE 

01. 02. 03. 04. 05. 06. 

2.1 

3.1 

3.2 

ORGANIZARE A 

ACTIVITĂȚILOR 

MOTRICE 

▪ formaţii de adunare în linie pe 

un rând şi pe două rânduri 
 1-17 

 

 

▪ formarea coloanei de gimnastică  1-17 

▪ treceri dintr-o formație în alta  1-17 

▪ exerciţii libere, cu obiecte şi 

cu partener, de influenţare 

selectivă a aparatului 

locomotor 

 1-17 

▪ exerciţii corective pentru 

atitudinile  deficiente, 

segmentare şi posturale 

 1-17 

 ▪ săritura 
10 1-5 

 

Deprinderi 

de 

manipular

e 

▪ de tip 

propulsie 

 

4 3-4 

▪ de tip 

absorbție 4 

 

3-4 

 

 

Deprinderi 

de 

stabilitate 

▪ de tip axial 

4 

 

1-2 

▪ posturi 

statice sau 

dinamice 
4 

 

1-2 

▪ starturi fente 
4 

1-2 

 

 

Calități 

motrice 

▪ viteza  

8 
5-8 

▪ forța/ 

capacități 

coordinative/ 

rezistența 

 - 

 2.4 

3.1 

  ▪ alergarea de 6 9-11 
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3.2 

3.3 

DISCIPLINE 

SPORTIVE 

Atletism  viteză 

▪ sărituri 6 12-14 

Joc sportiv ▪ baschet 

24 

6-17 

 
16 

 

1.1 

1.2 

3.2 

3.3 

IGIENĂ ȘI 

PROTECȚIE 

INDIVDUALĂ 

▪ exerciţii şi reguli pentru 

pregă-tirea organismului pentru 

efort 

 1-17 
 

▪ exerciţii şi reguli pentru 

refacerea organismului după 

efort  

 1-17 
 

▪ regulile de igienă individuală 

și colectivă 

 1-17 
 

▪ măsurile de menţinere a 

igienei individuale şi colective 

 1-17 
 

2.3 

3.2 

3.3 

COMPORTAMENT

E ȘI ATITUDINI 

▪  rolurile care se atribuie 

elevilor în lecţiile de educaţie 

fizică și sport 

 1-17 
 

▪ forme de încurajare a 

coechipierilor şi de felicitare 

a adversarilor 

 1-17 
 

 

Evaluare formativă: 

- alergare de viteză - S 11 

- săritură în lungime cu elan S 14 

Evaluare sumativă: 

- viteza      naveta 5x10m                        S 8 

- elemente izolate din jocul sportiv       S 16 

 

Legendă: 

Elemente de conținut cu caracter permanent 

Evaluare sumativă   

Teme de lecții 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP)  

Dinu Elena Loredana  

Colegiul Naţional Ienachiţă  Văcărescu, Târgovişte  

NUMELE ŞI PRENUMELE  ELEVULUI :  A. D. 

❖ DATA NAŞTERII:  18.02.2005 

❖ DOMICILIUL:  Jud. 

❖ CLASA: a X-a D 

❖ ANUL ȘCOLAR:  2021-2022 

❖ 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): ADHD, gradul de handicap: accentuat, 

tulburari/dificultati de invatare.  

 

ECHIPA DE INTERVENȚIE (se vor preciza cadrele didactice implicate, alți specialiști, membrii  familiei): Consilier Şcolar,  Dinu Elena  Loredana -Profesor 

diriginte, ,parinti- A. V. N., A.K.M.. 

  DISCIPLINA/DOMENIUL /DOMENIILE DE INTERVENŢIE: ISTORIE 

❖ SCOPUL (comportamentul țintă/rezultatul așteptat): Elevul va putea să aibă cunoştinţe de bază  la disciplina Istorie, se va antrena in activităţi şi se va 

integra in grupul de lucru al clasei, atât online cât şi faţă in faţă.  

❖ OBIECTIVE/ COMPETENȚE SPECIFICE DIN ADAPTAREA CURRICULARĂ  

1.1 Identificarea unor informaţii specifice dintr-un text istoric 

2.1Înţelegerea obiectivelor de referintă,prin utilizarea unor termeni ajutători. 

3.1 Comunicarea interactivă într-un schimb de informaţii simplu şi direct 

3.2 Redactarea unor răspunsuri  la  solicitari simple 

4.1 Reducerea unui paragraf la ideea esenţială,prin formularea unor puncte de vedere sau argumentări. 

❖ DURATA planului de intervenţie personalizat: an scolar 2021-2022 

❖ Data elaborarii PIP:  27.09 .2021  Data revizuirii  PIP:   
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STRUCTURA PLANULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT: 

Nr. 

crt

. 

OBIECTIVE 

OPERAŢIONALE 

 

CONȚINUTUL 

ACTIVITĂȚILO

R 

 

STRATEGII DE TERAPIE ŞI 

RECUPERARE 
PERIOADA  

DE  

INTERVENŢIE 

EVALUARE ŞI APRECIEREA 

EVOLUŢIEI 

 

INDICATORI 

 

METODE ŞI 

INSTRUMENTE DE 

EVALUARE 

1 

1.1 Identificarea unor 

informaţii specifice 

dintr-un 

text istoric specific temei. 

2.1 Completarea unei fise 

3.1 Comunicarea 

interactivă într-un schimb 

de 

informaţii simplu şi direct 

3.2 Redactarea unor 

răspunsuri  la  solicitări 

simple 

4.1 Reducerea unui 

paragraf la ideea esenţială 

şi realizarea unor puncte de 

vedere. 

Epoca Luminilor 

 

 

 

Revoluţia Industriala. 

 

 

Revoluţia Engleză 

Revoluţia Franceză 

Revoluţia 

Nord-Americană  

S1 Conversaţia 

Dialogul 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Proiectul 

 

S1-S10 

- Poate înţelege texte  

simple și scurte, din 

tema istorică. 

Observaţia sistematică 

a progresului 

Evaluarea performanţei 

obţinute (oral şi în scris) 

Proiect 

S3 

Conversaţia 

Dialogul 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Aplicaţii online 

 

 

- Poate înţelege texte 

simple şi scurte, mai 

ales dacă sunt ilustrate. 

Inţelegerea şi 

identificarea formelor 

de organizare 

politică,dar şi formarea 

statelor europene. 

Observaţia sistematică 

a progresului 

Evaluarea performanţei 

obţinute (oral şi in scris) 

Proiect online, alte 

aplicaţii 

 

2 

1.1 Identificarea unor 

informaţii specifice 

dintr-un 

text istoric specific temei . 

2.1 Completarea unei fişe 

3.1 Comunicarea 

interactivă într-un schimb 

de 

informaţii simplu şi direct 

3.2 Redactarea unor 

răspunsuri  la  solicitări 

simple 

4.1 Reducerea unui 

paragraf la ideea esenţială 

şi realizarea unor puncte de 

vedere. 

Tarile Române în Sec. 

Fanariot. 

Anul 1848 în Europa. 

Formarea statelor 

modern I şi II. 

Primul Război 

Mondial. 

Formarea Statului 

Naţional Unitar 

Român. 

Regimuri politice 

democratice şi 

totalitare în perioada 

interbelică. 

România în perioada 

inerbelică. 

Relaţiile inernaţionale 

interbelice. 

S1 Conversaţia 

Dialogul 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Proiectul 

 

S11-S22 

- Este capabil să 

înţeleagă obiective de 

referintă, prin utilizarea 

unor termeni ajutători. 

Observaţia sistematică 

a progresului 

Evaluarea performanţei 

obţinute (oral şi în scris) 

Proiect 

S3 

Conversaţia 

Dialogul 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Aplicaţii online 

 

- Este capabil să 

înţeleaga exemple  

simple și concrete din 

continuturile istorice, 

atunci când sunt spuse 

clar și lent și atunci 

când 

sunt repetate, dacă este 

necesar. 

Observaţia sistematică 

a progresului 

Evaluarea performanţei 

obţinute (oral şi în scris) 

Proiect online, sau alte 

aplicaţii 
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Al Doilea Război 

Mondial. 

Participarea României 

la război. 

Holocaustul. 

3 

1.1 Identificarea unor 

informaţii specifice 

dintr-un 

Text istoric specific temei. 

2.1 Completarea unei fişe 

3.2 Redactarea unor 

răspunsuri  la  solicitări 

simple 

4.1 Reducerea unui 

paragraf la ideea esenţială 

şi formularea unor 

argumentări. 

  

Regimuri politice 

democratice şi 

totalitare postbelice. 

România în anii 

socialismului totalitar. 

Relaţiile inernaţionale 

postbelice. 

Prăbuşirea 

comunismului in 

Europa. 

România dupa 1989. 

România şi integrarea 

Euro-atlantică. 

S1 Conversaţia 

Dialogul 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Proiectul 

 S23-S27 

 

 

 

 

S28-34 

- Poate realiza cerinţele 

solicitate de profesor. 

Observaţia sistematică 

a progresului. 

Evaluarea performanţei 

obţinute (oral şi în scris) 

Proiect. 

S3 

Conversatia 

Dialogul 

Exercitiul 

Explicatia 

Aplicatii online 

 

- Poate  realiza cu 

ajutorul colegilor, 

formularea unor puncte 

de vedere si a unor  

argumentari. 

Observaţia sistematică 

a progresului. 

Evaluarea performanţei 

obţinute (oral şi în scris). 

Proiect online, sau alte 

aplicaţii 

 

 

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 

 

 

         Director, 

 Prof.  

 Semnătură: ______________________ 

Data:  22.09.2021 

Întocmit, 

Numele și prenumele :  prof .Dinu Elena Loredana 

Specialitatea:  Istorie 

Colegiul Naţional Ienachitî Văcărescu , Târgovişte 

Semnătură: ______________________ 

___________________________________ 
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PROIECT DIDACTIC 

 Formarea conştiinţei istorice 

 
Prof. Negoiţǎ Doina 

Şcoala Gimn. “Alexandru Ioan Cuza”Brǎila 

Liceul Tehnologic “Edmond Nicolau” Brǎila  

 

Clasa: a XI – a  

Tipul lecţiei:  Lecţie mixtă  

Scopul lecţiei: Dezvoltarea viziunii de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc, prin integrarea operelor 

cronicarilor moldoveni.  

  Competenţe specifice: 

• Utilizarea achiziţiilor lingvistice, cu accent pe aspectele normative 

• Folosirea adecvată a strategiilor de comunicare orală în monolog şi dialog 

• Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare  

• Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor studiate  

• Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc până la începutul secolului al XX-lea  

• Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare şi cercetare a unei teme  

• Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în situaţii de comunicare diverse( scrise sau orale) 

Obiective operaţionale :  

Elevii vor fi capabili:  

1. să prezinte contextul cultural- istoric al epocii, secolul al XVII- lea; 

2. să încadreze în contextul epocii letopiseţele lui Grigore Ureche,  lui Miron Costin şi Ion Neculce; 

3. să ilustreze cu citate din operele studiate motivele pentru care aceştia şi-au scris letopiseţele; 

4. să prezinte succint operele celor trei cronicari; 

5. să discute fragmente reprezentative din operele cronicarilor; 

6. să stabilească legătura dintre operele cronicarilor moldoveni şi cele ale literaturii culte; 

Forme de organizare: frontală, în perechi şi individuală; 

Metode didactice: învăţarea prin descoperire,  lectura, conversaţia euristică, exerciţiul, analiza literară, explicaţia, 

problematizarea; 

Mijloace de  învăţământ: manualul, fişe de lucru, videoproiector. 

Bibliografie:  

1. N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi, Editura Minerva, Bucureşti, 1980 

2. G.Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Minerva, Bucureşti, 1985 

3. Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Editura Tineretului, Bucureşti, 1961 

4. Miron Costin, Opere alese, Editura Tineretului, Bucureşti, 1966 

5. Ion Necule, O samă de cuvinte, Editura Junimea, 1972 
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Demers didactic 

EVOCAREA 

Formarea conştiinţei istorice a poporului român: 

 Elevii  prezintă referatul. Ei surprind aspecte legate de epoca culturală în care au apărut scrierile cronicarilor, secolul al 

XVII- lea, subliniind necesitatea apariţiei cronicilor. Precizează care sunt temele fundamentale abordate de cronicari: 

originea comună a tuturor românilor, originea romană a românilor, latinitatea limbii române, fenomenul continuităţii 

poporului în acest teritoriu, consemnarea evenimentelor istorice trecute sau contemporane lor şi instituţia domniei. 

Succint se prezintă Letopiseţul Ţării Moldovei. Captarea atenţiei elevilor şi legătura cu subiectul lecţiei lor se face prin 

realizarea unei scheme, din care să reiasă importanţa istorică, lingvistică şi literară a operelor cronicarilor. 

REALIZAREA SENSULUI 

Se anunţă subiectul lecţiei. Se enumeră obiectivele lecţiei.  

Elevii vor primi câte o fişă de lucru şi vor lucra în perechi. Vor răspunde la întrebările de pe fişă pentru a evidenţia câteva 

trăsături ale scrierilor lor. Elevii vor răspunde cerinţelor şi vor descoperi particularitǎţile fiecărui cronicar. 

REFLECŢIA 

Profesorul va face o scurtă prezentare a cronicarilor, considerată o schemă a lecţiei. 

Se verifică modul de receptare a informaţiilor şi se anunţǎ tema.                                

•     Importanţa cronicarilor în dezvoltarea limbii şi a literaturii române 

1. Istorică: pun bazele istoriografiei române, abordează probleme legate de originea latină a poporului şi a limbii, de 

continuitatea şi de unitatea poporului român; 

2. Lingvistică: letopiseţele reprezzintă o sursă de cunoastere a unei etape din evoluţia limbii române; 

3. Literară: textele demonstrează forme incipientele prozei artistice. Citeşte cu atenţie textul dat şi răspunde la întrebări. 

• Citeşte cu atenţie textul dat şi răspunde la întrebări. 

a) “Începutul țărâlor acestora și neamului moldovenescŭ și muntenescŭ și câți sunt și în Țările Ungurești cu acest 

nume, români și până astăzi, de unde suntŭ și de ce seminție, de când și cum au dăscălecat, acéste părți de 

pământŭ, a scrie, multă vréme la cumpănă au stătut sufletul nostru. Să înceapă osteneala aceasta, după atâta véci de 

la discălecatul țărâlor cel dintăi de Traian împăratul Râmului, cu câteva sute de ani peste mie trecute, să sparie 

gândul. A lăsa iarăș nescris, cu mare ocară înfundat neamul acesta de o seamă de scriitori, ieste inimii durére. 

Biruit-au gândul să mă apucu de această trudă, să scoț lumii la védére felul neamului, din ce izvor și seminție suntŭ 

lăcuitorii țărâi noastre, Moldovei și Țărâi Muntenești și românii din Țările Ungurești, cum s-au pomenit mai sus, că 

toți un neam și o dată discălecați suntŭ, de unde suntŭ veniți strămoșii lorŭ pre acéste locuri, supt ce nume au fostŭ 

întăi la discălecatul lor și de cândŭ s-au osebit și au luat numele cest de acum, moldovan și muntean, în ce parte de 

lume ieste Moldova…” 

(Miron Costin, Predoslovia la “De neamul moldovenilor din ce ţară au ieşit strămoşii lor”) 

 

1.Numeşte câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor:seminţie, trudă. 

2.Construieşte un enunţ în care să utilizezi o locuţiune/ expresie care să conţină substantivul lume. 

3.Demonstrează cui se adresează scriitorul. 

4.Extrage două structuri care captează atenţia receptorului. 
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5.Comentează implicarea scriitorului, precizând sentimentele sale şi cauza/ cauzele lor. 

 

b) “Iară Ștefan-vodă, mergând de la Cetatea Neamțului în sus pre Moldova, au mărsu pe la Voroneț, unde trăiè un 

părinte sihastru, pre anume Daniil. Și bătând Ștefan-vodă în ușa sihastrului, să-i descuie, au răspunsu sihastrul să 

aștepte Ștefan¬vodă afară pănă ș-a istovi ruga. Și după ce ș-au istovit sihastrul ruga, l-au chemat în chilie pre 

Ștefan-vodă. Și s-au ispovedit Ștefan-vodă la dânsul. Și-au întrebat Ștefan-vodă pre sihastru ce va mai face, că nu 

poate să să mai bată cu turcii: închina-va țara la turci, au ba? Iar sihastrul au dzis să nu o închine, că războiul este a 

lui, numai, după ce va izbândi, să facă o mănăstire acolo, în numele Sfântului Gheorghie, să fie hramul bisericii. 

Deci au și purces Ștefan-vodă în sus pe la Cernăuți și pre la Hotin și au strânsu oaste, feliuri de feliuri de oameni. 

Și au purces în gios. Iar turcii, înțălegând că va să vie Ștefan¬vodă cu oaste în gios, au lăsat și ei Cetatea Neamțului 

de a o mai bate și au început a fugi spre Dunare. Iar Ștefan-vodă au început a-i goni în urmă și a-i bate, pănă i-au 

trecut de Dunăre. Și întorchându-s-înapoi Ștefan-vodă, s-au apucat de au făcut mănăstirea Voronețul. Și au pus 

hramul bisericii Sfântul Gheorghie.” 

(Ion Neculce, O samă de cuvinte, Legenda IV) 

 

1.Numeşte câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: a istovi, bătându-l. 

2.Construieşte un enunţ în care părinte să fie utilizat cu alt sens decât cel din text. 

3.Numeşte o temă şi două motive literare din text. 

4.Precizează mijlocul de caracterizare prin care este portretizat Ştefan cel Mare. 

5.Ilustrează două trăsături ale genului epic. 
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Rolul educaţiei comportamentale în dezvoltarea inteligenţei emoţionale 

            Prof. înv. primar Maghiari Helga Antonia 

                                                      Şcoala Gimnazială Nr. 18 Baia Mare 

 

“A cunoaşte întreaga lume nu este nimic în comparaţie cu faptul de a cunoaşte misterul interior al fiinţei tale. Însăşi ideea de 

a compara este în întregime falsă. Fiecare individ este unic, deoarece nu mai există nimeni asemenea lui. Faptul de a 

compara ar fi fost ceva normal dacă indivizii ar fi fost asemănători. Dar nu sunt. Nici măcar gemenii nu sunt absolut 

identici. Este imposibil să găseşti o altă fiinţă care să fie exact că tine. Noi comparăm, deci, fiinţe unice şi de aici provin 

toate problemele.” OSHO 

Trăim într-o perioadă marcată de schimbări rapide. Toţi suntem puşi în faţa provocărilor de a ne adapta unei lumi 

care nu mai este la fel de sigură şi predictibilă cum era odată, iar din punctul de vedere al copiilor, creşterea şi maturizarea 

sunt mai dificile decât au fost până acum. Stresul specific copilăriei a atins proporţii epidemice, iar sinuciderile şi depresia la 

vârsta copilăriei sunt, de asemenea în creştere. 

 Cutremurătoare sunt rezultatele unui sondaj efectuat asupra unui număr mare de părinţi şi profesori din diverse ţări 

(Goleman, 1995) care a relevat o tendinţă mondială a generaţiei actuale de copii de a avea mult mai multe probleme 

emoţionale decât în trecut. Aceştia sunt mai singuri şi mai deprimaţi, mai furioşi şi mai nestăpâniţi, mai emotivi şi mai 

inclinaţi să devină anxioşi din orice, mai impulsivi şi mai agresivi. 

 Date fiind aceste realităţi, este necesar să acordăm o mai mare atenţie dezvoltării sociale şi emoţionale a copiilor 

noştri. Responsabilitatea noastră în calitate de educatori  presupune nu doar să oferim cunoştinţe şi date copiilor, ci cred eu, 

mai ales să-i învăţăm abilităţile de supravieţuire necesare pentru a face faţă cu succes vieţii în lumea contemporană. 

 Sunt bine cunoscute cazurile a numeroşi elevi geniali a căror performanţă pe durata şcolarizării depăşeşte sensibil  

reuşitele colegilor lor, dar care nu reuşesc mai apoi să îşi valorifice potenţialul, eşuând, uneori lamentabil, în plan profesional; 

prestaţiile lor la locul de muncă le trădează lipsa deprinderilor practice şi a celor sociale.  

 Pe de altă parte, nu puţine sunt persoanele care, deşi modest dotate intelectual, dovedesc o bună adaptare socială la o 

mare varietate de contexte, fiind consideraţi oameni de succes.  

 Desigur nu trebuie omis faptul că în cele două medii, educaţional şi social, problemele cu care ne confruntăm sunt 

calitativ diferite. Mediul educaţional ne supune rezolvării, prioritar, probleme bine definite, adică probleme pentru care, de 

regulă, există un singur răspuns corect; prin contrast, problemele vieţii cotidiene sunt slab definite, ceea ce permite abordarea 

lor din mai multe perspective, iar pentru ele nu există niciodată o soluţie perfectă .  

 Din dorinţa de a depăşi acest paradox aparent, cercetătorii au introdus o serie de termeni noi. Întâlnim, astfel, tot mai 

frecvent, sintagme precum inteligenţa socială, inteligenţa practică, inteligenţă emoţională etc. Toate acestea se referă la 

abilităţi cognitive ce sunt necesare pentru a soluţiona problemele cu care ne confruntăm  în viaţa de zi cu zi: rezolvarea 

conflictelor de muncă, dificultăţile muncii în echipă, adaptarea la un nou context cultural, social sau la un nou loc de muncă 

etc. 

  “Şcoala este este o experienţă crucială şi definitorie care va influenţa masiv adolescenţa copiilor şi mai apoi 

perioada adultă. Simţul valorii de sine la copii depinde substanţial de capacitatea acestora de a se descurca la şcoală. Un 

copil care nu reuşeşte la şcoală se va considera înfrânt şi reacţionează ca atare, ceea ce reprezintă o perspectivă sumbră 

pentru întreaga sa viaţă”   - Dr. Hamburg  
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În curriculum nostru supraîncărcat de tematică ştiinţifică, a cărei importanţă nu poate fi contestată, educaţiei morale i se 

rezervă un spaţiu mult prea mic sau chiar deloc. Ori există tot mai multe dovezi că dimensiunile axiologice ale individului îşi 

au originea în capacităţile emoţionale ale acestuia.  

 Iată aşadar un argument esenţial pentru importanţa inteligenţei emoţionale în stabilirea conexiunilor  dintre 

sentimente şi caracter. Cei care sunt sclavii impulsurilor au mult de suferit din punct de vedere moral, deoarece tocmai 

capacitatea de a controla impulsurile este ceea ce susţine clădirea caracterului.  Similar, rădăcinile altruismului se regăsesc 

în abilitatea de a descifra corect şi de a răspunde adecvat la emoţiile celorlalţi; a fi indiferent la nevoile sau disperarea 

celuilalt echivalează cu lipsa de afecţiune. Or, două sunt atitudinile morale pe care timpurile noastre le reclamă cu stringenţă: 

autoînfrânarea şi compasiunea. 

Acceptarea de sine 

 „Pur şi simplu diferit”  

 Scop: Să înţeleagă că, numai pentru simplu fapt că oamenii sunt diferiţi, nu înseamnă că sunt mai buni sau mai răi. 

Materiale: Creioane, după caz. 

Procedura: 1) Prezentaţi activitatea, cerând elevilor să îşi scoată câte un creion cu care scriu de obicei şi să îl aducă în faşa 

clasei. Spuneţi-le că veţi vorbi despre diferenţe şi că îşi vor utiliza creioanele pentru un experiment. 

 2) Rugaţi elevii să îşi examineze cu atenţie creioanele, să caute acele caracteristici care i-ar ajuta să îşi recunoască 

mai târziu creioanele. Cereţi-le apoi să pună toate creioanele într-o grămadă. 

 3) Amestecaţi creioanele. Apoi, unul câte unul, elevii îşi vor căuta creionul. 

Discuţii: Întrebări referitoare la conţinut: 

Câţi dintre voi aţi putut să vă recunoaşteţi creionul cu uşurinţă? 

Ce caracteristici speciale a deosebit creionul tău de creioanele celorlalţi? 

Dacă am fi pus împreună oameni, şi nu creioane, ar însemna că unii ar fi mai buni decât ceilalţi? Dar mai răi? 

Pentru că tu sau creionul tău sunteţi diferiţi, asta înseamnă că sunteţi mai buni? Sau mai răi? 

Ce probleme ar apărea dacă toţi oamenii sau toate lucrurile ar fi identice? 

Întrebări de personalizare: 

Prin ce te deosebeşti de ceilalţi? 

Ce părere ai despre aceste diferenţe? Eşti bucuros că eşti diferit? Te simţi bine că eşti diferit? 

Pentru coordonator: 

 Puneţi accent pe ideea că diferenţele sunt un lucru bun şi pe faptul că nu avem nevoie să ne comparăm cu ceilalţi şi 

să presupunem că sunt mai buni sau mai răi decât noi din cauza diferenţelor care există. 

                                                            „Schimbări, schimbări”  

Scop: Să înţeleagă faptul că oamenii se dezvoltă şi se schimbă. 

Materiale: Obiect adus de copil (urmează să fie descris). 

Procedura: 1) Prezentaţi activitatea, explicând faptul că fiecare elev va aduce la şcoală un obiect care semnifică o schimbare 

prin care a trecut sau care arată cum a crescut el de când era bebeluş. .De exemplu, pot să aducă jucării pentru sugari, 

biberoane, hăinuţe de bebeluş etc. 
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 2) În ziua stabilită, puneţi elevii să dea exemple, arătând obiectul adus şi explicând prin ce diferă ei acum faţă de 

momentul când îl foloseau (de exemplu, poate că nu le mai place să se joace cu jucării de sugar sau să bea lapte din biberon, 

poate că se îmbracă cu haine mai mari etc.). 

Discuţii: Întrebări referitoare la conţinut: 

1) Ce aspecte din voi credeţi că s-au schimbat?(scrieţi-le, într-o anumită ordine,  pe tablă) 

2) V-aţi schimbat doar în ceea ce priveşte un singur aspect sau în ceea ce priveşte mai multe aspecte? 

3) Credeţi că veţi continua să vă schimbaţi pe măsură ce creşteţi? 

Întrebări de personalizare: 

Ce părere aveţi despre schimbările care apar pe măsură ce creşteţi? 

Care sunt părţile bune ale faptului că v-aţi schimbat? 

Ce lucruri v-aţi fi dorit să nu se fi schimbat? 

Ce schimbare vă place în mod deosebit? 

Pentru coordonator: 

 Este important să remarcaţi ambivalenţa schimbării, totuşi să accentuaţi faptul că toţi ne dezvoltăm şi ne schimbăm 

în maniere diferite. 

Alte activităţi potrivite: 

- Nimeni nu mă place 

 Este foarte important ca elevii să înţeleagă că, de cele mai multe ori, ei presupun că cineva nu îi place, când, de fapt, 

persoana respectivă poate să îi placă sau să nu îi placă. Chiar atunci când cineva nu te place, rămâi în continuare o persoană 

bună şi valoroasă. 

- Învinovăţirea 

 Chiar şi atunci când cineva greşeşte sau face ceva prost, autoînvinovăţirea nu face altceva decât să agraveze  

situaţia. 

- Aşa se spune 

 Deşi  copiii nu pot controla comportamentul  tuturor celorlalţi oameni, îşi pot controla propriile reacţii faţă de 

aceste comportamente, înţelegând că ei nu sunt ceea ce ceilalţi spun că ar fi. 

- Pot să încerc 

 A încerca ajută şi nu strică cu nimic. Dacă elevii încearcă şi eşuează, eşecul lor nu înseamnă că nu sunt competenţi 

sau că nu vor putea niciodată să înveţe abilitatea respectivă. 

- Perfect, perfect 

 Este important ca elevii să recunoască imposibilitatea atingerii perfecţiunii şi să evite să îşi echivaleze valoarea 

personală cu performanţa în realizarea sarcinilor. 
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FORMAREA DE PRICEPERI ȘI  DEPRINDERI LA LICEELE TEHNOLOGICE 

Prof. Popescu  Florentina 

Liceul Tehnologic “Ion Popescu - Cilieni” 

Com. Cilieni, Jud. Olt 

 

  Prin predarea modulelor de specialitate în liceele tehnologice se urmăreşte că elevii să-şi acumuleze un 

sistem de cunoştinţe, un mod de a acţiona şi a gândi, care să asigure premisele competenţei într-un domeniu de activitate 

corespunzător fiecărui profil de pregătire. Competenţele  acestor module de specialitate se constituie prin instruire teoretică, 

practică şi laborator tehnologic. Grație activităţilor practice, se ajunge la cunoaşterea prin descoperire de conținuturi  

ştiinţifice, la declanşarea de iniţiative în activitatea de cercetare ştiinţifică, la dobândirea de aptitudini de învăţare prin 

acţiune, la formarea abilităţilor practic-aplicative şi motrice ale elevilor.  

Lucrările de laborator sunt importante că legătură între lecţiile teoretice şi instruirea practică, datorită lor  se creează 

abilităţi de concretizare a noţiunilor teoretice. Laboratorul  este locul în care trebuie  să se desfăşoare cea mai mare parte a 

activităţilor didactice, unde elevii să se poată familiariza cu tehnicile de lucru specifice, spre a-şi forma deprinderi şi abilităţi 

practice, prin participarea directă la realizarea lucrărilor, efectuarea   experimentelor, simulărilor  și interpretarea 

rezultatelor.  

Lucrarea de laborator reprezintă pentru elev întâlnirea cu nişte obstacole cognitive pe care trebuie să le depăşească 

în decursul acesteia singur sau împreună cu colegii, sub îndrumarea atentă a cadrului didactic.  În activitatea de laborator 

elevul devine experimentator (cercetător) confruntat cu „tema sa de cercetare”. Va fi necesar să emită ipoteze, să imagineze şi 

să realizeze montajul experimental, să observe desfăşurarea fenomenelor, să înregistreze datele experimentale, să le 

analizeze, şi stabilind cauzele de posibilă eroare să emită judecăţi de valoare cu privire la metoda utilizată, justeţea şi 

repetabilitatea valorilor obţinute, utilitatea metodei etc, 

Pentru efectuarea lucrărilor practice de laborator este necesară amenajarea şi dotarea cu un minim necesar de maşini 

, aparate şi instalaţii care să acopere exigenţele curriculare. În laborator elevii aprofundează fenomene, cunosc aparate şi 

instalaţii, înţeleg tehnologii de măsurare, işi dezvoltă gândirea şi aptitudinile legate de specialitate. Pentru dobândirea 

competenţelor prevăzute în standarde, activităţile de învăţare –predare utilizate,  vor avea un caracter activ, interactiv şi 

centrat pe elev, cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare, pe activităţile practice şi mai puţin pe 

cele teoretice. 

Înaintea abordării lucrării practice propriu-zise, elevii trebuie să aibă cunoştinţe teoretice complete asupra 

componențelor, circuitelor, instalaţiilor pe care urmează să le verifice și măsoare, asupra schemelor de funcţionare, 

caracteristicilor şi parametrilor acestora. Are loc reîmprospătarea cunoştinţelor teoretice, utilizând diverse forme: expunerea 

profesorului, discuţii cu elevii, sondări ale nivelului de cunoştinţe cu intervenţii acolo unde este cazul, studiul individual 

dirijat al elevilor( pe bază de manual, notiţe), folosirea unor mijloace de învăţământ adecvate şi, pe cât posibil, atractive 

(soft-uri educaţionale, filme didactice). 

După ce elevii desenează schemele funcţionale ale montajelor şi instalaţiilor cu care vor lucra, este recomandat ca 

acestea să fie verificate, corectate şi comentate în prezenţa profesorului. În activitatea propriu-zisă de efectuare a lucrării, 

elevii sunt lăsaţi să lucreze independent. Un lucru important care se urmăreşte este acela că elevul să nu înveţe pe de rost 
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nişte scheme, caracteristici, construcţii de echipamente, ci să dobândească cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice, care să-i 

dea posibilitatea de a se orienta într-o situaţie nouă, sau atunci când a uitat ceva să poată să reia o situaţie dată şi să găsească 

rezolvarea corectă a sarcinii de lucru. 

Experimentul sau lucrarea de laborator se încheie cu referate elaborate de elevi care trebuie să răspundă cerinţelor 

din îndrumarele de laborator, care conţin scheme funcţionale, tabele, grafice, răspunsuri și concluzii în interpretarea datelor. 

Evaluarea de către profesor presupune o activitate desfăşurată anticipat, în paralel cu elevii sau după activitatea acestora şi cu 

condiţia utilizării întregului arsenal de metode şi mijloace de evaluare de care trebuie să dispună. 

Efortul depus pentru pregătirea lucrărilor practice este laborios, dar rezultatele obţinute de elevi şi participarea lor 

activă şi afectivă răsplătesc orice efort. 

Formarea de priceperilor şi deprinderilor implică munca independentă, în grup sau pe  echipe a elevilor. Acesta 

activitate solicită un volum de muncă mai mare din partea elevilor în scopul formării de priceperi şi deprinderi, în vederea 

dezvoltării exprimării şi a spiritului de creaţie. Cadrul didactic trebuie să stăpânească anumite tehnici în dezvoltarea sarcinilor 

specifice compunerilor şi să cunoască posibilităţile elevilor de utilizare a acestora. 
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Program Naţional 

SĂ CITIM  PENTRU MILENIUL III 

,,Cărţile, pasiunea mea’’ 
 

Coordonator proiect,                                                                                                                                      

Prof. Lazăr Marinela 

 
                                                                                                                                        

A.   Denumirea proiectului 

,,Cărţile, pasiunea mea’’ 

a.  Mesaj - slogan 

  ,,Cărţile ne sunt prieteni statornici... Ne sunt sfetnici şi nu ne contrazic. Cărţile care ne plac sunt şi urne pline de 

amintiri.’’  (Mihail Sadoveanu) 

b.  Domeniul  şi tipul de educaţie în care se încadrează 

  Proiect educaţional din cadrul programului naţional de stimulare a interesului  pentru lectură „Să citim pentru 

mileniul III”. 

c. Tipul de proiect 

Proiect naţional 

B. Aplicantul 

      Şcoala Gimnazială Nr. 6 Suceava 

Str. 22 Decembrie, Nr. 189, Loc. Suceava, Jud. Suceava 

Telefon: 0230519414 

      Fax: 0230519414 

      E-mail: scoala6sv@yahoo.com 

Argument: 

Încă de la început am realizat acest tip de proiect naţional, care a fost benefic atât  

pentru copii, pentru mine, cât şi pentru părinţii preşcolarilor. Am organizat vizite la tipografii, librării, expoziţii, scenete, 

programe artistice, concerte de colinde, jocuri de rol, dramatizări, activităţi care au avut un impact deosebit asupra 

beneficiarilor direcţi şi indirecţi. La nivelul unităţii şcolare, am adus un plus, deoarece am avut apariţii în mass-media locală. 

Doresc să desfăşor activităţile acestui proiect ani mulţi de acum încolo, deoarece, cu durere în suflet spun că, părinţii rar îşi 

mai fac timp să le citească copiilor poveşti, rar stau cu aceştia de vorbă… 

C. Parteneri 

Echipa de proiect: 

- Prof. Simioniuc Ionela Otilia, Şcoala Gimnazială Nr.6 Suceava 

Coordonator de proiect: 

- Prof. Lazăr Marinela, Şcoala Gimnazială Nr.6 Suceava 

mailto:scoala6sv@yahoo.com
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Parteneri educaţionali: 

- părinţi;                                                                                               

- educatoare; 

- specialişti: profesor de limbă română, logoped,  

- poet, prof. Logigan Daniela             

    D.   Context 

 ‘‘Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea singura este veselă şi nevinovată.’’      

 (Ion Creangă)              

      

             Prin cadrul activităţilor de educare a  limbajului şi prin activităţile acestui proiect, doresc să le formez copiilor 

un vocabular bogat în conţinuturi pentru vârsta acestora, să le îndrum paşii spre tainele cărţilor, doresc să se poată exprima 

liber, să îşi exprime propriile idei, sentimente, trăiri, să poată interelaţiona mai uşor-dramatizând, intrând uşor în pielea 

personajelor, de a coopera cu ai săi colegi,  să reuşească să scoată mesajele educative din anumite poveşti, poezii, texte 

literare etc. Lectura rămâne una dintre cele mai intense, mai educative şi mai răspândite activităţi. Cu cât apropierea copilului 

de carte se face mai devreme, cu atât mai importante şi mai durabile sunt efectele ei în domeniul limbajului, al comunicării, 

precum şi în cel al comportamentului şi al socializării. 

  Cartea  trebuie să devină prietena copilului de la cea mai fragedă vârstă. Cu ajutorul acesteia, copiii intră în lumea 

cunoaşterii, a curiozităţilor, descoperă realitatea înconjurătoare, descoperă lumea şi facerea ei. Copiii sunt atraşi de cărţi! Îşi 

aleg singuri cărţile preferate din biblioteca grupei sau cea familială. Deprinderile de citit-scris sunt acumulate prin activităţile 

de lectură, prin acestea, dobândind cunoştinţe noi.  

Grădiniţa  are menirea de a forma un lector competent, dar şi un cititor care să-şi formeze gustul propriu pentru 

lectură, astfel încât să fie un cititor activ pe tot parcursul vieţii. ,,Micul lector este atras de cărţi’’. 

„ … că pe copil, să-l judeci prin copilăria ta, dacă ţi-o mai aduci aminte …”   

                                                                                         ( Doina  Ionet ) 

E. Descrierea proiectului 

Scopul programului: 

                   Stimularea interesului pentru lectură în perioada preşcolarităţii şi a şcolarităţii mici, în vederea atenuării 

unora dintre cauzele care pot genera eşecul şcolar. 

Obiective specifice: 

a) Privind copiii preşcolari şi şcolari: 

▪ Formarea deprinderilor elementare de utilizare a cărţilor; 

▪ Stimularea gustului pentru lectură; 

▪ Apropierea copiilor preşcolari şi şcolari mici de carte şi de cuvântul scris; 

▪ Formarea unei atitudini de grijă şi respect faţa de carte; 

▪ Familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere; 

▪ Îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-scris; 

▪ Cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea sau păstrarea cărţilor; 
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▪ Stimularea imaginaţiei şi a creativităţii verbale; 

▪ Împărtăşirea experienţelor personale;  

▪ Dezvoltarea dragostei faţă de carte, de lectură; 

▪ Îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-scris; 

▪ Dezvoltarea capacităţii de vorbire şi comunicare; 

▪ Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, trăiri, sentimente, semnificaţii mijlocite de 

limbajul scris; 

▪ Participarea la activităţile de grup. 

▪ Cunoaşterea instrumentelor de lucru din care sunt realizate cărţile, planşele, jetoanele, pliantele, fluturaşele etc. 

▪ Cunoaşterea instituţiilor şi a persoanelor angajate care se ocupă cu realizarea cărţilor şi distribuirea sau păstrarea 

acestora. 

b) Privind cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar: 

▪ Încurajarea, prin metode bazate preponderent pe joc, a învăţării culturale la vârstele mici; 

▪ Stabilirea fundamentelor de dezvoltare a competenţelor de bază (citit, scris);  

▪ Familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a interesului pentru lectură la vârstele mici; 

▪ Construirea unui mediu educaţional care să motiveze copilul în procesul de apropiere faţă de carte şi faţă de 

cuvântul scris 

c) Privind părinţii: 

▪ Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educaţia propriilor copii; 

▪ Creşterea implicării părinţilor în activitatea grădiniţei şi a şcolii şi în crearea unui mediu cald şi sigur pentru 

copil/elev; 

▪ îmbogăţirea bibliotecii personale; 

▪ participarea alături de copii la activităţile grădiniţei şi la cele extracurriculare; 

▪ dezvoltarea dragostei faţă de cărţi, de lectură; 

▪ citirea poveştilor copiilor; 

▪ transmiterea corectă a informaţiilor, a poveştilor, a textelor copiilor; 

▪ vorbirea clară, corectă, coerentă, cu intonaţie transmisă copiilor. 

▪ aprofundarea cunoştinţelor referitoarea la istoricul cărţilor; 

▪ participarea la noi activităţi extracurriculare. 

     Grup ţintă: 

- copiii preşcolari cu vârste între 3-6 ani; 

- elevii claselor 0-VIII. 

Durata: anul şcolar: 2021-2022 

Mijloace de realizare: 

- mese rotunde, schimb de experienţă, întâlniri cu autori de carte, concursuri, vizite, expoziţii, dramatizări, audiţii, 

interpretări, confecţionare cărţi, afişe, fluturaşe. 

Produse ale activităţii: 
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- cărţi confecţionate, decor pentru spectacole, afişe, invitaţii, înregistrări ale copiilor, jurnalul grupei. 

Calendarul activităţilor: 

Septembrie: 

- ,,Donez o carte bibliotecii grupei’’ – prezentarea bibliotecii grupei şi îmbogăţirea  

                                                          acesteia 

      Octombrie: 

- ,,Împărăția cărților’’ – vizită la biblioteca școlii 

      Noiembrie: 

- ”Carnavalul toamnei” – spectacol 

Decembrie: 

- ,,Tradiţii şi obiceiuri de iarnă’’ – vizionare 

Ianuarie:  

- ,,Somnoroase păsărele’’, Mihai Eminescu – memorizare 

Februarie: 

- ,,Personaje din poveşti’’ – colorare fişe / desen / modelaj / pictură 

Martie: 

- ,,Creangă, povestind copiilor’’- un elev povesteşte copiilor preşcolari 

     Aprilie:  

- ,,Povestea cărţii’’-  vizită la tipografia ,,Lidana’’ 

- ,,Cumpără cartea preferată’’ -  vizită la librăria ,,Alexandria’’ 

     Mai: 

- ,,De vorbă cu poeta Logigan Daniela’’ -  convorbire 

    Iunie:  

    -      ,,Cărţile. pasiunea mea’’ – evaluarea proiectului 

    Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, povestirea, memorizarea, demonstraţia, dramatizarea, portofoliul, poveste 

creată de copii, cvintetul 

  Forme de organizare: frontal, individual, în perechi, pe grupe 

  Rezultate aşteptate: 

- îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii grupei; 

- achiziţionarea unor deprinderi de citit-scris; 

- dezvoltarea dragostei faţă de carte, de lectură; 

- interpretarea corectă a rolurilor din poveşti; 

- învăţarea corectă a răsfoirii citirii unei cărţi; 

- învăţarea prezentării unei cărţi; 

- crearea spaţiului instructiv-educativ cu imagini, fotografii, planşe etc.; 

- crearea unui mediu cultural  activ şi stimulativ; 

- educarea respectului pentru carte şi pentru munca celor care o realizează. 
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Resurse umane: 

- copii, părinţi, educatori, învăţători, director, bibliotecari, profesor de limbă română, tipograf, scriitor, poet, regizor 

artistic, actori. 

Resurse materiale: cărţi, planşe, imagini, jetoane, fotografii, cd-player, cd-uri, aparat   

foto digital, camera video, video-proiector, calculator, diafilm, machete, foi, cartoane colorate, carioci, creioane colorate, 

acuarele, lipici, foarfece, costume, diverse materiale pentru activităţi şi pentru teatru. 

Parteneriate: Grădiniţe, Şcoli, Biblioteci, Tipografii, Librării 

Parteneri interni: 

             Şcoala Gimnazială Nr.6 Suceava 

- director, prof. Pantea Ana-Mihaela 

- Prof. Simioniuc Ionela Otilia 

- Prof. Duţuc Mirela Magdalena 

- Prof. Roibu Dana Florentina 

- Prof.  Sericiuc Elisaveta Elena                                                                                  

- Înv. Nisteriuc-Cumpătă Nicoleta      

- Prof. Lucanu Mihaela 

- Prof.lb.rom. Andreica Ioana 

      Parteneri externi: 

- Școala Gimnazială Mitocu-Dragomirnei: poet, prof. Logigan Daniela 

- Librăria ,,Alexandria’’ 

- Tipografia ,,Lidana’’ 

F. Evaluarea proiectului: 

- portofoliul proiectului; 

- albumul foto; 

- jurnalul portofoliului; 

- dramatizare; 

- program artistic; 

- autoevaluare la nivelul grupelor. 

G. Sustenabilitatea proiectului 

- promovarea proiectului în grădiniţă şi în comunitate; 

- panouri cu imagini din cadrul activităţilor; 

- prezentarea activităţilor în mass-media și în reviste de specialitate; 

Activităţi cu caracter permanent: 

- 5 minute de poezie/ poveste în dar; 

- confecţionare cărţi; 

- desene pe baza poeziilor/poveștilor învăţate; 
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PROIECT DE LECȚIE 

Propunător: Farcaș Mihaela Ioana 

Scoala Gimnaziala "Al.I.Cuza" Baia Mare, jud. Maramures 

 

Clasa: I B 

Aria Curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Comunicare în Limba Română (CLR) 

Unitatea de învățare: Grădina fermecată- fructe de toamnă 

Subiectul: „Fructele toamnei” –poezie. Sunetul și litera n/ N 

Tipul lecției: mixt 

Motivaţia: 

-Acest text contribuie la formarea și dezvoltarea capacităților de exprimare corectă orală a elevilor, atât din punct de vedere 

literar, cât și matematic, științific, dar și artistic. 

-Textul îi va ajuta să consolideze noțiunile învățate despre anotimpul toamna- fructele specifice acestui anotimp. Se 

încadrează în acele texte în care elevii sunt deprinși să realizeze o serie de acte de vorbire, folosindu-și deprinderile de 

exprimare orală.  

 

Competențe: 

- să clasifice cuvintele după numărul de silabe sau după sunetele/literele solicitate 

- să identifice locul anumitor sunete/ litere învățate în cuvinte 

- să citească în ritm propriu propozițiile/ cuvintele date 

- să recunoască fructele enumerate în poezie, enumerând câteva caracteristici ale fructelor;  

- să specifice modul în care se pot consuma fructele, respectând igiena; 

- să coloreze după cod (număr de silabe) imaginea  

- să modeleze literele mari de tipar din diferite materiale  

- să audieze cântecul ”Fructele”, realizând mișcari pe muzică    

 

Resurse: 

Procedurale: brainstorming, conversaţia, explicaţia, jurnal dublu, tur de galerie, fonetico- analitico- sintetică 

Materiale și mijloace: markere, coli A4, fișe, lipici, culori, videoproiector, laptop 

Temporale: 45 minute (evocare= 5 minute, realizarea sensului=25 minute, reflecţia=10 minute, extensia=5 minute) 

Umane: 28 elevi 

Formă de organizare: frontal, individual, pe echipe 
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Desfășurarea lecției 

A. Evocarea 

➢ Elevii sunt întrebați la ce se gândesc ei cand spun TOAMNĂ. Care a fost tema ce am discutat-o orele trecute, ce 

sunete/ litere am învățat. 

B. Realizarea sensului 

➢ Se citește poezia „Fructele toamnei”( anexa 1 ), solicitând elevii să stabilească despre ce fructe se vorbește în poezie, 

numărul acestora. Se va purta discuții despre fructe: caracteristici, cum se pot consuma, unde cresc, părțile 

componente ale plantei, importanța acestora. 

➢ Pe echipe, elevii sunt solicitați să clasifice cuvintele după numărul de silabe sau după litera solicitată în cerință 

(anexa 2). Se afișează lucrările la tablă și se verifică corectitudinea acestora. 

➢ Elevii sunt solicitați să specifice când se folosesc literele mari în scriere. Se citesc cuvintele proiectate pe tablă, 

stabilind de ce au fost scrise cu litere mari. Se ordonează cuvintele după numărul de silabe-crescător/ descrescător, 

se stabilesc cuvintele cu număr par/ impar de silabe, se descompun numerele silabelor. 

➢ Se proiectează poezia, se citește de către un elev, pe echipe urmând a stabili numărul literei solicitate la fiecare vers 

(anexa 3). Un reprezentant al echipei scrie și la tablă, realizându- se verificarea modului de rezolvare a sarcinii de 

lucru. 

➢ Fiecare elev va modela din sârmă plușată o literă mare, la alegere, din cele învățate: A, M, N 

C. Reflecția 

➢ Se deschid caietele cu foaie velină unde elevii au lipită o frunză (anexa 4)ce conține imagini cu fructe ale căror 

cuvinte sunt alcătuite din număr diferit de silabe. Au de colorat respectând codul: cu galben- cuvintele formate din 1 

silabă, cu verde cuvintele formate din 2 silabe, cu portocaliu cuvintele formate din 3 silabe. 

D. Extensia 

➢ Elevii sunt solicitați să-și reamintească ce cântec am învățat despre fructe. Se ascultă cântecul ”Fructele” după care 

elevii sunt rugați să se miște liber pe acest cântec. 
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Metode de stimulare a creativităţii în cadrul învăţării active 

 

                                                 Prof. Munteanu Mariana 

                                                                        Șc. Liceul Tehnologic Bârsești, Gorj 

 

Motto : „Să nu-i educăm pe copii 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.” 

(Maria Montessori) 

 

          Dincolo de educarea tinerei generații, școlii îi revine sarcina ca prin abordări diferite să stimuleze 

creativitatea elevilor. Participarea lor activă la propria formare poate îmbrăca mai multe forme. 

          Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea 

calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ-participativ şi o reală valoare activ-formativă asupra 

personalităţii elevului, ele ducând la dezvoltarea imaginației creatoare, a creativității elevilor. 

Plecând de la cunoscutul dicton “ Nimic nu este uşor în această lume şi fiecare lucru îşi are importanţa lui “, fiecare 

cadru didactic are azi o mare responsabilitate în procesul de învăţământ, în sensul că este obligat să le ofere elevilor 

posibilitatea dobândirii unei experienţe sociale şi constructive noi, bazată pe cooperare şi colaborare în rezolvarea 

problemelor vieţii, ca să poată să-şi asigure convieţuirea într-o lume paşnică. 

Utilizarea cu  proritate a metodelor şi tehnicilor active centrate pe elev, care să contribuie la formarea potenţialului 

intelectual al elevilor, presupune implicarea copilului în actul de învăţare, pentru ca să i se ofere condiţii optime pentru 

dezvoltarea gândirii, a intelectului, în direcţia flexibităţii, creativităţii, inventivităţii şi pentru dezvoltarea interesului pentru 

propria formare, în sensul formării lui ca participant activ la procesul de educare. Astfel, pe elevul implicat în procesul de 

învăţare, metodologia activă îi formează capacitatea de a-şi însuşi aptitudinile învăţării, precum şi aptitudinile fundamentale 

ale  muncii şi ale rezolvării de probleme. (Este cunoscut faptul că metodele centrate pe elev “îl plasează pe individ în 

evaluarea eficacităţii procesului lor de învăţare şi în trasarea obiectivelor pentru dezvoltarea ulterioară. Avantajele metodelor 

centrate pe elev este că ajută la pregătirea individului, facilitându-i o tranziţie mai uşoară spre locul de muncă, cât şi spre 

învăţarea continuă” (O. Păcurari, op. cit., pag.12),  ajutându-l, în acest mod, să înţeleagă lumea în care trăieşte şi să aplice în 

diferite situaţii de viaţă ceea ce a învăţat. 

Rolul educatorului/cadrului didactic în procesul atât de complex de modelare a copilului în drumul atât de sinuos 

spre maturizare este poate cel mai important, deoarece, punându-şi elevii în situaţii variate de instruire, el transformă şcoala 

“într-un templu şi un laborator”(Mircea Eliade). 
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Metode active şi interactive – avantaje 

Conform dicţionarului, învăţarea activă înseamnă procesul de învăţare calibrat pe interesele/nivelul de 

înţelegere/nivelul de dezvoltare a participanţilor la proces. În cazul învăţării active, se pun bazele unor 

comportamente/componente vizibile: 

-componente ce denotă participarea (elevul e activ, răspunde la întrbări, ia parte la activităţi); 

-gândirea creativă (elevul are propriile sale sugestii, propune noi interpretări); 

-învăţarea aplicată (elevul devine capabil să aplice o strategie de învăţare într-o anumită instanţă de învăţare); 

-construirea cunoştinţelor (în loc să fie pasiv, elevul îndeplineşte sarcini care îl vor  conduce spre înţelegere). 

 

Metoda Frisco 

Printre metodele interactive de  rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii, care acţionează procesul de 

predare-învăţare se află şi Metoda Frisco, metodă activ-participativă în măsură să solicite plenar, dar să şi valorifice 

maximal şi pe multiple planuri potenţialul uman de cunoaştere, de simţire şi de acţiune cu care un elev sau altul vine la 

şcoală.. Lecţiile bazate pe Metoda Frisco prezintă câteva caracteristici importante: 

      -elevii sunt puşi în situaţia să interacţioneze, să lucreze productiv unii cu alţii; 

      -în cadrul activităţilor de învăţare elevii îşi dezvoltă judecăţile de valoare pertinente, care să-i dezvolte gândirea  învaţă 

prin eforturi proprii, îl transformă din obiect în subiect al educaţiei, din participant pasiv într-unul activ.  

Caracterul ludic al Metodei Frisco, cadrul ei antrenant şi activ în acelaşi timp,  au un impact extraordinar asupra elevilor, 

oferind alternative noi de învăţare, altele decât cele cunoscute, tradiţionale. 

Vom încerca , în cele ce urmează, să prezentăm un model de aplicare a metodelor de învăţare activă şi interactivă. 

Aplicarea Metodei Frisco,caracterizată prin flexibilitate, oferă elevilor posibilitatea de a se implica activ în actul de învăţare, 

constituindu-se alături de celelalte metode interactive, într-un instrument util în eficientizarea activităţii la clasă. Demersul 

nostru de a prezenta această metodă activă cu un puternic potenţial creativ, menit să contribuie la promovarea unei 

metodologii didactice moderne, active, se înscrie în domeniul încercărilor şi căutărilor creative de a ameliora şi eficientiza 

munca educatorilor cu subiecţii educaţiei sale. 

 

Definiţie şi procedee 

Metoda a fost propusă de echipa de cercetare Fours boys of Frisco (cei patru băieţi din San Francisco). Scopul său 

principal este de a identifica probleme complexe şi dificile şi de a le rezolva pe căi simple şi eficiente. 

Metoda Frisco a fost concepută să folosească două procedee: 

1.aplicarea listei de control(check list); 

2.brainstorming-ul regizat (staget  brainstorming). 

Lista de control reprezintă un chestionar alcătuit dintr-o succesiune de întrebări care să permită formularea unor 

concluzii clare şi care lămureşte conţinutul problemei propuse spre rezolvare. 

Chestionarul (lista de control) trebuie să respecte o serie de condiţii: 

• să conţină întrebări simple, fără echivoc , formulate clar, fără a lăsa loc interpretărilor ; 

• întrebările să fie ordonate după o scară psihologică; 
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• să solicite un număr mic de informaţii; 

• să ceară informaţiile pe care elevii le pot da; 

• să presupună răspunsuri simple de tipul : da/nu. 

 

Etapele de desfăşurare a Metodei Frisco. 

Momentele principale ale unei lecţii care include Metoda Frisco, corespund, după Ana Stoica, unor etape bine definite: 

-profesorul împarte clasa în două echipe : prima echipă, numită şi echipa de investigaţie (investigation team ), este 

alcătuită din zece-cincisprezece elevi; a doua echipă, echipa de concluzionare (inference team ), are în componenţă de 

cinci-şase membri; 

-profesorul aplică lista de control membrilor echipei de investigaţie; 

-elevii formulează răspunsuri scrise; 

-echipa de concluzionare identifică problemele, le comentează critic şi propune rezolvări obişnuite, clasice; 

-profesorul distribuie membrilor echipei de concluzionare roluri care definesc anumite structure psihologice : conservatorul, 

exuberantul, pesimistul, optimistul: 

a)Conservatorul apreciază meritul soluţiilor vechi, le punctează neajunsurile şi se pronunţă pentru menţinerea lor fără a 

exclude eventualele îmbunătăţiri; 

b)Exuberantul emite idei originale, imposibil de aplicat în practică, asigurând prin aceasta o atmosferă imaginativ-creativă; 

c)Pesimistul este cenzorul care neagă oportunitatea oricărei îmbunătăţiri a soluţiilor originale; 

d)Optimistul critică poziţia pesimistului şi susţine, în mod realist, soluţiile propuse de exuberant. 

La sfârşitul discuţiilor, profesorul sistematizează ideile şi invită pe elevi să formuleze concluziile necesare; 

profesorul realizează evaluarea pe baza răspunsurilor la chestionar şi a ideilor  exprimate de participanţi. 

       Alte  metode  folosite  pentru  stimularea  creativitatii  ar  fi: metoda  piramidei  (metoda  bulgarelui  de  

zapada ), Interviul  grupului  creativ , eseul , referatul , proiectul, portofoliul , metoda  studiului  de  caz F,  metoda  

Gordon , etc. 

         Prin  urmare, ucenicia  creativității  trebuie  să  înceapă de  la  cea  mai  fragedă vârstă, pentru  ca  

dezvoltarea  ei  să  se  înscrie  pe  o  direcție  ascendentă  și  dincolo  de  sfârșitul școlarității. 
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ARTICOL 

Punctul terminus 
                                                               

CATARGIU MIHAELA 

LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY PLOIEȘTI 

 

 

 În  romanele Refugii (1984) şi Drumul cenuşii (1988) reunite in ciclul epic Zidul morţii, Augustin Buzura 

urmăreşte traseul existenţial al unor personaje dramatice prin excelenţă, ce duc o lupta aprigă cu ele însele şi cu lumea în care 

trăiesc, luptă ce are loc într-o societate dură, instabilă, nesigură, neprietenoasă, care le acutizează suferinţele. Sunt personaje 

dilematice, iar gândurile, trăirile, obsesiile, crizele sunt prezentate şi analizate concomitent cu incursiunea în structura 

interioară cu ajutorul solilocurilor. 

 Cel de-al doilea roman, Drumul cenuşii, reprezintă continuarea primului Refugii, în sensul că, mare parte din 

personaje sunt aceleaşi, iar existenţa lor, deja cunoscută este prezentată şi din alt unghi, în felul acesta într-o lumină nouă, dar 

este prezentat și felul în care destinul spune „STOP” pentru unele personaje. 

 Ambele romane au finaluri deschise, naratorul lasă astfel cititorul să îşi imagineze ce se întâmplă mai departe cu 

actanţii, nu încheie brusc naraţiunea, ci îi proiecteză finalul în ambiguitate. Cititorului i se oferă date exacte despre sfârşitul 

unuia dintre personaje, şi anume despre cel al Victoriei Oprea, care moare  strivită de un camion ce avea direcţia ruptă. 

Moartea Victoriei survine după ce ea nu luase în seamă avertismentele pe care le primise în legătură cu oprirea anchetei în 

cazul lui Helgomar David. În rest destinele Ioanei Olaru, Iustin, Anton, Helgomar David, Sabin şi Adrian Coman rămân 

suspendate. 

 Despre aceste două romane, cât şi despre altele aparţinând lui Augustin Buzura nu se poate afirma că au o structură 

circulară, incipitul şi finalul nu sunt fixate asupra aceluiaşi segment. 

Refugii debutează cu imaginea gratiilor din camera în care este internată Ioana şi se termină cu imaginea orbilor din 

tabloul dr. Vlad Cosma. Drumul cenuşii se deschide cu un articol în care se dezbate ideea de industrializare şi socialism şi se 

închide cu privirea îngrozită a Anei Maria (Ioana Olaru) ce-l surpride pe Socoliuc lovindu-l cu tractorul, în mod voit, pe 

Adrian Coman pe motivul neîntemeiat că nu ar fi plătit băutura la bar. 

În timp ce Refugii oscilează între radiografia vieţii şi a dramelor persoanelor, Drumul cenuşii are mai mult structura 

unui roman poliţist, a unei continue anchete în care se încearcă găsirea lui Helgomar. Din  Refugii nu aflăm ce se întâmplă cu 

Ioana după ieşirea ei din spital, dacă reuşeşte să se echilibreze şi să începă o nouă viaţă, sau rămâne  victima lui Anton care 

va continua să o manipuleze şi să o ţină sub observaţie. 

Pentru Iustin Olaru, drumul se termină în Măgura, rămâne captiv în lumea ce nu îl reprezină. Justiţiarul prin 

excelenţă, Helgomar, va rămâne fugarul niciodată găsit, dar despre care sunt emise multiple ipoteze.”Helgo este un maniac al 

justiţiei, se bate pentru  adevăr şi dispare, după un şir de peripeţii, în condiţii misterioase.”4 

Relaţia de prietenie dintre Ioana Olaru şi Vlad Cosma rămâne nedefinitivată. Reînchegarea unei noi prietenii între 

cele două după ce Victoria o acuzase pe Ioana că ar fi avut o relaţie cu Helgomar, nu este amintită de narator. Abia în Drumul 

cenuşii aflăm ce se întâmplă cu multe dintre personaje. Helgomar rămâne în continuare de negăsit, în ciuda lungii lui căutări 



   CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

  ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
969 

sinuoase şi a discuţiilor cu diverse persoane care îl cunoscuseră. Pentru unii Helgomar ar fi murit, pentru alţii el ar fi plecat la 

rudele lui din străinătate, iar alte voci spuneau că ar fi înnebunit. 

Sabin, foarte puţin conturat în primul roman, este prezentat mai pe larg în cel de-al doilea. Aflăm despre 

sentimentele lui faţă de Ioana, despre noaptea de la Corbeanca, despre eşecul lui ca arhitect, despre încercarea nereuşită de a 

se sinucide şi toate acestea înregistrate de Adrian Coman. 

Ioana Olaru reuşeşte să depăşească condiţia de „model uman finit, antiutopic”(Ioan Holban) 5  abia în Drumul 

cenuşii. Ea devine de nerecunoscut sub masca personalităţii de împrumut a Anei Maria. Ea şochează prin puterea de 

transformare, nimic nu dă de bănuit că Ana Maria ar fi, de fapt, Ioana Olaru, iar cititorul până la final rămâne în stare de şoc 

în ceea ce o priveşte. Faptul că ea îl cunoaşte pe Adrian Coman şi că totul făcea parte dintr-un plan, mai puţin relaţia 

amoroasă, pare incredibil. Vechea Ioana nu mai poate fi găsită în nicio întâmplare, nici ca metodă de a acţiona, nici ca 

ideologie, nici ca atitudine. 

Ziarist de profesie, ca şi Dan Toma din Vocile nopţii , Adrian Coman este un nefericit/neîmplinit atât pe plan 

profesional (este scârbit de ceea ce face, dar nu poate enunţa fiind de părere că nu este capabil de altceva), cât şi familial (are 

o căsnicie nefericită, între el şi soţie neexistând puntea comunicării). Se îndrăgosteşte treptat de Ana Maria, are o relaţie cu 

aceasta înscriindu-se şi el în categoria soţilor infideli. Dacă Adrian supravieţuieşte sau nu accidentului, nu vom şti niciodată 

pentru că romanul pune punct chiar în acest moment. Despre soţia lui Adrian, naratorul nu ne spune mai nimic, ea a fost 

prezentă înaintea placării în concediu a soţului, ca fiind o femeie irascibilă, greu de înţeles care dorea ca stările ei să fie 

bănuite, intuite de soţ, fără ca ea să-şi fi destăinuit în prealabil nemulţumirile. Şi ea este suspectată de infidelităţi. 

Nici un personaj, din aceste două romane, nu are o căsnicie fericită, relaţiile lor fiind suspectate de adulter, ca şi cum 

asta ar fi însemnat un refugiu, o escapadă dintr-un mariaj obositor, tensionat, plicticos sau eşuat. 

Ieşirea din timp, Iustin o face în momentul în care rămâne „prizonier” în satul Măgura, pentru el acesta reprezentând 

„universul final”(Ioan Holban). Destinul lui eşuează în acest sat de munte, după cum se va vedea în Drumul cenuşii. Ajunsă 

la Ulmoasa, Ioana îl caută pe fostul soţ, dar acesta, după moartea preotului plecase cu Codruţa şi cu preoteasa Silvia în altă 

localitate. 
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DE CE KORFBALL? 

Prof. Enescu Krisztina Ágnes,  

Scoala Gimnazială ”Dr. Bernády György” Târgu Mureș 

 

Cu siguranță cititorii se vor întreba, ce este korfball-ul, cu ce mă poate ajute el, și ce beneficii ar putea sa-mi aducă? 

Pentru început aș vrea să fac o incursiune în istoricul  acestui sport deosebit. Korfball-ul a fost inventat de un profesor 

olandez, pe numele lui  Nico Broekhuysen , la începutul secolului al XX- lea. Utilizând experienţele acumulate în domeniul 

educaţiei, el a dorit să alcătuiască un sport de echipă în care să ofere şanse egale tuturor participanţilor. Astfel s-a născut acest 

sport în care, în mod excepţional pot juca fete şi băieţi indiferent de vârstă, fiind singurul joc cu mingea care este mixt. O 

echipă de korfball este formată din opt jucători (patru băieţi şi patru fete), iar scopul jocului este să introducă mingea 

printr-un coş fixat la peste 3 metri înălţime, asemănător celui de la baschet, dar fără panou. 

 

  Activitatea  competiţională este coordonată de International Korfball Federation(I.F.K.) cu sediul în Olanda. Pe 

lângă organizarea din 4 în 4 ani a campionatelor mondiale, continentale pe categorii de vârstă, această federaţie pune un mare 

accent pe consolidarea diplomaţiei sportive. Ca rezultat, acest sport apare pe lista Jocurilor Mondiale (World Games). 

Alegerea lui Jacques Rogge în funcţia de perşedinte al C.I.O. întăreşte speranţa ca acest sport să fie inclus în programul 

Jocurilor Olimpice. 

  În România korfball- ul a debutat ca activitate de agrement (joc de familie sau între prieteni) în judeţele apropiate de 

graniţa cu Ungaria. Au mai existat încercări de a se face cunoscut acest joc în Miercurea Ciuc, Sibiu, Gheorghieni, Cluj 

Napoca,  Târgu Mureş. Din momentul în care am aflat informații despre acest joc, participând la lecții demonstrative 

susținute de colegii de specialitate din Ungaria, am realizat că aș putea să-l implementez și să-l promovez în lecția de educație 

fizică și sport în cadrul școlii gimnaziale unde sunt profesor și nu numai, să încerc introducerea lui în școlile din România. 

Având această disponibilitate specifică jocului, și anume sport mixt, știind faptul ca orele de educație fizică sunt realizate cu 

colective de elevi din care fac parte atât fete, cât și băieți, m-am gândit că ar aduce o mai mare diversitate în cadrul orelor de 

educație fizică. Acest  joc colectiv poate atrage un număr mare de copii, deoarece este ușor de învățat și practicat, distractiv, 

inedit și în același timp interesant, adresându-se ambelor sexe indiferent de vârstă. Korfball-ul fiind un joc dinamic ca atare, 
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cere din partea elevilor un efort fizic și un angajament psihic ce necesită viteză de reacţie, de deplasare și de execuţie, 

îndemânare, coordonarea mişcărilor, rezistenţă generală. Korfball-ul practicat în mod științific și metodic contribuie la 

întărirea sănătății, la dezvoltarea capacităților fizice și intelectuale, morale și volitive ale practicanților. De aceea, consider 

acest sport ca un mijloc al educației fizice eficient ce contribuie la însușirea unor deprinderi motrice de bază și specifice și 

poate fi predat în lecțiile de educație fizică, atât la nivel primar, preuniversitar, cât și la nivel universitar. Ca o concluzie  ce 

se poate trage, în general, din practicarea korfball-ului, dar mai ales din beneficiile ce le aduce acesta, ar fi că mobilizează 

practicantul(elevul) să-și dezvolte, cultive, dar mai ales să pună în practică tot bagajul nativ, precum și cele dobândite în 

cursul  orelor de pregătire, a orelor de educație fizică și sport. Korfball-ul este un sport complex, prin însăși modalitatea lui 

de abordare a concepției de joc, în care spiritul de echipă, fair-play-ul, respectul de sine, dar mai ales respectul adversarului și 

a tuturor celor implicați în acest sport, duce la formarea lui ca om.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

  ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
972 

A pedagógusok véleményei és viszonyulásmódjai a roma kulturális identitás mint oktatási-nevelési 

inklúziós erőforrás használatával kapcsolatban a Bihar megyei elemi oktatásban 

 
Kőrösi Mária PhD hallgató 

Nagyváradi Egyetem 

A „Szalárdi János”Általános Iskola tanára  

Szalárd, Bihar megye 

 

Ez a kutatás a romák oktatási marginalitását tárgyalja annak összefüggésében, hogy az iskolák és a tanárok használják-e 

a roma családok és közösségek hagyományos kulturális és nyelvi örökségét. A kutatási probléma következő fő dimenzióit 

tanulmányoztuk: társadalmi és kulturális tényezők, amelyek befolyásolják a roma hallgatók oktatási befogadását; 

iskola-család kapcsolat; a roma nyelv és kultúra jelenléte az osztályteremben és a tanórán kívüli tevékenységekben.  

A roma hallgatók oktatási marginalitása szorosan összefügg a roma népesség társadalmi-gazdasági marginalitásával (Ionuț 

2020). Az oktatási inklúzió az első lépés lehet a romák társadalmi befogadásában (Göbölös-Endrődy 2020). A roma 

kirekesztés egyik oka az a kulturális szakadék, amely elválasztja őket a társadalom többi részétől (Birău 2018, Horváthová 

2018). A roma kultúra és nyelv hatékonyan  felhasználható oktatási erőforrásként (Goraș-Postică 2019, Turza-Bogdan és 

Cvikić 2020).  

Kérdőíves felmérést végeztünk Bihar megyei tanítók/általános iskolai tanárok körében. A kérdőívet 2020 áprilisában online 

töltötték ki. A kérdőív kitöltésére vonatkozó meghívás azoknak a pedagógusoknak lett címezve, akiknek az osztályában 

legalább egy roma tanuló van.  155-en töltötték ki kérdőívet.  

Az iskolai környezet 

A válaszadók 70 % -a vidéki iskolákban tanít, és csak kevesebb mint egy tizede tanít nagyvárosi intézményekben. Ez az 

eloszlás azt a tényt tükrözi, hogy a roma oktatás kérdése elsősorban a vidéki iskolákat vagy vidéki jellegzetességekkel bíró 

kisvárosokat érinti, mivel a roma népesség (többnyire szegregáltan) leginkább az ilyen típusú településeken van jelen. Az 

iskolák vidéki helyzete szintén növeli a roma oktatás marginális helyzetét az infrastruktúra és az emberi erőforrások minőségi 

szintjének biztosítása szempontjából az oktatásban. 

Az iskola / osztály tannyelve 

A válaszok szerint a roma tanulók mind a magyar, 

mind a román nyelvű osztályokban jelen vannak. A 

magyar nyelven tanító tanárok aránya azonban 

jóval magasabb, mint azoké, akik románul tanítanak. A 

válaszok megoszlása azt mutatja, hogy a megye általános iskoláiban a roma nyelv nagyon kis mértékben  van jelen tanítási 

nyelvként. Ez a megállapítás a román és a 

magyar tanítási nyelvű osztályokra egyaránt 

vonatkozik. 

A roma diákok nyelvtudása és nyelvhasználat a 

családban 

Az osztály tanulóinak nyelvismerete potenciálisan fontos erőforrást jelent az interkulturális kommunikáció és oktatás 

számára. Mint látható, a kutatásban szereplő osztályok csaknem felében az osztály tanulói több nyelvet is tudnak.  Amint az 
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a felmérési adatokból kiderül, a vizsgált osztályok körülbelül 30% -ában vannak olyan roma hallgatók, akik ismerik a roma 

nyelvet és otthon beszélik azt a családban.  

A roma hallgatók kommunikációs nyelve egymással és a nem roma tanulókkal az osztályteremben 

A roma nyelv kis mértékben jelenik meg, mint az a nyelv, amelyet a roma diákok az osztályban beszélnek. 

 Még azokban az osztályokban is, ahol minden roma gyerek roma anyanyelvű, a köztük zajló kommunikációban ezek közül a 

diákok közül néhányan nem csak a roma, hanem a román vagy a magyar nyelvet is használják.  

A roma nyelv használata a roma és a nem roma hallgatók közötti kommunikációban csekély arányban van jelen, mindössze 

egy válaszadó említi. 

A tanárok és a roma diákok közötti 

kommunikációs nyelv tanórán és órák utáni 

tevékenységeken 

Látható, hogy a roma diákokkal az órán 

kívüli kommunikáció nyelve nagy 

mértékben megegyezik az osztály tanítási nyelvével. (A román  válaszadók  mellett a magyar válaszadók egy része a 

magyar nyelv mellett a 

kommunikáció nyelveként említi a  

románt is, a román nyelvórák miatt).  

A roma szülőkkel folytatott 

kommunikáció nyelve 

A szülőkkel folytatott kommunikáció nyelve túlnyomórészt magyar, ami azt mutatja, hogy a diákok több mint 70% -ának 

szülei ismerik ezt a nyelvet. Az osztályok 10% -ában a tanárok román és magyar nyelvet egyaránt használnak az osztály roma 

szüleivel való kommunikáció nyelveként. Ez a tény azt mutatja, hogy az adott osztályokban (román vagy magyar nyelvű 

oktatási nyelv mellett) olyan roma tanulók is vannak, akiknek román anyanyelvű szüleik vannak, és olyan roma diákok is, 

akiknek szüleik magyarul beszélnek. Meg kell jegyezni, hogy a roma nyelv 

nagyon kevés esetben jelenik meg a roma diákokkal és szülőkkel folytatott 

kommunikáció nyelveként, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a tanárok 

döntő többsége valószínűleg nem ismeri a roma nyelvet.  

A tanárok véleménye a roma nyelv / kultúra iskolai használatának 

hasznosságáról 

A három kérdésre adott válaszok szinte hasonló eloszlásúak, ami azt mutatja, hogy a tanárok döntő többségének fenntartásai 

vagy akár negatív véleménye van a roma nyelv / kultúra oktatási erőforrásként való felhasználásának hasznosságáról.A 
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válaszadók kevesebb, mint 20%-a ért egyet azzal, hogy a roma nyelv / kultúra használata javítaná a roma tanulók iskolai 

teljesítményét, előnyös lenne az iskola családiasabb légkörének biztosításához a roma diákok percepciójában és hozzájárulna 

a roma szülők iskola iránti pozitívabb hozzáálláshoz.    

A roma kultúra bevonása az iskolai / tanórán kívüli tevékenységekbe 

A kérdésre adott válasz összhangban áll az előzőekkel, ugyanaz a szkeptikus, ha nem negatív hozzáállás tükröződik a roma 

kultúra oktatási folyamatban való alkalmazása tekintetében. A válaszadók alig több mint negyede állítja, hogy a roma kultúra 

elemeit használta az órákon vagy más tevékenységeken. A kérdésre: Ha igen, milyen módon? , a következőket említették 

gyakrabban: roma népmesék, dalok, táncok, hangszeres zene, roma népviselet jelenléte az iskolában, néhány szó megtanulása 

a roma nyelvből roma tanulók bevonásával, a hagyományos roma ünnepek megtartása, a szimbolikus identitás elemeinek 

megismerése (roma zászló, himnusz) interaktív gyakorlatok, tematikus tevékenységek stb.  

A pedagógusok saját felkészültségének értékelése a roma / nem roma hallgatók oktatásának viszonylatában 

A legtöbb pedagógus túlnyomórészt negatív hozzáállásának egyik lehetséges oka a roma kultúra iskolai használatát illetően a 

roma kultúrával kapcsolatos ismereteik hiánya és a roma tanulók speciális oktatási módszereinek tekintetében elégtelen 

felkészültsége. A két grafikonból látható, hogy a válaszadók jelentős része, általános felkészültségükhöz viszonyítva kevésbé 

tartják magukat felkészültnek a roma 

gyermekek oktatására. 

A felmérés eredményei azt mutatják, hogy bár a 

roma nyelv a roma tanulók jelentős része által a 

családban használt nyelv, az iskolában túl 

keveset használják, és a pedagógus-tanuló interakcióban szinte egyáltalán nem.  A válaszadók mintegy háromnegyedének 

nincs kedvező véleménye a roma kultúra oktatási folyamatban való felhasználásának hasznosságáról, míg a megkérdezett 

pedagógusok negyede nem csak kifejezte hajlandóságát a roma kultúra használatára, hanem konkrét példákat is megemlített 

saját pedagógiai gyakorlatából.Az ilyen példák a bevált gyakorlatok modelljeiként szolgálhatnak, amelyeket meg lehetne 

osztani más intézményekben tanító kollégáikkal, és képzési programokat szervezni a pedagógusokkal való megismertetésük 

érdekében. 
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PROIECT DE LECŢIE 

 

Propunător: STÂNGACIU OANA CRISTINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 19 BRAŞOV 

Clasa: a IV-a B 

Aria curriculară: Om şi societate 

Disciplina: Educaţie civică 

Unitatea de invăţare: GRUPURILE SOCIALE – URMĂRILE RESPECTĂRII REGULILOR 

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 și exprimării opiniilor în ceea ce privește 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 

Competenţe specifice: 

Capacitatea de a exprima sentimente trăite 

Capacitatea de a identifica aspecte pozitive/negative din conduita personajelor, din propria conduită  

Capacitatea de a purta un dialog 

Capacitatea de a respecta reguli   

Capacitatea de a formula opinii proprii şi de a le argumenta                 

Obiective operaţionale:  
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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, şi răspunsuri , în legatură cu manifestările observate în dramatizare 

3.Să identifice aspectele pozitive-negative din conduita personajelor 

4.Să enunțe reguli ce trebuiau respectate în situatia prezentată 

5.Să enunţe, dirijat, atitudinile posibile: a)acceptare-supunere, b)revoltă-nesupunere, c)revoltă-indiferenţă 

6.Să formuleze în scris și 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 

Rezultate aşteptate:  

• participarea elevilor cu plăcere la oră, în mod activ şi conştient 

• dezvoltarea exprimării orale-operarea cu terminologia specifică 

• cunoaşterea si respectarea, dezvoltarea și 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, euristică,(analiza cu oponent/ Controversa academică), demonstraţia, explicaţia, 

învăţarea prin descoperire 

• procedurale: frontal, individual, pe grupe (favorizându-se lucrul în echipă) 

• materiale: pat pliant, aşternuturi, obiecte ce aparţin personajului, plicuri cu fişe redactate  
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• umane: elevii clasei a IV-a, învăţătoarea clasei  

• temporale: 50 de minute 

• psihologice: nivel mediu de informare şi formare morală 

• bibliografice: Programa, Metodica predării educaţiei civice, „Metode de învăţământ” (I. Cerghit.2004. Bucureşti: E.D.P.)  

ETAPELE 

LECȚIEI 

OB 

OP 
CONȚINUTUL LECȚIEI 

STRATEGIA 

DIDACTICĂ 

EVALUARE 

M

E

T

O

D

E 

FORME 

DE 

ORGANI 

ZARE 

RESUR

SE 

MATER

IALE / 

DURAT

Ă 

I  

MOMENTUL 

ORGANIZATORIC 

 

 

 

 

Se pregăteşte decorul necesar dramatizării, acoperit de o cortină. 

 Băncile sunt aşezate în careu, iar dramatizarea se va desfăşura în mijlocul 

clasei. 

În afara celor implicaţi în dramatizare, ceilalţi elevi nu sunt în clasă. 

M- Exerciţiul organizatoric 

FO- individual 

RM-decorul 

2 minute 

 

 

 

 

II 

ANUNŢAREA 

TEMEI NOI ŞI A 

OBIECTIVELOR 

 

Ceilalţi elevi intră în clasă. Le comunic tema şi obiectivele lecţiei, pentru a le 

îndruma observaţia.  

 

 

M-Explicaţia 

FO-Frontal 

2 minute 

 

III 

CAPTAREA 

ATENŢIEI 

OC 

1 

Se trage cortina şi elevii observă un pat în care doarme Gică, îmbrăcat cu un 

tricou şi pantaloni de pijama,precum şi obiectele aruncate pe lângă pat (un 

pantof murdar, o pereche de pantaloni şi un tricou puse pe jos, ghiozdanul, 

M-Observaţia 

FO-Frontal 

RM-fişe 
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 câteva cărţi şi caiete, o bluză de trening aruncată pe un scaun, un ceas şi un 

telefon puse lângă pat). 

2 minute 

 

IV 

 DIRIJAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

 

OC 

1 

 

OA 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dramatizarea:  

Sună ceasul. Gică îl opreşte, se întinde, cască zgomotos şi se 

întoarce pe partea cealaltă. La scurt timp intră mama sa care îi spune: 

-Trezeşte-te! Eu trebuie să plec la serviciu, nu mai pot să stau. Altfel voi 

întârzia. 

-Pleacă, mă trezesc eu! 

-Te-am rugat de atâtea ori să nu mai împrăştii lucrurile peste tot. Uite în ce hal 

arată camera ta! Să faci ordine când vii de la şcoală! 

-Da, da, plecă odată! 

Gică se ridică din pat şi se uită deznădăjduit după lucrurile lui. Mama sa pleacă 

din cameră. 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! 

-Şi la şcoală mai mergem? 

- Mergem, dar după ce ne trezim de-a binelea, nu? 

-S-a făcut! 

Gică se dă jos din pat, îşi ia în grabă pantalonii şifonaţi de pe jos şi-i pune peste 

pantalonii de pijama, înhață şi bluza de trening. Se gândeşte ce cărţi şi caiete îi 

trebuiesc, dar pentru că nu îşi aduce aminte ce ore are, iar de orar, nici gând să-l 

găsească, ia la nimereală câteva cărţi şi caiete şi le pune în ghiozdan. Se încalţă 

cu pantofii murdari, după ce se chinuie să scoată unul dintre ei de sub pat, ia în 

grabă şi sandwich-ul pregătit de mama sa şi iese muşcând cu pofta din 

Total- 20 minute 

M-Observaţia 

FO-Frontal 

RM-patul pliant, 

aşternuturi, un tricou şi o 

pereche de pantaloni, bluză 

de trening, pantofi, 

ghiozdan, cărţi şi caiete, 

ceas, telefon 

 

 

 

 

 

M-dramatizarea 

FO-individual 

-frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţia sistematică 

 

 

 

 

La nivel individual 

Aprecieri verbale 

asupra modului de 

implicare în rol 

a actorilor şi a 

modului în care au 
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OA 

2,3 

OC 

sandwich.   

• În continuare împart copiii 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 situației prezentate în dramatizare. 

(precizez, iar ei vor ţine minte că dialogul presupune să nu vorbim toţi 

deodată, ci să ne respectăm; Când un coleg vorbeşte, ceilalţi ascultă și abia 

apoi îsi exprimă opinia.) 

Grupa 1- Acuzatorii personajelor (din această echipă face parte și mama lui 

Gică) 

Grupa 2- Apărătorii personajelor (din această grupă fac parte şi Gică și Ionel) 

Grupa 3- Notează pe fişe aspectele pozitive observate în conduita personajelor 

Grupa 4- Notează pe fişe aspectele negative din conduita personajelor. 

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. 

- Se formulează regulile ce trebuiau respectate şi se argumentează necesitatea 

respectarea regulii respective. Pe măsură ce este dedusă, fiecare regulă este 

scrisă pe tablă. Elevii au în plic fişa ce conţine aceste reguli. În cazul în care 

apar reguli ce nu au fost scrise pe fişe, elevii le completează. 

-Se concluzionează care sunt opţiunile pe care le avem şi se argumentează 

beneficiile pe care le avem în urma opţiunii alese : 

1. accept, mă supun, mă comport ca atare 

 2. nu accept, mă revolt 

3. nu accept şi totuşi mă supun uneori (mascarea trăirilor şi a trebuinţelor 

comportamentale) 

Se subliniază faptul că fiecare dintre noi avem libertatea de a alege, dar orice 

 

 

 

 

M-explicaţia 

FO-frontal 

 

 

 

 

 

 

M-studiul de caz, 

brainstorming, analiza cu 

oponent, învăţare prin 

descoperire 

FO-în echipă 

-frontal 

RM- foi pe care notează 

observaţiile 

 

 

 

 

M- conversaţia euristică 

FO-frontal 

RM-fişe  

reuşit să transmită 

mesajul către 

spectatori (cât de 

sugestivi au fost). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţia sistematică 

Analizez argumentele 

elevilor 

şi evidenţiez pe cei 
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2,3 

OA 

4 

OC 

4 

OA 

5 

OC 

5 

alegere pe care o facem în viaţă, trebuie s-o facem în cunoştinţă de cauză.  

 

M 

FO-frontal 

care ştiu să îşi exprime 

sentimentele trăite. 

 

Aprecieri verbale 

asupra calităţii 

răspunsurilor. 

V 

FIXAREA 

CUNOŞTINȚELOR ŞI 

ASIGURAREA 

CONEXIUNII 

INVERSE 

OA 

5 

OC 

6,7 

-Fiecare elev gândeşte şi scrie pe fişă o regulă pe care doreşte ca toţi colegii din 

şcoală/clasă să o respecte. 

-Câţiva elevi mimează regula, urmând ca aceasta să fie dedusă şi formulată de 

colegi.  

Se enunţă şi alte reguli ce trebuie respectate în şcoală sau în grupul de prieteni. 

M-muncă independentă 

FO-individual, frontal 

10 minute 

 

Observaţia sistematică 

 

 

 

 

VI 

APRECIERI FINALE 

  

-Este apreciată activitatea elevilor, iar elevii care au avut intervenţii numeroase 

sau deosebite sunt notaţi cu calificative. 

 

M-conversaţia 

FO-frontal 

2 minute 

 

La nivel colectiv: 

-Aprecieri verbale 

generale asupra 

modului de participare 

a clasei la dezbatere şi 

a atenţiei manifestate 

pe parcursul întregii 

ore. 

La nivel individual: 

-Aprecieri asupra 

calităţii răspunsurilor 
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şi a numărului de 

intervenţii 

VII 

TEMA PENTRU 

ACASĂ 

 Elevii vor ataşa în caiet fişele primite, vor completa alte reguli şi vor rezolva 

sarcina de pe fişa cu tema pentru acasă.  Se explică sarcina de lucru. 

M-explicaţia 

FO-frontal       

       2 minute 
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  ANEXĂ 

FISA NR.1 

REGULI CE TREBUIE RESPECTATE ÎN ORICE GRUP SOCIAL 

 

 

1.Suntem politicoşi. 

2.Suntem sinceri, corecţi, cinstiţi, ne străduim prin întreaga noastră ţinută şi comportare să ne manifestăm afecţiunea faţă de 

cei din jur. 

3.Respectăm, dacă vrem să fim respectaţi. 

4.Respectăm libertatea de exprimare şi alegerile celor din jur. 

5.Analizăm, reflectăm, deci gândim, apoi ne exprimăm opinia. 

6.Cerem sfatul atunci când nu suntem siguri de corectitudinea unei decizii şi ţinem seama de părerea celor din jur încercând 

să fim obiectivi. 

7. Îi ajutăm când suntem solicitaţi sau considerăm că este necesar. 

8.Suntem atenţi să nu-i nedreptăţim pe cei din jur, îi încurajăm şi îi lăudăm, când apreciem judecata sau faptele lor. 

9.Ne asumăm greşelile, ne cerem scuze când greşim şi îi iertăm pe cei care greşesc faţă de noi. 

10.Respectăm munca celor din jur. 

11.Ducem la îndeplinire sarcinile trasate şi ne implicăm cât mai eficient în acţiunile organizate. 

12.Ne orientăm propriile gânduri şi sentimente spre realizarea imediată, fără amânare a ceea ce am planificat să facem. 

 

 

 

 

FIŞA NR. 2 

OPŢIUNI 

 

Opţiunile pe care le avem:  

 

 1. Accept, mă supun, mă comport ca atare 

 2. Nu accept, mă revolt 

 3. Nu accept şi totuşi mă supón 
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FIŞA NR.3 

 

Tema pentru acasă: 

Completează cu câte trei variante de răspuns: 

a) Când respect regula (formularea regulii), mă simt (sentiment), deoarece (motivul). 

1........................................................................................................ ...............................................................................................

...............................................................................................................................................2........................................................

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

....................................................................................3........................................................ ...........................................................

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

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

b) Când nu respect regula (formularea regulii), mă simt (sentiment), deoarece (motivul). 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………...........................................................................

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

3…………………………………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………. 
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PROIECT DIDACTIC 

PROFESOR: HARJA OANA LILI 

SC -GIM. C-TIN PLATON -BACAU 

CLASA: a VI-a  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

OBIECTUL: Limba şi literatura română 

Subiectul: Verbul. Modul conjunctiv 

Tipul lecției: De transmitere si insusire 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;  

            O4 –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. Didactica si 

pedagogica, București, 2017; 

          Șutelcă, Nadia, Limba și literatura română, auxiliar pentru clasa a VI-a,  Editura 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 metodica: 

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 

        Strategii didactice Evaluare 

1.Moment  

organizatoric  

(1 min) 

Voi avea grija ca elevii să-şi  

pregătească materialele  necesare orei de 

 limba şi literatura română şi voi nota  

absenţii. 

Elevii pregatesc cele necesare 

bunei desfăşurări a orei. 

Conversaţia  

2. Actualizarea unor 

cunoştinţe anterioare 

 (3 min) 

Profesorul pune întrebări elevilor cu referire la lecția anterioară.  

Ce ați avut de pregătit pentru astăzi? 

Care sunt timpurile modului indicativ? 

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. 

Elevii răspund selectiv  la 

întrebările profesorului. 

Conversația 

Explicația 

 

Aprecierea verbală a 

răspunsurilor corecte 

3. Verificarea temei 

(5 min) 

Profesorul verifică tema atât cantitativ cât şi calitativ. Se 

intervine unde este cazul. 

Elevii citesc tema selectiv. Conversația 

Explicația 

Aprecierea verbal a 

răspunsurilor corecte 

4.Captarea atenţiei 

 

 

 

(4 min) 

           Elevii vor scrie  textul următor și vor sublinia 

verbele: 

 Pentru a atrage atenția elevilor asupra  următoarelor activități 

de învățare, notează pe tablă următoarele enunțuri: 

Să lucrezi este bine. 

 

Identifică  verbele din 

enunțuri.  

 

 

 

Recunosc modul conjunctiv – 

timpul prezent și perfect  

Conversația 

Explicația 

Exercițiul gramatical 

  Aprecierea verbală 

a răspunsurilor 

corecte 
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Era bine să fi repetat lecția în pauză. 

Să învăț este pentru binele meu. 

Să fi învățat până acum îmi era mult mai ușor. 

Apoi  cere elevilor să sublinieze verbele din fiecare propoziție. 

 

5.Anunţarea 

subiectului şi 

enumerarea 

obiectivelor  (1 

min) 

Profesorul anunţă tema şi obiectivele lecţiei. 

Titlul se scrie pe whiteboard şi în caiete. 

 

Elevii notează titlul lecţiei în 

caiete 

Explicaţia 

 

 

 

6.Dirijarea învăţării 

 

(35 min) 

Verbul la modul conjunctiv exprimă o acțiune nerealizabilă, dar 

care se poate realiza.  

Se recunoaște după conjuncția „să”: să scrii, să înveți, să citești. 

Modul conjunctiv are două timpuri: prezent și perfect. 

Elevii vor viziona un material PPT cu modul conjunctiv. 

Timpul prezent 

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 

 

Elevii sunt atenți la 

informațiile spuse de profesor 

și notează în caiete. 

 

Explicația 

Conversația 

Dialogul 

 

 

 

Aprecierea verbală a 

răspunsurilor corecte 
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Am să vad/ să vad 

Timpul perfect  - Este un timp compus 

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 și 

asigurarea 

feed-back-ului 

Are loc permanent pe parcursul lecţiei şi se concretizează prin 

aprecieri verbale făcute de profesor.  

 Conversația Se fac aprecieri 

verbale cu privire la 

răspunsurile corecte 

8. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

(1 min) 

Elevii au ca temă exerciții din auxiliar. Notează tema. Conversaţia  
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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) Realizeaza un program pentru o zi de duminica folosind verbe la timpul prezent al modului conjunctiv. 

3) Conjugă verbele a merge şi a privi la cele două timpuri ale modului conjunctiv. 

4)  Subliniază verbele predicative din versurile următoare, precizând modul şi timpul acestora.   

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 

Magda Isanos, Copilul meu, să nu mă cauţi) 

   

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)   Notează-le într-un  tabel. (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. 

7)  Alege, prin încercuire, varianta correctă 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. 
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Educație fără frontiere şi aplicaţii practice în mediul online 

la disciplina Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice 

Exemple de bună practică .Aplicaţii practice în mediul online 

 
prof.Cuşnir Any Maria 

Şcoala Gimnazială 3 Suceava 

 

Prin modificarea programei  şi apariţia noului manual,inclusiv schimbarea titulaturii disciplinei în Educaţie tehnologică 

şi aplicaţii practice  ponderea orelor de teorie  s-a diminuat şi au avut de căştigat orele de aplicaţii practice. În perioada fără 

pandemie, aceste ore, erau foarte asteptate de elevi .Se lucra pe grupe,făceau proiecte,socializau ,de abia aşteptau astfel de 

ore.Lucrul pe echipe era ofertant,competitiv,orele aveau o dinamică şi atmosfera era deosebită.Odată cu apariţia pandemiei şi 

a trecerii în mediul online a necesitat o altă abordare a orelor,atât a orelor cu predarea online cât şi a celor cu aplicaţii 

practice. 

Învăţarea  a fost  duală ,atât profesorul învăţa cum să lucreze pe platformă,cu ce mijloace noi au apărut ,seara câte un 

webinar şi a doua ,a treia zi  integram cunoştiinţele în predare,cât şi elevul învăţa cum să lucreze online .Şi m-am trezit la un 

moment dat că aveam examene câte 2 pe zi şi cred că cel mai mult m-au ajutat grupurile  în care m-am înscris ,sfaturile date 

imediat şi care  remediau problema apărută în online cu o zi înainte .Puţini dintre noi aveau abilităţile de lucru ,dar am reuşit 

.Cred că am evoluat în modalitatea mea de abodarare a predării ,a selectării materialelor,conceperea temelor pentru 

acasă.Ceea ce învăţam la cursurile online,webinarii aplicam a doua zi la şcoală.Eram profesoara care de fiecare dată venea cu 

ceva nou , altă metodă,alt tip de exerciţiu .Prezenţa a fost foarte bună şi temele erau trimise pe classroom săptămânal.Noi 

aveam  doar o singură oră pe săptămână şi pentru fiecare oră apărea de exemplu săptămâna  S28 titlul ,partea de teorie 

manual pagina ,fişe de documentare ,ppt  si temele le-am conceput nişte şabloane ce erau completate  genul de aplicaţii 

colaborative de ex.deschideam un singur ppt şi fiecare elev lucra un slide astfel că la sfărşitul orei aveau un ppt pe clasă şi 

toată clasa  lucra .La sfărşitul orei ne uitam împreună la ce am lucrat şi acela era momentul nostru.Astfel am cataloage cu 

fişe tehnologice ,fişe de analize ,cataloage cu lucrările lor practice. Despre lucrările practice acestea au  fost o provocare atat 

pentru mine ,cât şi pentru elevi . 

Cum am lucrat ?Bună întrebare ..Cum determini un copil care stă acasă cu bunica ,mămica eventual pisică,căine ,papagal 

să lucreze  şi să posteze tema fără să triseze sau să facă copy-paste  la ceva căutat pe internet ? La teme in classroom apărea 

S25 Mijloace de transport aeriene la clasa a VI a de exemplu şi faptul că le trebuia 2 coli cartonate A4 rigla,creion şi ... la oră 

online în MEET lucra şi doamna  şi elevii ,fiecare făcea aceeasi miscare ..marea majoritate  a lucrărilor au fost tip Origami  

şi apoi erau postate la teme pe S25 şi notate .Cred că toate notările au fost făcute online ,fiecare era motivat .Cine nu reuşea 

să facă în timpul unei ore trimitea tema în decursul săptămânii viitoare.Am avut copii ambiţioşi care refăceau tema şi o 

retrimiteau şi nu pot să spun că mi-a displăcut . Ceea ce am făcut eu a fost  combinaţie de  lucru asincron cu cel  sincron,în  
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iecare săptămână elevul avea parte teoretică şi tema deja postată în classroom  şi la ore era mai uşor . 

 

F15 -origami  

sau  

cutiuta clasa VI a 

Am lucrat foarte mult şi cu toate manualele digitale cred că au apreciat filmuleţele şi era mult mai uşor să porţi o 

conversaţie şi să tragi concluzii despre subiectul abordat . 

În cadrul orelor aplicative  care au pus accent pe   îmbunătăţirea competenţelor practice şi a nivelului   creativităţii  şi 

am urmărit ca : 

❖ Procesul de învăţare să se desfăşoare prin alte mijloace de ex.prin joc; 

❖ Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a lucrărilor cam 70%; 

❖ Organizarea adecvată a ambientului educativ; 

❖ Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare; 

❖ Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării. 
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Obiectivele urmărite : 

❖ Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  din online ; 

❖ Organizarea unui concurs pe aceeaşi temă la toate clasele a VI a de ex căsuţa din cutia de pantofi şi am să exemplific 

cu pozele lucrărilor; 

 

 

  

Taralunga Atanasia  6D  

Clasa a VI-a: Camera ta într-o cutie de pantofi. Realizează, la orele de ETAP, macheta casei,camerei tale, 

folosind o cutie de pantofi. Creează, la scară, elementele de decor și de mobilier. 
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Nichitoi Denisa 6E  

 

❖ Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare în online există  

exerciţii de spargere a gheţii ,puzzle-uri ,rebusuri online etc; 

❖ Rezolvarea de probleme cu conţinut aplicativ; 

❖ Implicarea familiei în activitățile desfăşurate de şcoală ; 

❖ Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii  stabilind astfel un  nivel motivaţional ridicat pentru 

participarea la activităţile online; 

❖ Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală, 

❖ lucruri utile pentru viaţa cum aprecia o fetiţă când a fost întrebată de dna dirigintă ce fac ei  la ora de tehnologie?. 

 

 

 

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor au  urmărit: 
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❖ Aptitudinile şi atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (care poate oscila de la opoziţie, pasivitate la 

cooperare, entuziasm); 

❖ Limbajul, vorbirea (pronunţia şi  tipul de comunicare verbală); 

❖ Maniera de relaţionare (prin formulare de întrebări sau efectiv  plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, 

tensionare, încordare şi care poate ajunge la plăcere, participare ,implicare totală ,etc.); 

❖ Adaptarea la situaţiile  propuse, creşterea gradului  de cooperare şi de atenţie; 

 

Şi acum câteva dovezi online . 

Proiect clasaa a VII a Robotelul din cutii metalice  

 

proiect Albinuta din conserve 
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şi cel mai frumos mesaj al primăverii ...a venit  online anul acesta origami şi ghiocei 

.  
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SPECIFICUL STRATEGIILOR DIDACTICE INTERACTIVE, UTILIZATE ÎN 

ACTIVITĂŢILE CU PREŞCOLARII 
 

                                                            PROF.ÎNV.PREȘC. ȚÎRCĂ-FLOROIU MARIA 

                                                          ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ȚICLENI, GORJ 

 

Învățământul preșcolar românesc se numără printre subsistemele de învățământ cu cea mai veche tradiție, care încă 

de la început a răspuns promt noutăților din domeniul educației copiilor mici. 

       În contextul actual, când se acordă o importanță deosebită educației pentru toți, când societatea  românească tinde 

spre a deveni o societate educațională, învățământul preșcolar românesc parcurge o perioadă de valorizare și de 

compatibilizare cu  trepte similare din alte țări. 

         Modernizarea continuă a procesului instructiv-educativ, impune ca strategiile aplicate să fie cât mai riguros selectate 

și într-o formă accesibilă. Prin folosirea diversificată a metodelor, cadrul didactic, urmărește înlăturarea monotoniei, 

plictisului, rutinei, deschizând în sufletul copilului dorința de învățare într-un mod eficient și creativ.  

 Metodologia interactivă țintește, pe lângă realizarea obiectivelor de ordin cognitiv (stimularea proceselor superioare, 

dezvoltarea capacității de a lega cunoștințele între ele și de a crea rețele conceptuale, dezvoltarea inteligențelor multiple ) și 

atingerea obiectivelor de ordin socio-afectiv (dezvoltarea capacităților de comunicare, de dialogare interpersonală și 

intrapersonală, stimularea încrederii în sine, stimularea capacităților de reflectare asupra propriilor demersuri de învățare). De 

asemenea, metodele interactive accentuează latura formativ-educativă de dezvoltare a personalității, atât prin oferirea de 

ocazii de a descoperi și a validiza în practică cunoștintele teoretice, cât și prin oportunitățile sociale de dezvoltare a 

trăsăturilor de caracter, de voință și de perseverență. Capacitățile copiilor de a lucra în grup le dă acestora , un sentiment de 

încredere, de siguranță și de antrenare reciprocă a membrilor ce duce la dispariția fricii de eșec și curajul de a-și asuma riscul, 

reducând la minim fenomenul blocajului emoțional al creativității. Lucrul în echipă oferă copiilor posibilitatea de a-și 

împărtăși părerile, experiența, ideile, strategiile personale de lucru, informațiile.  

 Condiție importantă  a eficienței activității didactice este strategia didactică care reprezintă un sistem complex și 

coerent de mijloace, metode, materiale și alte resurse educaționale care vizează atingerea scopurilor educaționale. 

Stabilirea strategiei/strategiilor didactice este rezultatul deciziei fiecărui cadru didactic, la baza acesteia aflându-se 

câteva condiționări, cu rol de repere necesare și suficiente pentru realizarea obiectivelor educaționale la nivel de eficiență, 

respectiv: 

1. Condiționări de natură psihologică: 

- particularitățile psiho-sociale ale preșcolarului percepute, la nivelul activității didactice, ca nevoi resimțite de el și 

satisfăcute cu sprijinul cadrului didactic în cadrul activităților de învățare. Este important ca în proiectarea unei anumite 

strategii să avem în vedere: nivelul de dezvoltare intelectuală a copiilor, caracteristici ale personalității (temperament, 

aptitudini, creativitate ) motivația  lor și, în strânsă legătură cu acestea, nivelul de aspirație, caracteristicile psiho-motorii 

(cazul copiilor cu nevoi speciale, care induc necesitatea unor strategii de tip incluziv). 

- particularitățile psiho-sociale ale cadrului didactic privesc modalitățile specifice de raportare ale acestuia la propria 

activitate- stilul propriu de predare susținut de principii și valori personale, motivația, respectiv  nivelul de aspirație, 

experiența, dar și particularități psihice legate de temperament, aptitudini, tip de personalitate. 
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2. Condiționări de natură epistemologică- o bună cunoaștere a domeniului de activitate, o bună pregătire de 

specialitate. 

3. Condiționări de natură pedagogică- cu referire la concepția pedagogică a cadrului didactic, obiectivele 

insructiv-educative, tipul de învățare necesară, cunoașterea programei școlare și a relațiilor dintre componentele acesteia. 

Strategia didactică este eficientă atunci când antrenează elevii, când se adaptează la  particularitățile psihologice ale 

învățării, când duce la o învățare creativă. Astfel strategiile îndeplinesc mai multe funcții: 

-sugerarea modului de abordare a situației de instruire prin orientarea spre un tip sau altul de învățare ( prin 

descoperire, repetare, acțiune ). 

-furnizarea criteriilor de alegere, organizare optimă a elementelor sistemului de tehnologie didactică, în funcție de 

obiectivele urmărite, conținutul predat; 

-elaborarea unei ipoteze de lucru și alegerea unui mod de organizare a învățării, alegerea mijloacelor, metodelor, 

organizarea resurselor; 

-programarea acțiunilor și a operațiilor necesare pentru a realiza obiectivele activității instructiv-educative. 

Clasificarea strategiilor didactice se face în raport de mai multe criterii: 

1.Gradul de dirijare/nondirijare a învățării: 

   -strategii algoritmice - descriu cum trebuie desfășurat procesul de învățământ; 

   -strategii nealgoritmice - nu prescriu activitatea de desfășurat, reduc dirijarea în învățământ; 

   -strategii euristice – asemănătoare celor științifice, accentuează inițiativa preșcolarului; 

   -strategii mixte – îmbină elementele anterioare. 

2.Logica gândirii determină: 

   -strategii inductive – învățarea urmează calea de la particular la general; 

   -strategii deductive – învățarea pornește de la general la particular; 

   -strategii analogice – cunoașterea prin metode de substituție; 

   -strategii transductive – folosesc metafore; 

   -strategii mixte, inductiv-deductive, deductiv-inductive cu particularități specifice fiecăreia. 

Se consideră că opțiunea pentru o strategie didactică se realizează în funcție de modul de sistematizare a conținutului 

învățământului, educatorul având la dispoziție diferite modalități de prezentare a acestuia. Dacă educatorul optează pentru o 

prezentare liniară, tradițională a conținuturilor, vor predomina strategiile didactice bazate pe demonstrație, exemplificare, în 

general strategii care diminuează implicarea activă a copiilor. Optând pentru o manieră activă de prezentare, circulară, prin 

întrepătrunderea cunoștințelor, se vor folosi strategii active și interactive bazate pe descoperire, problematizare, învățare 

reciprocă.  

Strategiile didactice  pot deveni interactive în măsura în care au la bază interrelaționarea reciprocă astfel: 

1. Strategii interactive de dobândire de noi cunoștințe. Acestea presupun metode de predare-învățare reciprocă, 

implicarea preșcolarului în activități de grup, participarea cadrului didactic la activitate ca mediator al eventualelor conflicte 

socio-cognitive constructive sau co-participant alături de ei la construirea cunoașterii. 

2. Strategii interactive de exersare și aplicare a noilor informații- se referă la organizarea unor activități practice 

care să se bazeze pe conlucrarea preșcolarilor în cooperare sau în competiție în vederea formării și dezvoltării priceperilor, 
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deprinderilor și abilităților de a aplica în practică ceea ce au învățat. Metodele sunt cele de exersare și de acțiune practică 

interactivă. 

3. Strategii interactive de evaluare –constau în implicarea preșcolarului în procesul propriei evaluări, stimulând 

reflecția personală asupra propriei activități de învățare, conștientizâd erorile și modalitățile de acoperire a lacunelor. Acestea 

au la bază dezvoltarea capacităților autoevaluative și stimulative încrederii în sine și în propriile puteri. Strategiile interactive 

de evaluare au ca scop primordial ameliorarea și corectarea procesului, soldate cu îmbunătățirea rezultatelor și stimularea 

învățării pe mai departe, și nu sancționarea. 

       În general, strategiile de învățare se diversifică după diferite criterii, cum ar fi: 

 - De predare: de prezentare, de urmărire a unor norme, prescripții, reguli de tip algoritmic, prin expunere, 

explicație, demonstrație, programare, exercițiu; de activizare a copiilor în predare; prin intercalarea metodelor și procedeelor 

activ-participative, a muncii independente sau în grupuri mici; de combinare a celor două  modalități de predare, în variate 

proporții de asamblare; de combinare a predării în mod expozitiv cu sarcini de învățare euristică (de descoperire), prin 

metode expozitiv-euristice. 

 - De învățare: algoritmică prin imitare de  modele date; prin repetare, exersare, memorare; prin cunoaștere 

concret-intuitivă; prin algoritmizare, pas cu pas; euristică prin observare nemijlocită; prin rezolvare de probleme deschise; 

prin experimentare; prin dezbateri, dialoguri euristice; prin cercetări în grup; prin simulare, modelare, aplicații; prin tehnici de 

creativitate. 

 - De evaluare: diagnostică sau predictivă, inițială, formativă, sumativă. 

Strategiile de învățare prin descoperire reprezintă o modalitate de lucru, prin intermediul căreia copiii sunt puși să 

descopere adevărul, refăcând drumul elaborării cunoștințelor, prin activitate proprie, independentă.  

 Strategia didactică reprezintă sistemul teoretico-acțional global fundamentat pe principiile didactice, care asigură 

orientarea, desfășurarea și finalitatea educației pe termen lung. Aceasta include un grup de două sau mai multe metode su 

procedee, integrate într-o structură operațională, angajată la nivel de predare-învățare-evaluare, pentru realizarea obiectivelor 

pedagogice generale, specifice și concrete ale acesteia, la parametrii de calitate superioară.          
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Strategii didactice abordate în Cercurile de lectură on-line 

 

prof. MELINTE MIHAELA 

Liceul de Transporturi Auto „Traian Vuia" Galați 

 

 

Cercurile de lectură reprezintă activităţi didactice, desfăşurate într-un cadru curricular sau extracurricular, al căror 

scop este aprofundarea competenţelor de receptare a diferitelor tipuri de texte literare, mai ales prin activităţi practice. Pentru 

eficientizarea activităților de lectură on-line se pot avea în vedere următoarele metode și instrumente: 

Discul rolurilor (crearea grupelor de lucru pe ZOOM) 

Atribuirea de roluri înseamnă asumarea unor comportamente, fapt ce va lua în calcul alocarea rolurilor în funcţie de resursele 

personale ale elevilor. Moderatorul: acesta va menţine discuţiile, va introduce fiecare rol şi fiecare secţiune de dezbatere. El 

prezidează discuţia, are abilităţi de comunicare, este o persoană care lucrează prin alţii. 

Sintetizatorul: rolul său este să realizeze rezumatul subiectului punctând ideea centrală. 

Interogatorul: acesta va trebui să conceapă o listă cu întrebări pentru ca grupul să poată discuta pe marginea lor. Nu trebuie să 

îşi facă griji în privinţa detaliilor pentru că scopul lui este să ajute colegii să vorbească, să discute etc. 

Conectorul: este cel care face conexiuni între carte şi restul lumii, între carte şi alte cărţi citite, între carte şi propria viaţă, 

îndemnându-i şi pe ceilalţi să procedeze la fel. 

Ilustratorul: se ştie că cititorii eficienţi îşi creează întotdeauna în minte imagini în timp ce citesc. Rolul ilustratorului este de a 

ilustra, de a desena o scenă care s-a petrecut în carte. 

Luminatorul literar: rolul său este de a stabili şi evidenţia câteva secţiuni speciale, paragrafe, cu scopul de a-i ajuta pe colegi 

să se întoarcă către paragrafele interesante şi cu o semnificaţie puternică. Deci rolul său este de a sugera şi furniza material 

pentru discuţie. 

Investigatorul sau Detectivul: rolul acestuia este să sape după mai multe informaţii, chiar informaţii pertinente despre viaţa 

autorului etc.  

Responsabilul cu vocabularul: rolul este de a căuta cuvintele cheie, de a găsi în prealabil sensul acestora şi chiar de a fi 

pregătit să-l discute cu ceilalţi. 

Eseul de cinci minute (Jamboard) 

Se foloseşte mai ales în etapa de reflecţie, la sfârşitul lecturii, pentru a-i ajuta pe elevi să-şi adune ideile legate de tema cărţii 

şi pentru a le oferi celorlalţi o idee mai clară despre ceea ce au citit. Eseul de cinci minute reprezintă un adevărat feed-back. 

Cineva /Dorea/ Dar/ Astfel (Aplicația Miro Mind Map) 

Această strategie se constituie într-o schemă a naraţiunii: 

Cineva - este naratorul. 

Dorea - acţiunea pe care o face. 

Dar - este cauza care declanşează acţiunea.  

Astfel - este consecinţa, efectul a ceea ce se întâmplă. 

Această strategie îi ajută pe elevi să scrie un rezumat al unei povestiri. 
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Interviul despre lectură 

1. Ce ţi-a plăcut în această carte? 

2. Ce nu ţi-a plăcut? 

3. Ce ai simţit pe parcursul lecturii? 

4. Cum a început textul? 

5. Cum s-a terminat? 

6. Ai anticipat finalul? 

7. Care este conflictul poveştii? 

8. Care sunt personajele? 

9. Te recunoşti în vreunul dintre personaje?  

10. Au fost personajele credibile? De ce?/De ce nu? 

11. Te poţi gândi la trei cuvinte prin care să descrii această carte? 

12. Ce ai înţeles din această carte? 

13. Care este punctul forte al cărţii? 

14. De ce  recomanzi cartea şi altora? 

Scrisorile (aplicația oscrisoare.ro) 

Reprezintă scurte epistole pe care elevii şi le trimit între ei în timpul activităţii de lectură. Ei trebuie să noteze rapid şi 

concentrat impresiile de moment. Prin acest instrument se încurajează schimbul de impresii asupra unei cărţi. De asemenea 

ele pot fi scrise doar pentru a prezenta o carte cuiva. Sunt cazuri în care sunt scrise de către elevi şi adresate autorului (a cărui 

carte o citesc la un moment dat).  

Graficul Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat (aplicația Jamboard) Folosind un tabel cu trei coloane sau pagină, elevii vor scrie 

ceea ce ştiu despre subiect, iar apoi se adaugă întrebări despre ce vor să ştie, şi la final vor completa cu ceea ce au învăţat 

despre text. 

Predicţiile 

Ce crezi că se va întâmpla în această carte, pornind de la titlul ei, sau de la ilustraţia copertei? 

Vizualizează 

Crează-ţi în minte scenariul cărţii (timp, spaţiu, personaje, episoade etc.) 

Întreabă-te! 

Pune-ţi întrebări despre text ca să observi dacă totul capătă un sens. 

Creează legături 

Creează legături cu tine şi cu textul citit, sau chiar cu alte cărţi citite. 

Identifică 

Găseşte ideea centrală a textului. 

Evaluează 

Formulează o opinie despre ceea ce ai citit. 

Citeşte activ! 

Înaintea lecturii 
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Ce poţi spune despre semnificaţia titlului? 

Ce sugerează imaginile cărţii sau ale coperţii? 

Care crezi că va fi tema cărţii? 

Storytellingul (poate fi folosit cu aplicația glogster) 

Storytellingul este denumit şi Arta povestirii este o metodă care porneşte de la o poveste, un mesaj, o valoare, un principiu ce 

se doreşte a fi transmis, pentru a fi inţeles, explorat şi apoi adaptat în manieră personală de către fiecare ascultător în parte. 

Arta de a spune  poveşti este adecvată procesului instructiv-educativ şi poate fi accesibilă la orice vârstă şi pentru toate 

abilităţile. Nu este nevoie de echipament special în afară de pură imaginaţie şi puterea de a asculta şi de a vorbi pentru a crea 

imagini artistice. În lumea noastră a povesti poate fi o modalitate de a reaminti copiilor că totdeauna cuvintele lor vorbite sunt 

puternice, că ascultarea este importantă, şi că o comunicare clară între oameni reprezintă o artă. Povestirea este arta în care 

un povestitor transmite un mesaj, adevăruri, informaţii, cunoştinţe sau înţelepciune pentru o audienţă - de multe ori 

subliminal - într-un mod distractiv, folosind orice aptitudine (artistică) sau recuzită pentru a capta atenţia publicului. Metoda 

implică trei elemente esenţiale: povestea, povestitorul şi publicul. Dialogul dintre aceste trei elemente face ca storytellingul să 

poată fi folosit atât în scop formativ / educaţional, cât şi terapeutic. Principiul de la care pornim este că oricine poate spune o 

poveste. Exista poveşti proprii, există cele consacrate, şi, cu siguranţă există poveşti nescrise ce pot fi create chiar în 

momentul utilizării metodei. Poveştile implică emoţii, valori, experienţe individuale şi de grup, probleme şi, cu siguranţă, 

multiple soluţii. Storytellingul este o metodă participativă ce implică publicul în toate etapele: pregatirea publicului pentru 

poveste (introducerea în temă),  povestea în sine (incluzand elemente legate de voce, tonalitate, obiecte utilizate) şi ieşirea 

din poveste (creaţie, reflecţie, punere în scenă). Povestea construieşte un mediu în care ascultătorii se simt în siguranţă, pot 

reflecta asupra experienţelor proprii, realizând un dialog cu ei înşişi sau cu ceilalţi. Cei implicaţi în procesul ascultării îşi 

dezvoltă abilităţi de ascultare activă şi capacitatea de concentrare, puterea de observaţie, capacitatea de acceptare şi 

receptivite la situaţii noi şi, în acelaşi timp, reflectarea asupra propriilor experienţe.  
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CLASA PREGĂTITOARE – O MARE PROVOCARE 

                     Prof.inv.primar MIHAI CORNELIA 

Școala Gimnazială Berești-Tazlău, jud. Bacău 

 

            Motto: ,,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 cum să se adapteze.”  ( Maria Montessori)  

          Viziunea interdisciplinară în învațamântul primar pentru formarea competențelor cheie la școlarii mici și, în mod 

special,  noutăţile privind clasa pregătitoare, urmăresc inovarea și reformarea  învățământului primar în ansamblul său. 

         Noutățile din proiectarea didactică, strategiile de interacțiune didactică si evaluarea pe parcursul ṣi la finalul clasei 

pregătitoare analizează implicațiile majore pe care interdisciplinaritatea, ca viziune nouă de organizare a experiențelor de 

învățare la școlarii mici, le poate exercita, pe multiple planuri reflective și acționale, în spațiul educațional, sunt necesare  în 

contextul schimbărilor de anvergură preconizate la nivelul curriculumului naţional, 

         La nivelul curriculumului, integrarea înseamnă stabilire de relaţii clare de convergenţă între cunoştinţele, 

capacităţile, competenţele, atitudinile şi valorile care aparţin unor discipline şcolare distincte.  

        Curriculum integrat prezintă următoarele caracteristici:  

? combinarea şi punerea în relaţie a obiectelor de studiu;  

? stabilirea de relaţii între concepte, fenomene şi procese din domenii diferite;  

? corelarea rezultatelor învăţării cu situaţiile din viaţa cotidiană;  

? centrarea pe activităţi integrate, de tipul proiectelor;  

?principiile organizatoare ale curriculumului sunt unităţile tematice, conceptele sau problemele;  

? flexibilitatea în gestionarea timpului şcolar şi în gruparea elevilor;  

? maximizează utilizarea timpului de învătare pentru „împrumuturile” dintr-o arie spre a fi utilizate ca suport în alta.   

        Introducerea termenului de „competenţă‖ în sistemul educaţional demonstrează receptivitatea acestuia faţă de ideile 

socio-economice dominante. Pe de altă parte, folosirea frecventă a cuvântului „competenţă‖ în lumea educaţiei se acordă cu 

cerinţa creşterii autonomiei individului, care, astfel, este supus permanent evaluării. Este un fapt recunoscut: conceptul de 

„competenţă‖ cunoaşte un succes evident, major.  

        Educaţia bazată pe competenţe urmăreşte în esenţă trei mari obiective (Roegier, 2000):  

? Să pună accentul pe competenţele pe care elevul trebuie să le stăpânească la sfârşitul fiecărui an şcolar şi la sfârşitul 

şcolarităţii obligatorii. Din această perspectivă, accentul pe ceea ce trebuie să ştie, dar mai ales să facă elevul cu ceea ce ştie.   

? Să dea sens învăţării, să arate elevului la ce-i serveşte ceea ce învaţă el la şcoală. Pentru aceasta trebuie să se depăşească 

listele de conţinuturi - materii ce trebuie reţinute / învăţate pe dinafară. Din contră, abordarea prin competenţe îl învaţă pe 

elev să raporteze permanent învăţarea la situaţii care au sens pentru el şi să utilizeze achiziţiile sale în aceste situaţii. 

? Să certifice achiziţiile elevului în termeni de rezolvare de situaţii concrete şi nu în termenii unei sume de cunoştinţe şi de 

deprinderi pe care elevul le va uita, pe care nu ştie cum să le utilizeze în viaţa activă. Abordarea prin competenţe de bază este 

un răspuns la problematica analfabetismului funcţional.  

Competenţele permit transferul a ceea ce ştii în rezolvarea situaţiilor - problemă.  
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           Termenul de competenţă are numeroase accepţii: el a migrat uşor dinspre domeniul profesional-tehniccătre 

educaţie, căpătând valenţe complexe în acest domeniu. Proiectarea curriculum-ului pe competenţe vine în întâmpinarea 

achiziţiilor cercetărilor din psihologia cognitivă, conform cărora prin competenţă se realizează în mod exemplar transferul şi 

mobilizarea cunoştinţelor şi a deprinderilor în situaţii/contexte noi şi dinamice.  

          Definim competenţele ca ansambluri integrate de cunoştinţe , capacităţi şi abilităţi de aplicare, operare şi transfer al 

achiziţiilor, care permit desfăşurarea cu succes a unei activităţi, rezolvarea eficientă a unei probleme sau a unei clase de 

probleme / situaţii.  

           Competenţele cresc valoarea utilizării resurselor, pentru că le ordonează, le pun în relaţie astfel încât ele să se 

completeze şi să se potenţeze reciproc, le structurează într-un sistem mai bogat decât simpla lor reunire aditivă.  

          Competenţele generale se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe durata şcolarităţii; acestea au un grad 

ridicat de generalitate şi complexitate.  

          Competenţele specifice se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe durata unui an şcolar; ele sunt deduse din 

competenţele generale, fiind etape în dobândirea acestora.  

          Modelul de proiectare curriculară centrat pe competenţe simplifică structura curriculum-ului şi asigură o mai mare 

eficienţă a proceselor de predare / învăţare şi evaluare. Acesta permite operarea la toate nivelurile cu aceeaşi unitate: 

competenţa, în măsura să orienteze demersurile tuturor agenţilor implicaţi în procesul de educaţie.  

           Pentru a asigura o marja cât mai largă de acoperire a obiectelor de studiu, în construcţia modului de derivare a 

competenţelor s-a pornit de la o diferenţiere cât mai fină a secvenţelor unui proces de învăţare.  

Astfel, s-au avut în vedere următoarele şase secvenţe vizând structurarea operaţiilor mentale: percepţie, interiorizare primară, 

construire de structuri mentale, transpunere în limbaj, acomodare internă, adaptare externă.  

          1.Receptarea care poate fi concretizată prin următoarele concepte operaţionale: identificarea de termeni, relaţii, 

procese; observarea unor fenomene, procese; perceperea unor relaţii, conexiuni; nominalizarea unor concepte, relaţii, 

procese; culegerea de date din surse variate; definirea unor concepte.  

         2. Prelucrarea primară (a datelor) care poate fi concretizată prin următoarele concepte operaţionale: compararea 

unor date, stabilirea unor relaţii; calcularea unor rezultate parţiale; clasificări de date; reprezentarea unor date; 

sortarea-discriminarea ; investigarea, explorarea; experimentarea.  

        3. Algoritmizarea care poate fi concretizată prin următoarele concepte operaţionale: reducerea la o schemă sau 

model; anticiparea unor rezultate; reprezentarea datelor; remarcarea unor invarianţi; rezolvarea de probleme prin modelare şi 

algoritmizare.  

       4. Exprimarea care poate fi concretizată prin următoarele concepte operaţionale: descrierea unor stări, sisteme, 

procese, fenomene; generarea de idei, concepte, soluţii; argumentarea unor enunţuri; demonstrarea.  

         5. Prelucrarea secundara (a rezultatelor) care poate fi concretizată prin următoarele concepte operaţionale: 

compararea unor rezultate, date de ieşire, concluzii; calcularea, evaluarea unor rezultate; interpretarea rezultatelor; analiza de 

situaţii; elaborarea de strategii; relaţionări între diferite tipuri de reprezentări, între reprezentare şi obiect.  

       6. Transferul care poate fi concretizat prin următoarele concepte operaţionale: aplicarea; generalizarea şi 

particularizarea; integrarea; verificarea; optimizarea; transpunerea; negocierea; realizarea de conexiuni complexe; adaptarea 

şi adecvarea la context.  
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         Competenţele sunt rezultatul unei învăţări eficiente; ele pot fi antrenate în rezolvarea de probleme complexe din 

lumea reală.  

        Competenţele cheie sunt folosite pe niveluri specifice de pregătire. Pentru învăţământul primar, competenţele cheie, 

ca elemente de reper, pot fi „turnate‖ în competenţe generice sau adaptate la particularităţile de vârstă ale elevilor.  

        Într-o accepţiune largă, conceptul de competenţă poate fi definit ca fiind capacitatea unei persoane de a mobiliza un 

ansamblu integrat de resurse „cognitive, afective, gestuale, relaţionale etc.‖ pentru a realiza o categorie de sarcini sau pentru a 

rezolva o familie de situaţii problemă.  

        Competenţa este un potenţial care trebuie probat / demonstrat de elev în situaţii concrete. Desprindem concluzia că: o 

competenţă este un potenţial; se poate afirma că un elev deţine o competenţă anume numai dacă acel potenţial este probat / 

demonstrat / verificat în situaţii concrete ce aparţin unei familii de situaţii; pentru a proba o competenţă, un elev trebuie să 

mobilizeze resursele necesare.  

         Predarea – învăţarea - evaluarea pe bază de competenţe nu se pot „produce‖ în situaţii standardizate. De aceea lista 

situaţiilor de învătare specifice dobândirii unei competenţe nu poate fi închisă. Din perspectiva evaluării, pe de altă parte, nici 

itemii nu sunt aceiaşi pentru orice situaţie de învăţare a unei competenţe. Rezolvarea sarcinilor de către elev, deci depăşirea 

obstacolelor depinde de acesta, întrucât învăţarea este, cum se ştie rezultatul unui efort personal. În acelaşi timp însă, din 

perspectivă socio-constructivistă, depăşirea obstacolelor conţinute / oferite de rezolvarea sarcinilor trebuie să fie de natură 

cooperatistă (lucrul în grup).  

         Cercetarea pedagogică şi practica şcolară şi-au orientat atenţia către o viziune care „abordează teoria obiectivelor 

pedagogice într-o viziune integratoare, este mai adecvată principiilor învăţământului formativ şi mai în acord cu dezideratele 

şi aşteptările social - economice actuale / moderne faţă de şcoală‖. Este vorba de o nouă concepţie privind formarea – 

dezvoltarea – evaluarea pe bază de competenţe şcolare, cunoscută sub denumirea de Pedagogia competenţelor.  

Din punct de vedere al semnificaţiei subiective, clasa pregătitoare are valoarea unei invitaţii pe care o primeşte fiecare copil 

de  a  participa la crearea unei aventuri de durată care, la  această vârstă, îşi derulează prima etapă: ,,povestea de dinaintea 

poveştii”. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Suportul de curs- Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din ȋnvățămȃntul primar pentru clasa pregătitoare; 

• www.didactic.ro 
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Proiect de lecție –Opțional De-a Arhitectura în orașul meu  

Prof.inv.primar: Babașcu Elena  

 

Disciplina: De-a Arhitectura în orașul meu 

Urbanist: Cristiana Popescu 

Lecția: LUMINA-UMBRA ȘI CULOAREA 

Locul: sala de clasă  

Timp: 50 de minute 

Activități: prezentarea temei de cercetat,discuții ghidate,joc de grup și analiza, prezentare imagini PPT și explicații 

Metoda ȘTIU;  VREAU SĂ ȘTIU ;AM ÎNVĂȚAT  

Materiale elevi: fișele echipelor din expediție C2.1.2., creion, piese lego, machetele  din   

cutii de carton, sticle de parfum , carton colorat, hârtie creponată 

Materiale îndrumători: modele din lego,  fluturasi carton, laptop, videoproiector, imagini C2.3.PPT, lanternă, comopozițiile 

din volume din lecția C.2.2 

Legături  de curricula: Matematică,Științe, AVAP,Limba Română, ED.Civică 

 

Competențe programa 2.1, 2.2,3.3 

2.Exprimarea opiniilor cu privire la mediul construit şi la factorii care îi dau calitate 

  2.1. Identificarea unor caracteristici ale mediului construit prin experienţă directă -  -jocuri de grup, 

organizate în aer liber, într-o zonă preponderent construită, pentru dezvoltarea cât mai multor tipuri de percepţie 

senzorială (vizuală, auditivă, olfactivă, tactilă);  

- fotografiere, desen, notare, colecţionare de obiecte, în cadrul activităţilor din clasă sau din afara clasei;  

discuţii despre utilitatea şi/sau aspectul estetic al unor elemente ale mediului construit 

2.2. Manifestarea curiozităţii pentru imagini specifice arhitecturii şi urbanismului  

- prezentare de imagini (fotografii, cărţi poştale, format ppt etc.), însoţite de explicaţii, pentru exemplificarea unor noţiuni 

specifice arhitecturii şi urbanismului;  

- colecţionarea unor imagini ale clădirilor şi spaţiilor urbane favorite, prezentarea acestora şi argumentarea opţiunilor;  

-fotografie şi colaj foto pe o temă dată (de exemplu, carte poştală care descrie specificul unui loc), cu sau fără utilizarea de 

softuri specifice pentru computer sau alte dispositive 

3. Manifestarea responsabilităţii faţă de mediul construit şi a conduitei moralcivice 

Proiectarea unei comunităţi în care îşi doresc să trăiască  

- explorarea mediului construit al comunităţii locale, în vederea realizării propriului proiect privind comunitatea în care 

doresc să trăiască;  

- realizarea machetei unor proiecte individuale („Casa mea”/„Casa omuleţului de jucărie”) şi proiectului comun al clasei 

(„Comunitatea noastră”).  

 Obiectivele lecției 
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- să de finească noțiunea d elumină-umbră în arhitectură 

- să identifice avantajel și dezavantajele umbrei în mediul construit 

- să identifice influențele luminii natural,artificiale și a cuorilor asupra atmosferei și calității spațiului 

-  

 Activitățile lecției 

 

1.Introducerea lecției -5 minute 

 

In ora anterioară, în expediție, copiii au lucrat în echipe de  câte 10 elevi  

Copiii  au avut de făcut desene cu umbrele unor clădiri alese după criterii și culori diferite . 

Volume mici –o casă, volume medii-școala sau grădinița  și volume mari-un bloc . 

Desenele au fost realizate la ora 9:00 

Elevii responsbili din fiecare grupă își vor prezenta desenul. 

Discuție ghidată 

Cum au surprins umbra? 

Ce influență are umbra asupra clădirilor și a spațiilor urbane? 

 

2.Activitățile lecției-30 minute 

Metoda ȘTIU;  VREAU SĂ ȘTIU ; AM ÎNVĂȚAT  

  Elevii vor fi așezați pe scaune în semicerc  

Se  va anunța titlul lecției și obiectivele.  

În  etapa ȘTIU elevii vor primi o fișă cu informații despre tema lecției. Vor citi  informațiile, cuvintele cheie și vocabularul: 

Lumina-umbra și culoarea-5 minute 

Îndrumătorii vor arăta 2,3  exemple   de pe fișa vocabular, fațada din  lego, crucea,fluturașii din carton  

VREAU SĂ ȘTIU- 20 minute 

Joc De a Soarele 

Elevii vor lucra pe echipe de câte 7-8 elevi 

Compozițiile de volume  din lecția anterioară se vor ilumina cu o lanternă, variindu-se intensitatea luminii  și poziția lămpii. 

Pe machete elevii vor  pune o lumină  direct reflectată, filtrată de diverse materiale ce se pun în fața becului ( sticluțe,cutii 

colorate..)  

Pe rând vor veni să observe umbrele, în orice moment al zilei. 

Un elev va roti treptat, iar altul va suprinde umbra cu creionul. 

Se vor marca pe baza de carton umbrele simulate în funcție de momentul zilei și se vor compara. 

 

 Elevii din prima echipă   vor    lucra pe un spațiu public cu volume mici și apropiate.  

Cei din a doua echipă vor  lucra pe spațiul cu volume mici și mai îndepărtate. 

A treia echipa va lucra pe  spațiul cu volume mai mari, mai înalte și apropiate. 
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A patra echipă va lucra pe  spațiul cu volume mari si mai distanțate. 

Discuții ghidate: 

Ce atmosferă le sugerează acum spațiile din compozițiile lor? 

Cum ar trebui așezate volumele ca să nu se umbrească, la ce distanță una de alta? 

Cum ar trebui așezate volumele pentru a intra cât mai multă lumină în interior? 

Cum se schimbă culorile în funcție de lumină? 

Cum definesc lumina și culorile atmosfera unui spațiu? 

 Concluzii: 

Dacă volumele sunt mai mici și mai apropiate,spațiul public pare mai coerent, mai structurat, spațiul e corect amenajat. 

Dacă volumele sunt mai mici și mai depărtate,spațiul public pare mai dezordonat, nestructurat. 

Dacă volumele sunt mai mari, mai înalte și  distanța mica între ele, ele se umbresc unele pe altele și nu este corect . 

Dacă volumele sunt mai mari, mai înalte și  distanța  mai mare între ele, umbrele nu mai sunt atât de mari  unele pe altele și  

spațiul este corect amenajat. 

Culorile  calde sunt preferate mai mult pentru spațiile exterioare. 

 

AM ÎNVĂȚAT  

Prezentare PPT 5  minute  

Discuții pe baza imaginilor prezentate la videoproiector și a întrebărilor din slide uri  

 

 Ce senzație vă trezesc spațiile pe lumină puternică, când  e înnorat sau noaptea când sunt  luminate artificial? 

Dacă fațadele  sunt în umbră, se umbresc între ele, culoarea este mai mohorâtă. 

Imaginea oglindită în piscină este  pentru a întregi imaginea,să fie mai completă. 

Crucea e făcută din geam pentru estetica  spațiului 

Când e înnorat  lumina directă e filtrată, apus-răsărit. 

 În zonele cu clima rece ,clădirile sunt colorate,in Norvegia,aleg portocaliu, iar în Grecia  clădirile  albe reflectă lumina 

pentru că acolo este cald. 

Pereți de sticlă-iluzie optică 

Culoarea soarelui este în contrast cu  peretele 

În muzee, lumina indirectă este reflectată în podea pentru a nu schimba culoarea exponatelor. 

Umbra se schimbă  în funcție de momentul zilei la răsărit,ziua și la apus .  

  

3. Activitate in completare –Evaluare-13 minute  

Elevii vor lucra în echipă.Vor avea de construit din piese lego  sau din carton o fațadă a unei clădiri preferate inspirate din 

lecție: peretele  din  biserică, Casa Reflecto , fluturașii. 

 Jocul  LUMINI, UMBRE, CULOARE apoi își vor prezenta lucrarea   într- un mod creativ  folosind lanterna sau alte 

obiecte :  hârtie creponată, carton colorat  

4. Aprecieri finale -2 minute 
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Elevii vor fi apreciați pentru  participarea activă și interesul manifestat pentru lecție vor primi medalii pentru  Cei mai buni 

arhitecți 

 

 

Obiecte prezentate  

          

Fisa de lucru  Cuvinte cheie ,vocabular 

LUMINĂ UMBRĂ CULOARE 

   Lumină 

Este un element natural principal care influențează 

percepția noastră asupra mediului construit 

Iluminare directă 

producere și răspândire a luminii (artificiale) într-o 

încăpere, pe o stradă 

Umbră 

Formă reprezentată de umbra  unui corp proiectată pe 

o suprafață (mai) luminată 

Regiune întunecată din spațiu sau de pe suprafața unui 

obiect, care nu este luminată direct de o sursă, razele de 

lumină ale acesteia fiind oprite de un corp opac 

    

Iluminare indirectă/reflectată 

Fenomen de reîntoarcere parțială a luminii în  mediul 

din care au venit atunci când întâlnesc o suprafață de 

separare a două medii; 

 

Casa Eco -       Reflecto 

 Curcubeul 

Culori calde  

Culori reci 

 

Se formează atunci când lumina soarelui se refractă în 

picăturile de apă din atmosferă 

 

Unghiul  luminii solare Lumină filtrată 

A opri cu un filtru o parte din componentele 
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monocromatice ale luminii 

  

Culori naturale  

 

Culori artificiale 

 

 

Lumina este o prețioasă unealtă pentru arhitect,deoarece se mișcă,își schimbă culoarea, apare și dispare și ea are 

puterea de  a da viață masei inerte a construcției.Lumina o putem folosi pentru a mări spațiul,a acoperi un zid,reflecta 

culorile, lumina anumite obiecte de mobilier sau accentua un anumit traseu. 
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PROIECT  DIDACTIC-MATEMATICĂ 

 
PROFESOR BABAȘCU DARIO-COSMIN 

Școala Gimnazială Nr.1, Istria,Constanța 

 
CLASA  a V-a  

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Operații cu fracții zecimale cu un număr finit de zecimale nenule 

DISCIPLINA: Matematică 

TITLUL LECŢIEI: Adunarea și scăderea fracțiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule 

TIPUL LECŢIEI: Lectie mixtă (fixare şi dobândire de cunoştinţe noi) 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă 

TIMP ALOCAT:  40 minute 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

1.2. Identificarea fracțiilor ordinare și zecimale în contexte variate; 

2.2. Efectuarea de calcule cu fracții folosind proprietăți ale operețiilor aritmetice; 

3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operațiilor cu fracții ordinare sau zecimale; 

4.2.Utilizarea limbajului specific fracțiilor/procentelor în situații date; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1 - Să efectueze calcule, adunări, scăderi, cu fracţii zecimale finite; 

O2 - Să utilizeze transformările în fracţii ordinare respectiv fracţii zecimale; 

O3 - Să ordoneze crescător sau descrescător fracţiile zecimale; 

         O4 - Să transpună noţiunile teoretice în rezolvarea problemelor practice;  

         O5 - Să manifeste perseverenţă în rezolvarea de probleme participând cu idei la găsirea de soluţii. 

STRATEGII DIDACTICE 

a) METODE DIDACTICE: conversaţia,exerciţiul , activitatea independentă/ pe grupe, învăţarea prin descoperire, ciorchinele, turul galeriei; 

b) FORME DE ORGANIZARE:frontal, individual, pe grupe; 

c) MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: fișe de lucru,planșă,diplomă ; 

d) METODE DE EVALUARE: analiza răspunsurilor,verificarea prin sondaj, aprecierea gradului de implicare al elevilor, notarea elevilor, încurajarea elevilor; 
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BIBLIOGRAFIE:Programa școlară matematică, București , 2017 

Manualul de matematică,  clasa a V-a, Editura Corint, autor Radu Gologan(coordonator) 

 
DESFĂŞURAREA   LECŢIEI 

MOMENTELE 

LECŢIEI / TIMP 
ACTIVITATEA  DE  INSTRUIRE 

SRATEGII DIDACTICE METODE 

DE 

EVALUARE 

Forme de 

organizare 

Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

1. Moment 

organizatoric/ 

captarea şi 

păstrarea atenţiei 

elevilor 

2min 

Profesorul asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea  lecţiei, notează absenţii; 

Elevii  pregătesc materialele necesare desfăşurării activităţii și urmăresc materialul afișat pe 

tablă. 

 

 

Individual 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Fișa ANEXA 

1 

 

 

Analiza 

răspunsurilor 

2. Reactualizarea 

cunostintelor 

8 min 

 Se verifică nivelul de aprofundare a cunoştinţelor asimilate orele 

anterioare.(ANEXA1)-ciorchinele 
FRACŢII ZECIMALE  

Fişă de lucru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 1. Alegeţi alte numere zecimale şi parcurgeţi cerinţele ciorchinelui. 

              2. Inventaţi cerinţe asemănătoare şi propuneţi-le colegilor. 

4. încadrați între două 

nr.naturale consecutive 

………… < a < ………… 

2. partea zecimală 

este..... 

 

6. Transformând numărul 

a în fracţie ordinară 

ireductibilă obţinem ……. 

 
 

3. Dintre a şi 12,52 

mai mare este………. 
 

5.Partea întreagă și partea fracționară a unei 

fracții zecimale sunt separate prin ….  
 

7.Operațiile de ordinul I sunt 

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

 

a = 13,4 

 

1. partea întreagă a lui a este 

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

 
 

Verifică frontal următoarele noţiuni: 

1. Câte tipuri de fracții cunoașteți? 

2. Cum scriem o fracție ordinarǎ ca fracție zecimalǎ?Dar invers? 

3. Cum comparǎm douǎ fracții zecimale? 

4. Cum se poate face ordonarea fracțiilor zecimale? 

5.Care este partea întreagă și partea fracționară? 

 

Frontal 

 

 

Conversaţia 

 

 

Tabla 

Caietul de 

matematică 

Fișa 

ANEXA 1 

 Aprecieri 

verbale 
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3. Anuntarea 

subiectului si a 

obiectivelor 

1 min 

 

 

-Anunţarea şi scrierea pe tablă a titlului lecţiei:  

“Adunarea și scǎderea fracțiilor zecimale cu un numǎr finit de zecimale nenule’’ 

-Informarea elevilor asupra obiectivelor principale ale lecţiei care vor fi prezentate oral. 

 

Frontal 

 

 

 Explicaţia 

Conversaţia 

 

 

Caietul de 

matematică 

 

 

 

 

4.Predarea 

(asimilarea) noilor 

cunoştinţe 

10  min 

 

 

 

 

 

Definitie Adunarea sau scăderea fracțiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule se 

efectuează așezând fracțiile una sub alta, astfel încât să avem partea întreagă sub partea 

întreagă, virgula sub virgulă, zecimea sub zecime, sutimea sub sutime, etc. , apoi adunăm sau 

scădem după regula de la numere naturale. Virgula se coboară la rezultat sub virgulele 

termenilor. 

Exemplu 

    4,23 +              16,58 -  

  12,50                   5,21 

  16,73                 11,37 

OBS. 

 1) Dacă este cazul, se adaugă zerouri după ultima zecimală, astfel  

încât fracțiile să aibă același număr de zecimale. 

2) Numerele naturale se pot scrie ca fracții zecimale cu partea fracționară  

formată numai din cifre de zero. 

Exemple:   8 = 8,0 … ;      32 = 32,00 … :  5 = 5,000 … 

192,75 + 

  63,00 

255,75 

Se vor lucra la tablă exercițiile de adunări și scăderi de pe fișa de lucru. 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

Exerciţiul  

Învăţarea prin 

descoperire  

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

Fişa de 

documentare 

 

 

Caietul de 

matematică 

 

 

Aprecierea 

gradului de 

implicare al 

elevilor 

 

Aprecieri 

verbale 
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5. Fixarea 

cunostintelor  

13 min 

 

 

 

 

În vederea fixării şi consolidării cunoştinţelor, profesorul propune spre rezolvare o fişă de 

lucru pe grupe   (ANEXA 2).  

Le explic modul de lucru și verific cum se lucrează. Fiecare copil va primi o nota în catalogul 

profesorului, nota va fi media aritmetică dintre nota grupei și implicarea fiecăruia în sarcina 

de lucru. 

Copiii vor lucra fișa în grupe, apoi o vor prezenta la tablă,  

Câte un elev din fiecare grupă va citi rezolvarea pentru un exercițiu, restul verificându-se în 

acest timp. 

 

Frontal 

 

 

Grupe  

 

 

Explicaţia 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

Anexa 2 

  

 

 

Notarea 

elevilor 

6.Asigurarea 

feedbackului 

4 min 

 

 

  Se împarte fișa (ANEXA 3). Cine termină  primul exercițiile și corect primește “un plus”.  

  Se va face verificarea individuală la tablă. 

Frontal 

 

Individual 

 Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Notarea 

elevilor 

 

7. Anunţarea şi 

explicarea temei 

pentru acasă 

2 min 

Elevii sunt atenţi la aprecierile făcute de către profesorsi notează tema pentru ora viitoare. 

Se propune elevilor ca tema ANEXA 4 şi se dau indicaţiile necesare. 

 

Frontal  

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

 

Fişa de lucru 
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ANEXA 1 

 

FRACŢII ZECIMALE  

Fişă de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.încadrați între două 

nr.naturale consecutive 

………… <a< ………… 

6. Transformând numărul a 

în fracţie ordinară  

obţinem ……. 

 

 

2.partea zecimală 

este..... 

 

3.Dintre a şi 12,52 

mai mare este………. 

 

5.Partea întreagă și partea fracționară a unei 

fracții zecimale sunt separate prin …. 

 

7.Operațiile de ordinul I sunt 

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

 

a= 13,4 

 

1.partea întreagă a lui a este 

............ 
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ANEXA 2 

      

Activitate pe grupe – FIŞĂ DE LUCRU 

 

Probe 

1) Calculați lungimile necunoscute. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ce rest trebuie să primesc de la 100 lei dacă am cumpărat o carte cu 28,50 lei, un album de artă cu 

47,30 lei şi un CD cu 12 lei? 

 

 

3) Inseraţi o pereche de paranteze pentru a obţine propoziţii adevărate: 

a)  14,5 – 7,3 + 6 = 1,2          b)   20,9 – 10,4 – 8,3 = 18,8 

 

 

Fişa de evaluare  grupei: 

Proba: Grupul I Grupul II Grupul III Punctaj 

maxim 

Anexa 2    100p 

Proba  Nr.1    30 p. 

Proba  nr.2    30 p. 

Proba nr.3    30 p. 

Oficiu    10p. 

 

3,5 

m 

? 

4,7 m 

9,7 

m 

? 3,6 

m 
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ANEXA 3 

 

 
 

Negru  13,5 + 2,7= 

 

Alb 123,4+145,156= 

 

Dungat 11,6 – 5,8= 

 

DRUMUL CEL MAI SCURT ESTE CEL.......... 
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ANEXA 4 

TEMĂ 

 

 

Adunarea și scăderea fracţiilor zecimale 

 

      1.Care rezolvare este corectă? 

 

32,61 +1,526 = ............  

 

 

2.Calculaţi:a)  4,13 + 5,62 =    e)  5,8 −5,3 = 

b)  21 + 3,4 =     f)  4,35 −2,6 = 

c)  7,2 + 5,75 =    g)  19 − 0,13 = 

d)  0,186 + 51,9 =    h)  10,2 − 0,568 = 

     3.O ţeavă lungă de 6,25 m a fost vopsită pe o lungime de 2,8 m. Ce lungime de ţeavă a rămas nevopsită? 

 4.Completaţi tabelul: 

 

 

 

 

 

 

 
Fișă de documentare 

 

Definitie Adunarea sau scăderea fracțiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule se efectuează așezând fracțiile una 

sub alta, astfel încât să avem partea întreagă sub partea întreagă, virgula sub virgulă, zecimea sub zecime, sutimea sub sutime, 

etc. , apoi adunăm sau scădem după regula de la numere naturale. Virgula se coboară la rezultat sub virgulele termenilor. 

Exemplu 

    4,23 +              16,58 -  

  12,50                   5,21 

  16,73                 11,37 

OBS. 1) Dacă este cazul, se adaugă zerouri după ultima zecimală, astfel  

încât fracțiile să aibă același număr de zecimale. 

2) Numerele naturale se pot scrie ca fracții zecimale cu partea fracționară  

formată numai din cifre de zero. 

Exemple:   8 = 8,0 … ;      32 = 32,00 … :  5 = 5,000 … 

192,75 + 

  63,00 

255,75 

Adunarea fracțiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule are aceleași proprietăți ca adunarea fracțiilor ordinare, 

adică comutativitatea, asociativitatea, elementul neutru la adunare este 0. 

 

 a b a + b a – b 

1. 7,3 5   

2. 4,82  9,5  

3. 6,2 0,34   

32,61 + 

1,526 

47,87 

Ana 32,610 + 

1,526 

34,136 

Dan 32,610 + 

1,526 

33,136 

Miaa 
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FIȘĂ DE LUCRU  

 

a) 4,13 + 5,62 = 

 

          b)  5,8 − 5,3 = 

 

          c)  21 + 3,4 =  

 

          d)4,35 − 2,6 = 

 

          e) 7,2 + 5,75 =  

 

         f) 19 − 0,13 = 

 

        g)  0,186 + 51,9 =  

 

        h)  10,2 − 0,2= 

 

 

 



   CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

  ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1020 

English as a Foreign Language 

Oana-Maria Ștefănescu 

 Școala Gimnazială Negreni, Jud. Gorj 

 

 

English as a Foreign Language (EFL) is the term used to describe the study of English by non-native speakers in 

countries where English is not the dominant language. This is not to be confused with English as a Second Language—also 

called English as an Additional Language—which is the practice of learning English in a predominantly English-speaking 

country. 

English as a Foreign Language loosely corresponds with the Expanding Circle theory of language described by 

linguist Braj Kachru in "Standards, Codification and Sociolinguistic Realism: The English Language in the Outer Circle." 

According to this theory, there are three concentric circles of World English that can be used to categorize places where 

English is studied and spoken and map English diffusion. These are the inner, outer, and expanding circles. Native English 

speakers are in the inner circle, English-speaking countries that have historically adopted English as a second language 

or lingua franca are in the outer circle, and countries in which English is used some but is not widely spoken are in the 

expanding circle. 

The circles represent the different tiers of World Englishes. According to this theory, English is a native language in the inner 

circle (ENL), a second language in the outer circle (ESL), and a foreign language in the expanding circle (EFL). As English 

spreads globally, more countries are added to the circles. 

Differences Between ESL and EFL 

ESL and EFL are not the same in the context of World Englishes and the Expanding Circle, but they are often considered 

equivalent otherwise. And even when considered separate, classifying a country or region as ESL- or EFL-speaking is 

difficult, as Charles Barber explains briefly in the following excerpt. 

"The distinction between second language and foreign language is not ... a sharp one, and there are cases, like Indonesia, 

where classification is disputable. Moreover, there is a considerable amount of variation in the roles played by second 

languages, for example in education, in the fields of discourse used, and in the giving of prestige or power. In India, the 

medium of instruction in schools was changed from English to the regional languages after Independence, and subsequently 

there has been a gradual process of Indianization of the universities, which at one time were all English-medium," (Barber 

2000). 

So how do the methods of teaching English as a second language and as a foreign language differ? English as a second 

language is learned in environments where English is already regularly spoken; English as a foreign language is learned in 

environments where English is not spoken. Lee Gunderson et al. explain: "ESL and EFL instructional approaches differ in 

significant ways. ESL is based on the premise that English is the language of the community and the school and that students 

have access to English models. 

EFL is usually learned in environments where the language of the community and the school is not English. EFL teachers 

have the difficult task of finding access to and providing English models for their students. ... As the number of ESL students 

has increased in schools across North America, more classrooms and schools have become more like EFL than ESL 

environments," (Gunderson et al. 2009). 

https://www.thoughtco.com/what-is-the-english-language-1690652
https://www.thoughtco.com/esl-4133095
https://www.thoughtco.com/english-as-an-additional-language-eal-1690600
https://www.thoughtco.com/expanding-circle-english-language-1690619
https://www.thoughtco.com/world-englishes-1692509
https://www.thoughtco.com/native-speaker-linguistics-1691421
https://www.thoughtco.com/native-speaker-linguistics-1691421
https://www.thoughtco.com/what-is-a-lingua-franca-1691237
https://www.thoughtco.com/world-englishes-1692509
https://www.thoughtco.com/english-as-a-native-language-enl-1690598
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https://www.thestar.com.my/news/education/2012/11/11/of-english-teachers-then-and-now
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Educația în contextul provocărilor societății actuale 

Văduva Rodica – Nicoleta 

Colegiul Național ,,Gheorghe Țițeica״ 

 

       Indiferent de activitatea pe care o desfăşoară, orice individ, asimilează un anumit volum de informaţie. Este bine 

cunoscut faptul că oamenii reţin informaţia în felul următor: 10% din ceea ce citesc; 20% din ceea ce aud și văd; 30% din 

ceea ce demonstrează; 50% din discuții; 75% din ceea ce experimentează și exersează; 90% din ce-i învaţă pe alţii. (National 

Training Laboratories, Bethel, Maine, SUA). 

       Divide et Impera este o tehnică complexă ce implică atât asimilarea de cunoştinţe teoretice, cât şi practice (rezolvări 

de probleme). Importanţa tehnicilor de programare constă în formarea şi stăpânirea gândirii algoritmice. Tehnicile de 

programare au un rol foarte important în formarea culturii informaţionale, a capacităţii de a gândi altfel, de a realiza algoritmi 

optimi sau de a obţine o soluţie utilă, a unei probleme în timp şi spaţiu. Cercetătorii Garrett şi Fourez susţin că „...a preda nu 

înseamnă doar a transmite cunoştinţe stabilite social. Aceasta nu se reduce nici la a-i ajuta pe alţii săşi construiască 

cunoştinţele. Este vorba şi de a explica ce sunt aceste cunoştinţe, cum sunt stabilite, eventual, cum pot fi respinse”.  

Realitatea contemporană demonstrează faptul că rolul şcolii nu numai că nu s-a diminuat, ci a devenit tot mai complex. Ideile 

libertăţii şi descătuşării, umanismului şi creativităţii în educaţie ne îndeamnă să distrugem zidul de nepătruns al gândirii 

materialiste, care ani în şir a creat stereotipii eronate. În actualul context, avem nevoie de o educaţie dinamică, formativă, 

centrată pe valorile autentice. În societatea contemporană, caracterizată prin, mobilitate economică, politică şi culturală, noua 

ordine educaţională nu se concepe fără avangarda mişcării pedagogice teoretice şi a praxis-ului educaţional. Specialiştii sunt 

de acord cu patru teze pe care trebuie să se bazeze acţiunea constructivă: - educaţia este azi în centrul preocupării tuturor 

popoarelor; - învăţământul trebuie să fie considerat în orice societate, ca un ansamblu omogen, care să reflecte nevoile 

societăţii şi mijloacele de care dispune pentru satisfacerea lor; - criza existentă se manifestă pe două planuri: decalajul 

existent între aspiraţiile indivizilor şi nevoile societăţii, pe de o parte, - şi capacităţile sistemului de învăţământ, pe de altă 

parte, şi prăpastia existentă între ţările în curs de dezvoltare şi cele industrializate. Marile probleme cu care se confruntă 

omenirea cer o rezolvare urgentă, prin folosirea celor mai eficiente mijloace şi forme de educaţie. Se consideră că 

abandonarea valorilor tradiţionale ale educaţiei, lipsa unui sistem axiologic de educaţie prin valori şi pentru valori şi criza de 

conştiinţă morală şi spirituală a adus şcoala şi educaţia în faţa imperativelor lumii contemporane. Noul mileniu în care am 

păşit a moştenit, însă, multe probleme sociale, economice şi politice, care, deşi au marcat în mare măsură ultima jumătate de 

secol, sunt departe de a-şi fi găsit soluţiile. Dintre aceste probleme menţionăm: terorismul internaţional, atacurile cibernetice, 

rasismul, creşterea numărului săracilor, a analfabeţilor şi a şomerilor, etc. Impasul în care a intrat şcoala contemporană a fost 

provocat de trei categorii de explozii: explozia cunoştinţelor, explozia demografică şi explozia aspiraţiilor. Datorită 

dezvoltării ştiinţei şi tehnicii, s-a acumulat o imensă cantitate de informaţie care depăşeşte posibilităţile de asimilare oferite 

de tehnicile de instruire din trecut. În vederea facilitării adaptării la schimbare, ideal este ca educaţia să asimileze direcţia, 

conţinutul şi ritmul 25 dezvoltării sociale, să-şi adapteze conţinuturile în funcţie de exigenţele societăţii viitoare, să 

pregătească omul pentru a se putea raporta la schimbare, prevenindu-se sau limitându-se stresul schimbării. Prin urmare, 

modul de dezvoltare al lumii contemporane este legat, în mare măsură, de modul în care educaţia poate să satisfacă cerinţele 

acestei dezvoltări. Noile educaţii s-au impus într-un timp foarte scurt, dat fiind faptul că ele corespund unor trebuinţe de ordin 
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sociopedagogic din ce în ce mai bine conturate. Fără îndoială, proliferarea noilor educații creează dificultăţi autorităţilor în 

ceea ce priveşte includerea lor în planurile de învăţământ. Conţinuturile, finalităţile şi obiectivele noilor educaţii propun  un 

demers prin care educaţia încearcă să răspundă exigenţelor lumii contemporane şi să producă o schimbare a actului educativ 

în favoarea educaţiei bazată pe învăţare inovatoare, societală şi adaptabilă.    În analiza competențelor necesare unui cadru 

didactic pentru realizarea de activități online eficiente, profesorii scot în evidență mai degrabă acele aspecte resimțite ca 

problematice, unde au avut nevoie de ajutor. De exemplu, doar 5,6% declară că ar fi nevoie de competențe în zona de 

specializare a disciplinei, o componentă acoperită suficient prin parcursurile actuale de pregătire a cadrelor didactice, în 

detrimentul unor elemente tehnico-pedagogice de actualitate, care să acopere situații mai puțin convenționale de instruire. 

         În această perioadă de suspendare a cursurilor față-în-față, a fost nevoie de un răspuns focalizat din partea 

autorităților educaționale, instituțiilor și organizațiilor cu activitate în educație. Sprijinul și îndrumarea primite de cadrele 

didactice în primele săptămâni au acoperit în mod corect componenta tehnică, însă nu au avut în vedere aspectele pedagogice 

pe măsura nevoilor și așteptărilor.   O remarcă susținută și de monitorizarea, în această perioadă, a comunităților virtuale ale 

profesorilor privește completitudinea și echidistanța în oferirea de sugestii cadrelor didactice pentru a realiza activități 

didactice la distanță. Dacă în ceea ce privește instrumentele digitale disponibile, profesorii au reușit să se (auto-)organizeze 

suficient de bine pentru a crea conturi și a instala aplicații – de cele mai multe ori cu ajutorul colegilor sau al serviciului de 

help-desk al respectivei aplicații – aceștia semnalează, într-o proporție mare, lipsa suportului pedagogic și în special a lipsei 

de orientare în ce privește aspecte de management al clasei. Pentru cadrele didactice participante la investigație, cea mai 

importantă sursă de sprijin a fost managerul școlar, urmată de instituțiile cu rol de coordonare și suport din sistemul de 

educație, apoi de sprijinul colegial.  

         Viitorul educaţiei constituie o prioritate a comunităţii mondiale; naţiunile au nu numai dreptul, dar şi datoria de a se 

sprijini reciproc pentru ca prin educaţie, cultură şi ştiinţă să ajungă la pace, progres şi prosperitate şi nu la haos, la 

dezumanizare, la disperarea provocată de un mediu în continuă degradare. Considerăm, așadar că este justă și sustenabilă 

ideea conform căreia unul dintre elementele definitorii ale societăţii contemporane este schimbarea. 
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CONSILIEREA CARIEREI ELEVILOR IN VEDEREA INTEGRĂRII OPTIME PE PIAŢA MUNCII 

Prof.  PAVEL MARIA-DANIELA) 

G.P.P.NR.2,ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,I.GR.TEODORESCU’’,RUSENI                                                                                                                                             

 

 

UNIVERSITATEA SPIRU HARET 

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI BRASOV 

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

,,CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ’’ 

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC 

LECT.UNIVERSITAR ELENA HURJUI 

I.3. Principii şi obiective ale consilierii şi orientării şcolare şi profesionale    

Scopul fundamental al consilierii şi orientării şcolare şi profesionale este funcţionarea psihosocială optimă a 

persoanei/grupului.   

Consilierea în vederea unei corecte orientări şcolare şi profesionale are obiective şi funcţii specializate bine definite: 

- cunoaştea şi autocunoaşterea personalităţii elevilor, în vederea corelaţiei cât mai eficiente între posibilităţi-aspiraţii şi 

cerinţe socioprofesionale; stimularea elevilor capabili de performanţe superioare să opteze pentru domenii profesionale în 

concordanţă cu aptitudinile speciale de care dispun etc.; - educarea elevilor în vederea unor opţiuni şcolare şi profesionale 

corecte şi realiste; facilitarea perceperii categoriilor socioprofesionale şi de apreciere a situaţiilor reale de muncă, de respect 

pentru fiecare domeniu de activitate; - îndrumarea şi consilierea elevilor în scopul planificării propriilor studii în raport de 

viitoarele proiecte profesionale şi de carieră; sprijinirea elevilor în prefigurarea proiectivă a devenirii; - informarea şcolară şi 

profesională, ce vizează cunoaşterea unor informaţii corecte şi suficiente despre profesie şi domenii profesionale, cunoaşterea 

realităţilor economice şi sociale, precum şi a riscurilor şi avantajelor profesionale; informarea părinţilor cu privire la 

posibilităţile de formare ale elevilor, precum şi cu dinamica obiectivă a rutelor şcolare şi profesionale; - corectarea opţiunilor 

formulate eronat, reorientarea prin consiliere; - consilierea elevilor, profesorilor şi părinţilor are în vedere elemente de 

examinare psihologică şi psihosocială a elevilor în general, şi a elevilor-problemă în special, aspecte ale adaptării acestora la 

mediul şcolar, familial şi informal, prevenirea şi rezolvarea cazurilor de   eşec şi abandon şcolar, orientarea şcolară şi 

profesională a elevilor, adaptarea în şcoală-familie-comunitate; - proiectarea măsurilor specifice pentru optimizarea 

activităţilor educative; - sprijinirea activităţilor de perfecţionare şi de cercetare pedagogică organizate zonal de instituţiile de 

specialitate; - elaborarea materialelor necesare administratorilor şcolari pentru optimizarea activităţilor manageriale 

educaţionale, desfăşurate la nivel teritorial şi local.  În fapt, dezvoltarea identităţii vocaţionale şi pregătirea tinerilor pentru 

carieră este unul din obiectivele principale ale întregului proces de învăţământ. Stima de sine, luarea deciziilor, stabilirea 

scopurilor, planificarea viitorului, rezolvarea de probleme, dezvoltarea deprinderilor de comunicare, dezvoltarea 

comportamentelor responsabile, reprezintă principalele teme abordate în cadrul procesului de consiliere vocaţională/orientare 

vocaţională.  

 Procesul stabilirii obiectivelor consilierii şi orientării şcolare şi profesionale conduce, totodată, şi la conturarea 

principiilor care guvernează această activitate:  
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? Clientul este acceptat ca persoană unică, cu posibilităţile, interesele şi aspiraţiile sale. ? Clientul este responsabil pentru 

propriile decizii. Persoanele îşi manifestă unicitatea şi valoarea prin deciziile pe care le iau. ? Consilierea este în esenţă o 

relaţie permisivă, se bazează pe modul de a gândi împreună cu cel consiliat. I.4. Factori implicaţi  în procesul de consiliere şi 

orientare şcolară şi profesională  Eficienţa activităţii de consiliere şi orientare şcolară şi profesională depinde de existenţa 

unei strânse interacţiuni şi permanente colaborări între şcoală, familie, servicii specializate, dar şi agenţi economici, 

mass-media, organizaţii profesionale etc.  Optiunea unui tanâr pentru o anumita cariera fara nici un sprijin extern este un 

proces dificil, adesea asociat cu  alegerea prin abandon, amânare, si toate acestea cu un serios impact asupra viitorului sau 

profesional. Multi dintre noi avem cunostinte sau prieteni care au renuntat la o anumita facultate si au inceput alta, pe motiv 

ca nu si-o mai doresc. Acesta este cazul fericit. Cazul nefericit este atunci cand ramâne in acea facultate( la insistentele 

parintilor sau din comoditate) si se pregateste pentru o meserie pe care nu si-o doreste sau poate chiar o uraste. Principalii 

factori implicaţi şi cu responsabilităţi în consiliere şi orientare şcolară şi profesională sunt: şcoala, familia, unităţile 

economice, mass-media, alte instituţii specializate. Şcoala joacă un rol esenţial atât prin structurile sale, ciclurile şi tipurile de 

programe, cât şi prin diversitatea obiectelor de învăţământ, a ariilor curriculare, a acţiunilor specifice de orientare şcolară şi 

profesională (ore de dirigenţie, activitatea consilierilor şi psihopedagogilor). Familia exercită o influenţă puternică asupra 

opţiunilor şcolare şi profesionale atât prin transferul unor modele ale părinţilor către urmaşi, cât şi prin proiecţia unor ambiţii, 

neîmpliniri către aceştia. Unităţile economice, prin parteneriatul cu instituţiile de formare a forţei de muncă, devin un factor 

important în determinarea unor opţiuni profesionale atât prin propaganda pe care o fac produselor şi producătorilor, cât şi prin 

întâlniri ale elevilor cu specialişti, sponsorizări, burse oferite celor mai buni elevi sau studenţi. Mass-media, prin programele 

sale educative, prin prezentarea diverselor tipuri de şcoli şi specializări etc., se înscrie în ansamblul factorilor implicaţi în 

orientarea şcolară şi profesională. Instituţiile specializate cuprind: cabinetele şi laboratoarele de orientare şcolară şi 

profesională, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, organizaţiile de tineret – prin programele „Infotin”, direcţii ale muncii şi 

solidarităţii sociale, iar pe plan internaţional – Asociaţia Internaţională de Orientare Şcolară şi Profesională (Geneva). Cei doi 

agenţi implicaţi direct în procesul de consiliere sunt cei doi factori umani: consilierul – ca specialist, şi, respectiv, „clientul” – 

elevul, studentul, părinţi.  
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CÂND CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ ? 

 

Profesor învăţământ preşcolar: Ignătescu Veronica 

Colegiul Național ,,Frații Buzești”, Craiova 

TEMA PROIECTULUI:  ZÂNA TOAMNĂ BINE AI VENIT              

 SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: FRUCTE DE TOAMNĂ 

DATA 

/ 

ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE  SEMNĂTURA 

 

 

 

LUNI 

 

 

8,00-8,30 ADP:  R-Primirea copiilor(deprinderi specifice). ; Joc liber  

 

 

 

 

 

 

 

8,30-9,00 ADP:   R- Deprinderi igienico-sanitare; Micul dejun (deprinderi specifice) 

    9,00-11,00 ALA 1:  B: Citim imagini despre fructe; A: „Mărul” (amprentare);     C: Lădițe pentru fructe (cuburi de lemn) 

ADP:  R-ID,,A ,a,a acum e toamna  iar....”( prezenţă, salut, calendarul naturii, noutatea zilei, gimnastica de înviorare) 

 T. „        T:Noi suntem grădinari” , ,,Hai la joc”R:„Bine aţi venit în grădină”, Gustarea (deprinderi specifice). 

ADE- A.I.,,Fructe de toamnă’  (DS - Observare,DLC-memorizare ,,Mărul ”, DEC-,, Fructele”- cântec 

    11,00-12,30 ALA 2: Jocuri de mişcare în sala de clasă/aer liber;  

   12,30-13,00 ADP:Pregatirea pentru plecarea copiilor acasa  

 

  

 

    MARŢI 

 

     8,00-8,30 A     ADP: R-Primirea copiilor(deprinderi specifice). ; Joc liber  

8,30-9,00 ADP: R- Deprinderi igienico-sanitare; Micul dejun (deprinderi specifice) 

 

 

 

9,00-11,00 

ALA 1:    A: „Coloreaza  fructele ” ;   JM-,,Puzzle’’;  B: ,,Struguri ’’- punctul 

AD   ADP: R-ID ,, O zi în grădină”( prezenţă, salut, calendarul naturii, noutatea zilei, gimnastica de înviorare)  

              T: ,, Bat din palme  ”,   R: Gustarea (deprinderi specifice). 

ADE- A.I.-,,Mărul și para’’   (D.S.:grupare dupa forma;DEC:pictură ;DPM- mers în coloană) 

11,00-12,30 AL   A 2: Jocuri de mişcare ;  
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12,30-13,00         ADP:Pregatirea pentru plecarea copiilor  acasa 

 

 

 

 

MIERCURI. 

 

8,00-8,30 ADP: R-Primirea copiilor(deprinderi specifice). ; Joc liber  

 

 

8,30-9,00 ADP: R- Deprinderi igienico-sanitare; Micul dejun (deprinderi specifice) 

     9,00-11,00 ALA 1:  J.S.: ,,Cutiuța fermecată’’ J.M: ,,Grupeaza dupa culoare’’  B: ,,Albumul meu cu fructe’’ 

ADP :    R-ID,, Cine ma ajuta …..? ”( prezenţă, salut, calendarul naturii, noutatea zilei, gimnastica de înviorare)  

          T: ,, Cate unul pe cărare”        R-Mâinile curate/Înseamnă sănătate’’, Gustarea (deprinderi specifice).  

ADE :A.I.- Spiridusul grădinii și mărul verde(DLC: povestea educatoarei  ; DS: convorbire; DOS:Vitamine,vitamin din 

fructe  

11,00-12,30 ALA 2: Jocuri de mişcare ;  

ADP:R- Deprinderi igienico-sanitare;  

12:30-13:00 ADP:Pregatirea pentru plecarea copiilor acasa  

 

 

 

JOI 

 

8,00-8,30 ADP: R-Primirea copiilor(deprinderi specifice). ; Joc liber  

 

 

8,30-9,00 ADP: R- Deprinderi igienico-sanitare; Micul dejun (deprinderi specifice) 

 

 

 

9,00-11,00 

ALA 1:  B: ,,Vă prezint fructul meu preferat’’A: ,,Struguri ’’S: ,,Puzzle-fructe de toamnă’’ 

ADP :R-Î.D. ,,Eu sunt…, tu esti…’’ ”( prezenţă, salut, calendarul naturii, noutatea zilei, gimnastica de înviorare) ; 

           T: ,,Mergi ca mine! Faceti toti ce fac si eu!’R: ,Fructul  meu preferat….’’ , Gustarea (deprinderi specifice).  

ADE: A.I.- ,,în grădina cu fructe ’’  (DS – observare, DEC - modelaj,  DOS – Fructe de toamnă – lipire) 

11,00-12,30 ALA 2: Jocuri de mişcare în aer liber/sala de clasa;  

12,30-13,00 ADP:Pregatirea pentru plecarea copiiilor acasa.  

 

 

 

 

VINERI 

8,00-8,30 ADP: R-Primirea copiilor(deprinderi specifice). ; Joc liber  

 8,30-9,00 ADP: R- Deprinderi igienico-sanitare; Micul dejun (deprinderi specifice) 

   

   9,00-11,00 

ALA 1:   J.R:,, Să vindem fructele de toamnă’’J.M: :Din jumătăti întreg  

ADP:   R - Î.D. : ,,Ascult, gândesc, răspund corect!” ,( prezenţă, salut, calendarul naturii, noutatea zilei, gimnastica de 
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  înviorare) ;   T:,,Fă la fel ca mine!” – joc imitativ 

   R:,,Astăzi mă joc cu prietenul meu!”   , Gustarea (deprinderi specifice).  

ADE: A.I.- ,, Stânga si dreapta!’  (DLC- joc didactic, DPM- orientare spatială, DS- ex cu mat demonstrativ). 

11,00-12,30 ALA 2: Jocuri de mişcare în sala de clasa/aer liber;  

 

12,30-13,00 ADP:Pregatirea pentru plecarea copiilor acasa . 
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Probă de evaluare la disciplina Informatică și TIC 

Tipuri de variabile. Declararea variabilelor în C++ 

 

Prof. Muscaș Anna-Monika, Colegiul Tehnic ”Traian Vuia”, Oradea 

Prof. Muscaș Viorel, Liceul Teoretic ”Aurel Lazăr”, Oradea 

 

1. Daţi un nume variabilelor care codifică datele din prima coloană şi apoi declaraţi-le în mod corect în cea de-a treia 

coloană: 

Data Numele variabilei Declaraţia variabilei 

Numărul elevilor din clasa voastră   

Nota primită la un test   

(20 puncte) 

2. Daţi un nume constantelor care codifică datele din prima coloană şi apoi declaraţi-le în mod corect în cea de-a treia 

coloană: 

Data Numele constantei Declaraţia constantei 

Valoarea lui pi   

Anul naşterii unui elev   

(20 puncte) 

3. Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate şi care sunt false? Justificaţi răspunsul! 

 Constantele nu îşi păstrează aceeaşi valoare pe tot parcursul programului.  

 Variabilele îşi pot modifica valoarea pe tot parcursul programului.  

 Variabilele de tip int nu pot reţine numere mai mari de 32767.  

 Variabila de tip float poate avea valoarea 8e.  

(20 puncte) 

 

4. Completează spaţiile goale cu cuvintele cheie corespunzătoare: 

 _______ c = '1'; 

 _______ t1 = 100;  

 _______ a = 'A'; 

 _______ x = 2.5 , y = -1.0, z = -3.2; 

(10 puncte) 

  

5.  Uniţi valorile unei variabile din partea stângă cu tipul de dată corespunzător: 

1. 'A' a. int 

2. -900   b. char 

3. 7.9 c. float 

4. 124 d. float 

5. 10.00 e. int 
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(10 puncte) 

6. Completează peretele acestui camion cu exemple de variabile corespunzătoare tipurilor menţionate. Nu uita să colorezi 

camionul aşa cum îţi doreşti! 

 

(10 puncte) 

 

Barem de corectare: 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Exercițiul 1 Se acordă câte  

- 5 puncte pentru fiecare nume de variabilă scrisă 

corect; 

- 5 puncte pentru fiecare declarare de variabilă 

corectă; 

Exercițiul 2 Se acordă câte  

- 5 puncte pentru fiecare nume de constantă scrisă 

corect; 

- 5 puncte pentru fiecare declarare de constantă 

corectă; 

Exercițiul 3 Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

Exercițiul 4 Se acordă câte 2,50 puncte pentru fiecare tip de dată 

completată corect. 

Exercițiul 5 Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare asociere corectă. 

Exercițiul 6 Se acordă câte 2,50 puncte pentru fiecare declarare de 

variabilă corectă. 

 

Bibliografie: 

1. Viorel Muscaș, Anna-Monika Muscaș, Caiet de informatică pentru gimnaziu. Programare în C++, Editura Didactica 

Militans Casa Corpului Didactic,  Oradea, 2010 

 

 FLOAT INT 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Înv. preșc. VIȘAN STELIANA 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 22, DR. TR. SEVERIN 

 

UNITATEA DE ÎNĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit  Nr. 22 

LOCALITATEA: Drobeta Turnu Severin 

EDUCATOARE: Vișan Steliana                                             

NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPĂ: Nivelul II- Grupa mare 

TEMA ANUALĂ:”Cine sunt, suntem?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Din lada de zestre” 

DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul științe 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematică 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Cufărul fermecat”(formare de mulțimi, punere în corespondență, precizare raport cantitativ) 

MIJLOC DE REALIZARE: Exercițiu cu material individual. 

TIPUL  ACTIVITĂŢII: Fixarea și consolidarea cunoștințelor . 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea capacității de a gândi logic și de a înțelege 

relațiile dintre obiecte  

COMPORTAMENTE VIZATE: Abilitatea copilului de a forma mulțimi, de a compara elementele a două mulțimi 

sesizând raportul cantitativ dintre ele 

SCOPUL: Formarea deprinderii de comparare, clasificare a elementelor unei mulțimii, apreciere globală prin punerea 

în corespondență a două mulțimi cu ”tot atâtea”, ”mai multe” și ”mai puține” elemente. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

• O1   Să formeze mulțimi după  criteriul formă;  

• O2   Să formeze perechi între elementele celor două mulțimi; 

• O3    Să determine raporturile cantitative între mulțimile comparate; 

• O4   Să verbalizeze acțiunea efectuată folosind expresiile ”tot atâtea”, ”mai multe”, ”mai puține” elemente; 

STRATEGII  DIDACTICE: 

a. METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstrația, exercițiul, observația problematizarea 

MATERIALE DIDACTICE: diagrame, jetoane, coșulețe, paie, tabla magnetică, fișe de lucru, culori, 

recompense. 

b. FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual. 

c. TIPUL DE ÎNVĂȚARE: receptiv, reproductiv. 

DURATA: 30 de minute 

BIBLIOGRAFIE:  

Curriculum pentru educație timpurie – 2019 

Didactica activităţilor instructive - educative pentru învăţământul preșcolar, Editura Didactica Nova, Craiova, 2005 

Jocuri didactice matematice – Aurelia Ana, Smaranda Maria Cioflica, Editura Emia 
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Etapele lecției/ 

durata 

Obiective 

specifice 

Conținutul științific Strategia didactică Evaluare 

 Metode și 

procedee 

didactice 

Materiale 

didactice 

Organizarea 

învățării 

1.Momentul  

organizatoric 

(1 minut) 

 

 

 

 

Pregătirea sălii de grupă și a materialelor didactice.   În vederea unei 

bune desfăşurări a activităţii, măsuţele vor fi așezate în formă de 

semicerc pentru o cât mai bună vizibilitate, având pe ele materialele 

didactice pentru fiecare copil. 

Conversația  Frontal  

    

2.Captarea   

atenției 

(2 minute) 

 Se va prezenta copiilor o planșă, în care se regăsește o imagine 

specifică Zilei Naționale a României. Pe baza imaginii prezentate se va 

purta o conversație liberă cu preșcolarii. Prin această conversație copiii 

trebuie să precizeze câteva elemente specifice acestei sărbători: 

costumul popular, steagul, culorile steagului, conturul hărții. 

Conversația 

Observația 

Explicația 

Planșă  

 

Frontal Observarea  

comporta-men

tului copiilor 

 

3.Anunțarea 

subiectului și a 

obiectivelor 

(1 minut) 

 Se va prezenta copiilor tema activității: „Cufărul fermecat”,  apoi, se 

vor enunța obiectivele activității, pe înțelesul copiilor: „Cu elementele 

găsite în cufăr vom forma mulțimii după forma elementelor, vom 

forma perechi între elementele celor două mulțimi, pentru a constata 

care mulțime are „mai multe”, „mai puține” elemente sau care mulțimi 

au „tot atâtea elemente”. 

Conversația 

Explicația 

 Frontal Copiii trebuie 

să fie atenți la 

explicațiile 

educatoarei 

4.Dirijarea 

învățării 

(15 minute) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

La solicitarea educatoarei, copiii vor intui materialul didactic de pe 

măsuțe cu care vor lucra și anume: coșulețele cu diverse jetoane (fetițe, 

băieței, flori, steaguri și pălărioare – câte cinci din fiecare fel, pentru 

fiecare copil), precum și câte două diagrame (roșie și verde) pentru 

fiecare copil. 

Copiii sunt rugați să urmărească cu atenție exercițiul demonstrativ 

efectuat de către educatoare, la tabla magnetică. 

Astfel, se vor așeza jetoanele cu fetițe în diagrama roșie și jetoanele cu 

Conversația 

 

Observația 

 

Explicația 

 

 

Demonstrația 

Coșulețe 

Diagrame 

Jetoane 

Paie 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Copiii execută 

acțiunile 

conform 

indicațiilor 

date de către 

educatoare 
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O2 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

O2 

 

O3 

 

O4 

 

 

flori în diagrama verde. Se precizează, apoi, că pentru a vedea care 

mulțime are „mai multe” sau „mai puține” elemente, trebuie realizată 

corespondența între elementele celor două mulțimi, formându-se 

perechi. Se observă că fiecare fetiță are câte o floare, atunci vom spune 

că cele două mulțimi au „tot atâtea” elemente.  

În continuare, se vor efectua mai multe exerciții, de data aceasta copiii 

lucrând concomitent cu educatoarea.  Se va supraveghea realizarea 

corectă a sarcinii şi se va oferi explicaţii suplimentare copiilor care au 

nevoie de ajutor! 

 Exercițiul 1. Pe diagrama roșie se va forma „mulțimea băieților”, iar 

pe diagrama verde se va forma „mulțimea pălăriuțelor”. Se va realiza 

apoi corespondența prin formare de perechi, cu ajutorul paielor din 

plastic. Se vor  adresa copiilor câteva întrebări și va fi numit câte un 

copil să răspundă: 

- „Există vreun băiețel fără pălărie?” R: „Nu!” 

- „Ce putem spune despre cele două mulțimi?” – R: „Cele două 

mulțimi au „tot atâtea” elemente.” 

Educatoarea le cere copiilor să pună, înapoi în coșuleț, o pălăriuță, apoi 

întreabă: 

- „Ce observăm?” – R: „Un băiețel nu are pălăriuță” 

- „Care mulțime are „mai multe elemnte?” – R: „Mulțimea 

băieților are „mai multe” elemente, pentru că un băiețel nu are 

pereche o pălărie. 

- Care mulțime are „mai puține” elemente? – R: „ Mulțimea 

pălăriuțelor are „mai puține” elemente, deoarece, în urma 

efectuării corespondenței, observăm că nu sunt pălăriuțe 

pentru toți băieții (un băiat rămâne fără pălărie).” 

Se va insista pe modul corect de verbalizare a acțiunilor efectuate, 
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folosind expresiile matematice „mai multe”, „mai puține”, „tot atâtea”. 

Vor fi efectuate mai multe exerciții de formare de mulțimi și punere în 

corespondență sesizând raporturile cantitative dintre elemente, în limita 

timpului și în funcție de capacitatea de atenție a copiilor. 

5.Obținerea 

performanței       

(10 minute) 

 Copiii vor primi o fișă de lucru (AnexaIII), care vizează capacitatea 

copiilor de a  sesiza raporturile cantitative dintre elementele a două 

mulțimi. 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Fisă de lucru 

Culori 

Individual Observarea 

atenției și a 

capacităților 

practice. 

6.Încheierea 

activității 

(2 minute) 

 Se vor face aprecieri generale și individuale asupra modului de 

participare la activitate și se vor oferi recompense. 
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Importanța proiectelor de grup în procesul educative 

 
  profesor învăţământ  primar  Schipor Nicoleta 

  Şcoala  Gimnazială „Petru Muşat” Siret 

 

Proiectul este o activitate amplă de cercetare a unui subiect despre care încerci să înveţi mai mult. Caracteristica 

principală a proiectului este aceea că este un  efort de cercetare deliberat, concentrat asupra găsirii unor răspunsuri despre  o 

temă aleasă prin eforturi proprii. El face parte dintre metodele complementare de învăţare şi evaluare, neexcluzându-le pe 

cele clasice. Această activitate determină activizarea elevilor în plan intelectual cât şi prin formarea spiritului de iniţiativă. 

Elevul devine factorul activ în procesul de învăţare , activitatea practică participativă  constituind esenţa sa formativă. 

 Proiectul este  o activitate de durată  care  începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii, se continuă acasă pe 

parcursul  a câtorva zile , săptămâni şi se încheie în clasă prin prezentarea proiectului în faţa colegilor, sau a unui raport 

asupra rezultatelor obţinute şi dacă este cazul a produsului realizat. Proiectul poate fi realizat individual sau în grup. 

 Munca  în proiect le permite elevilor să-şi asume responsabilităţi, să ia iniţiative, să muncească în colectiv, să 

devină experţi ai propriilor nevoi. 

 În realizarea unui proiect  trebuie avute în vedere următoarele cerinţe: 

 -proiectul trebuie să aibă un conţinut interdisciplinar; 

 -se bazează pe învăţarea  prin cooperare (fiecare grup , copil are sarcini şi responsabilităţi specifice) ; 

 -locul de desfăşurare este de dorit să nu fie numai sala de clasă ; 

 -fiecare proiect are un calendar al acţiunilor care este cunoscut şi afişat în clasă; 

 -resursele materiale sunt procurate prin apelul la cât mai multe persoane care pot sprijini desfăşurarea lui; 

 -copiii sunt parteneri în luarea deciziilor referitoare la tot ce se desfăşoară în cadrul proiectului; 

 -proiectul clasei este o activitate care se desfăşoară în paralel cu activităţile obişnuite; 

 -durata să fie de cel puţin o săptămână, dar nu mai mult de trei luni; 

 -produsele finale concrete sunt afişate în  clasă, şcoală;  

 -părinţii reprezintă o resursă umană centrală în desfăşurarea proiectului; 

 -proiectul implică  şi alte persoane din comunitate pentru a atingerea obiectivelor propuse; 

 -activitatea de proiect trebuie în mod obligatoriu să urmărească obiectivele propuse de programa şcolară. 

 Tema proiectului poate fi aleasă de învăţător sau poate fi stabilită împreună cu elevii, aceştia fiind tot timpul 

consiliaţi de învăţător. 

 Etapele realizării proiectului sunt următoarele : stabilirea domeniului de interes (aria curriculară, disciplina) şi a unui 

aspect particular din contextul acestuia; definirea clară a obiectivelor operaţionale (cognitive, afective, psihomotorii); 

identificarea resurselor învăţării; conţinutul instrucţional şi capacităţile  de învăţare ale elevilor; asigurarea resurselor 

materiale; stabilirea strategiilor didactice (precizarea elementelor de conţinut ale proiectului); evaluarea performanţelor 

realizate. 

 Personal , am realizat împreună cu clasa a IV-a  proiectul cu titlul „Apa – comoara Terrei”. Am stabilit obiectivele 

cadru şi de referinţă pe care le urmărim  şi durata proiectului de patru săptămâni cu întâlniri bisăptămânale. 
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Locul de desfăşurare: sala de clasă, cabinetul de informatică, uzina de apă a oraşului şi cabinetul de biologie. 

Activităţile se desfăşoară pe grupe. 

 Planul de desfăşurare l-am stabilit astfel: 

 -grupa I : Apa - resursă naturală  

 -grupa II: Apa şi viaţa 

 -grupa III: Importanţa economică a apei 

 -grupa IV: Opera apelor, furia apelor 

 -grupa V : Apa în literatură 

 Fiecare grupă a primit  strategia de lucru. Am mobilizat părinţi, bunici, profesori, alte persoane din comunitate care 

ne-au ajutat la adunarea materialelor, organizarea vizitelor , întocmirea  materialelor, prezentarea şi evaluarea lor. 

 Mă voi opri puţin asupra activităţilor desfăşurate de fiecare grupă. 

 Prima grupă a adunat  materiale, imagini şi desene despre apă ca resursă naturală a Terrei: unde se găseşte, în ce  

cantitate, sub ce formă, de câte feluri este , folosirea raţională a apei, poluarea apei.  

 Următoarea grupă a adunat materiale, imagini, desene în care erau prezentate cunoştinţe despre importanţa apei 

pentru menţinerea vieţii: existenţa plantelor şi a animalelor; importanţa apei pentru om (ce cantitate de apă conţine corpul 

uman, sângele, cantitatea de apă pe care o bea un om într-o zi, importanţa apei în alimentaţie, respiraţie, reglarea temperaturii 

corpului); activităţile creative ale omului (înotul, pescuitul, navigatul precum şi curiozităţi din acest domeniu) .  

 A treia grupă s-a ocupat  de adunarea şi prezentarea informaţiilor despre importanţa economică a apei: igiena 

corpului, apă potabilă, apă necesară în industrie, irigatul, hidrocentrale, transportul mărfurilor. 

 Grupa a IV-a  a adunat informaţii, imagini, reviste despre frumuseţi naturale create de ape: peşteri, chei, stânci care 

au luat forme deosebite, cascade, alte ciudăţenii ale apei ( râuri ciudate care-şi schimbă cursul, lacuri care fierb, etc.). De 

asemenea  au adunat şi informaţii  despre furia devastatoare a apei ( inundaţiile) sau lipsa totală a apei (seceta), oameni de 

ştiinţă români care au studiat aceste fenomene. 

 Ultima grupă s-a referit la texte  literare legate de aceeaşi temă : „Legendele Olimpului”, compuneri, poezii, alte 

creaţii personale, ghicitori, proverbe, rebusuri. 

 Realizarea în fapt a proiectului  

 Subiectul a fost ales în corelaţie  cu obiectivele generale ale programei şcolare. Proiectul a fost accesibil elevilor; 

parteneriatul, cu familia şi  cu celelalte persoane ale comunităţii locale au decurs uşor. Am insistat pe conceperea şi 

desfăşurarea fazei de debut a proiectului deoarece de conceperea lui va depinde  reuşita acestui proiect. Proiectul a fost 

conceput sub forma unui portofoliu care a cuprins planul proiectului, calendarul proiectului, informaţii adunate de copii  şi  

selectate împreună, produse ale copiilor însemnând compuneri, poezii, scheme, desene), fotografii, comentarii ale celor care 

au fost implicaţi în realizarea  acestui proiect şi cum a decurs munca în grup. 

 În sfârşit, am stabilit câteva criterii de evaluare care vizează calitatea activităţii elevilor: 

- în ce măsură sarcina a fost înţeleasă şi cât de mult au realizat din ea; 

- valorizarea competenţelor elevului; 

- cât de corectă a fost documentarea; 

- nivelul de elaborare şi comunicare; 
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- greşeli comise; 

- creativitatea; 

- colaborarea cu membrii grupului; 

- calitatea rezultatelor obţinute. 

De asemenea  am stabilit  câteva criterii de evaluare a proiectului în general: 

- calitatea proiectului; 

- modul de prezentare; 

- nivelul la care proiectul a acoperit unitar şi coerent tematica urmărită; 

- calitatea materialului utilizat; 

- gradul de noutate. 

Aprecierea verbală nu a lipsit pe parcursul realizării acestui proiect . Toate activităţile desfăşurate au contribuit la 

îmbogăţirea cunoştinţelor, dezvoltarea a noi priceperi şi deprinderi, la dezvoltarea personalităţii elevilor. 

Valorificarea muncii elevilor s-a realizat în faţa părinţilor şi a conducerii şcolii prin organizarea unei expoziţii cu 

desene,  fotografii şi creaţii literare ale elevilor. 

 

 

Bibliografie:  

1. M. Singer – coordonator – „Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare de ştiinţe ale naturii” – Bucureşti 

2001, p.60 – 61; 

2. „Scoala” nr. 4 / 2003 – p. 65; 

3. C.Cucoş – „Probleme de docimologie didactică” , Ed. Polirom, Iaşi, 1998, p.180. 
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UN NOU ÎNCEPUT 

Secțiunea EXPERIENȚE DIDACTICE 
 

Prof. Învățămant preșcolar Bărbieru Izabela Cezarina Tatiana 

Școala gimnazială Nr. 190, București  

 

        În anul 2010, călătoream spre Danemarca prin intermediul unei Burse Erasmus, specializarea Pedagogie, cu dorinţa 

de a întâlni oamenii ce trăiau în ţara clasată frecvent pe primul loc ca fiind cea mai fericită. Pe parcursul şederii mele, am 

realizat ore de observare şi practică într-o grădiniţă din Aarhus. Mare mi-a fost surprinderea să văd cadre didactice foarte 

deschise către educaţia preşcolară din România, raportul apropiat între cadre şi conducătorul instutiţiei, libertatea acordată 

copiilor şi renumitul regim de călire a copiilor prin dormitul afară la temperaturi foarte scăzute. Acesta a reprezentat primul 

contact cu o altfel de educaţie, contact ce venea la timpul potrivit: după o perioadă în care am lucrat ca educatoare debutantă 

într-o grădiniţă de stat din Bucureşti. Relaxarea şi detaşarea de pe chipul pedagogilor din Danemarca, devotamentul şi 

pasiunea cu care lucrau, colaborarea strânsă între cadre şi familie, respectul pentru educator şi modul calm şi pozitiv de a 

gestiona conflictele la clasă reprezentau lucruri pe care mi-aș fi dorit să le aplic și eu. La întoarcerea în ţară, am primit 

propunerea de a lucra în metoda Montessori. Deşi reprezenta o noutate, atmosfera din clase îmi amintea de spiritul nordic. 

Aşa că am acceptat propunerea şi, astfel, am intrat în lumea montessorienilor.  Odată cu noua propunere mi s-au deschis 

mai multe căi. Am avut ocazia de a mă instrui în metoda Montessori atât pentru copii cu vârsta între 3 şi 6 ani, cât şi pentru 

copii între 0 şi 3 ani. Experienţa în această alternativă mi-a oferit oportunitatea de a descoperi cât de important este adultul în 

viaţa copilului, atât prin pregătirea mediului pe care i-l oferă, cât şi prin capacitatea sa de a nu interveni atunci când copilul se 

poate descurca singur. Noi, adulţii, avem tendinţa de a face totul pentru copiii noştri, chiar şi atunci când nu este cazul.  

 Interesul pentru tema abordată în lucrarea de faţă porneşte din momentul experienţei personale în sistemul 

tradiţional de învăţământ. Deşi perioada în care am lucrat în grădiniţa de stat nu a fost de lungă durată, am trăit sentimente 

diverse. Am întâlnit cadre didactice care iubeau copiii, pasionate de această meserie  dar care erau suprasolicitate de 

birocraţia sistemului, încât nu se puteau dedica total în clasă, persoane necalificate, probleme legate de lipsa de continuitate a 

cadrului didactic la clasă, de lipsa personalului, chestiuni legate de cerinţele continue ale inspectoratului şi, poate cel mai 

grav, faptul că toate acestea se resfrângeau asupra copiilor. O clasă disciplinată era considerată o clasă în care copiii nu 

făceau gălăgie, stăteau la măsuţe şi îşi făceau de lucru. Ori, pentru realizarea unei astfel de discipline, în mod permanent, cu 

preşcolarii, este nevoie fie de mai mulţi adulţi la clasă, fie de un număr mai mic de copii, fie de folosirea metodelor de 

disciplinare inadecvate, care pot da roade pe moment.   

 Din acel moment mi-am pus întrebarea pe care şi-o pun multe dintre cadrele didactice şi chiar părinţi: „De ce a ajuns 

disciplina (chiar din grădiniţe) pe cale de dispariţie? ” Un răspuns îl oferă psihologul Petrea, I.:  

       Pentru că a dispărut mai întâi din familie. Văd deseori cadre didactice aflate într-o mare dilemă: de a disciplina (prin 

metode adecvate, nu altfel) un copil, sau de a risca să îşi piardă serviciul. Mai ales în unităţile de învăţământ private există 

riscul ca părintele – clientul nostru, stăpânul nostru – să nu suporte nici măcar sugestii din partea cadrului didactic cu privire 

la îndreptarea comportamentului copilului. Deci, să nu ne mirăm că atitudinea copiilor faţă de dascălii lor este aceea a unui 

client mofturos faţă de un agent de vânzări disperat să-şi câştige pâinea, iar atitudinea dascălilor este de a închide ochii, 

înghiţind insulte şi mofturi (2016, 19).  
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Din aceste motive, am dorit să realizez o lucrare care să evidenţieze aspecte din ambele medii educaţionale şi să se 

axeze pe conturarea metodelor de gestionare a conflictelor întâlnite cu preşcolarii, prezente în ambele medii. De asemenea, 

îmi doresc ca acest studiu să îndemne la reflectare şi să reprezinte un exemplu de bune practici pentru cadrele didactice care 

au nevoie de sprijin în căutările lor. De aceea, am realizat in 2017 o teză de doctorat, un studiu comparativ intre disciplina din 

sistemul tradițional de învățămant și metoda Montessori. La momentul acela aveam o viziune puțin diferită asupra a ceea ce 

se întampla în grădinițele publice.        

Am lucrat in sistemul privat timp de aproape 11 ani intr-o grădiniță Montessori. Am învațat enorm de multe în 

această perioadă și simt că m-am format ca om si ca educator. Iar formarea continuă. In anul 2020 situația pandemică din 

lume m-a făcut să decid reîntoarcerea în sistemul tradițional de învățămant. Am obținut un post la o grădiniță aproape de 

casa, clasă cu program normal.   

Luand-o de la capăt cumva m-am văzut pusă în postura de a gestiona o clasă noua, fără materiale și fără posibilități. 

Tot ce știam era ca îmi doream să aplic metoda Montessori în clasa mea. Să încep un experiment. Să observ cum se poate 

organiza o clasă Montessori de la zero fără posibilitățile unei grădinițe Montessori care își permite achiziționarea materialelor 

( materialele Montessori sunt extrem de costisitoare). Inceputul nu a fost ușor dar am pornit de la ideea ca cel mai important 

material pe care il am la îndemană sunt EU. Adultul. Adultul care este parte din mediul copilului și a carui atitudine schimba 

tot. Și a mers. Copiii au reacționat foarte bine la modul meu empatic, bland, comunicativ de a interacționa cu ei.   

Din prima zi copiii s-au acomodat la mediul nou din clasa, veneau și plecau cu zambetul pe buze. Copii fericiți, 

părinți fericiți, educatoare fericită.            

 Ca materiale, am renunțat, în primul rand la  multe dintre jucăriile pe care le găsisem în clasă ( erau vechi sau 

stricate). Am pastrat doar esențialul. Consider ca un mediu ordonat, simplu, ușor de aranjat este util copiilor. Apoi am creat 

materiale cu ajutorul rechizitelor copiilor. Tot anul (atat cat s-a lucrat fizic la clasă) am creat materiale din hartie și carton. 

Am lucrat mult cu cei mici la păstrarea ordinii în clasă (fiind puține jucării erau și ușor de strans).Dupa fiecare activitate 

copiii trebuiau să își strangă materialul. Dupa servirea mesei copiii își măturau masa și pe jos ( am introdus 2 seturi de matură 

și făraș-una pentru masă și una pentru podea).     

Ca regula principală pentru mine am ținut foarte mult să nu ridic tonul la copii. Pentru situațiile cand era gălăgie în 

clasă am apelat la cantece sau un clopoțel (care semnaliza ca toți copiii să se oprească din ceea ce fac și să rămană ca statuile 

și un clopoțel de vant care este semnul ce anunță masa).  Aceste metode simple au funcționat din prima. Pentru situațiile în 

care trebuia să intervin nu strigam de la catedra la copilul care deranja ci mergeam direct la el/ei și vorbeam de la nivelul 

copilului, avand contact vizual cu el și vorbind încet. Acest lucru îi face pe toți copiii mai atenți. Am avut în clasă și un copil 

cu CES care a avut shadow la începutul anului. Treptat, nu a mai fost nevoie de prezenta ei. Acum copilul este la școală și 

este bine. Terapiile făcute de-a lungul timpului și mediul din clasă l-au ajutat.        

 Foarte mult am insistat pe rezolvarea conflictelor între copii folosind comunicarea non-violentă, discuții aproape 

zilnice despre sentimente, emoții (floarea emoțiilor). La sfarșitul anului copiii foloseau între ei un limbaj non-violent.  

 Anul acesta am preluat clasa cu alți copii. Am aplicat aceleași metode care dau roade imediat. Văzand entuziasmul 

copiilor de a lucra și de a veni cu drag la grădiniță mă impulsionează să fac și mai mult.    



   CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

  ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1040 

Le ofer copiilor libertatea de a lucra unde doresc în clasă și cu ce doresc. Am cumpărat covorașe pentru ca ei să 

poată lucra și pe ele, cate doi copii la un covoraș și să nu mai fie nevoie să stea doar la masă. Am cumpărat pantofare pe care 

le folosesc pe post de rafturi pentru a etala materialele. Ele trebuie să fie puse la nivelul copiilor, la îndemana copiilor. Le fac 

prezentări la grup pentru ca fiecare copil să știe cum să foloseasca materialul respectiv.  Ii încurajez să facă lucruri singuri, 

pe cei mari îi rog să îi ajute pe cei mai mici la fișe, la îmbrăcat. Copiii sunt foarte dornici să ajute și să se simtă utili. Creez 

materiale de Viață practică, de senzorial, de limbaj, toate în așa fel încat copiii să fie atrași constant. Am introdus o dată pe 

săptămană și o oră de limba Engleză pentru ca ei să fie expuși și la o limbă străină. De anul trecut am introdus o tradiție care 

este extrem de atrăgătoare pentru copii- vinerea avem Lectură și ceai (aleg o carte deosebită pe care le-o citesc in timp ce 

savurăm ceaiul de tei din gradina bunicilor mei)       

Anul acesta am în clasă un copil cu problema mai mari decat hiperactivitatea. Imi doresc să îl ajut și caut soluții.  

 Dacă acum ceva ani judecam cadrele din sistemul de stat acum înțeleg mai multe. Este greu să dorești să faci lucruri 

dar să nu ai cu ce sau să ai un numar mult prea mare de copii în clasă încat să nu te potți conecta cu fiecare zilnic.  Nu mai 

judec. Încerc doar să îmi fac treaba mea (BRIGHTEN YOUR OWN CORNER, cum spunea trainera mea de la cursul 

Montessori, Patricia Wallner. Atat.       

Lucrurile funcționează, încet și sigur. Nu este simplu,uneori nu este simplu deloc, totul e un proces, atitudinile și 

obiceiurile copiilor nu se schimbă peste noapte dar, cu răbdare , perseverență și consecvență, se poate. Limitele trebuie să 

existe dar să fie stabilite cu căldură. Totul pornește de la atitudinea adultului. Adultul trebuie să lucreze cu el însuși, cu 

pornirile lui, cu bagajul emoțional și să muncească să nu ia comportamentele nepotrivite ale copiilor, personal. Nu e ușor dar 

treptat, se poate.    

Copiii sunt extrem de dornici să iubească adultul, să se atașeze, să învețe de la el și să primească reguli cu fermitate 

și blandețe. Experiența mea din ultimii 2 ani a fost deosebită și revelatoare. Imi doresc ca multe cadre didactice să fie 

deschise către alternativele educaționale deoarece acestea oferă instrumente deosebite pentru gestionarea claselor.  
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

GRUPA MIJLOCIE 
 

Educatoare: Vechiu Teodora-Marilena 

Grădinița cu program prelungit Păulești 

 Școala Gimnazială „Toma T. Socolescu” Păulești, jud. Prahova 

 

NR. 

CRT 

PERIOADA TEMA ANUALĂ DE 

STUDIU 

TEMA PROIECTULUI TEMA SĂPTĂMÂNALĂ 

 

SEMESTRUL I 

1 13.09- 17.09.2021 - EVALUARE INIŢIALĂ ,,Sunt din nou la grădiniță’’ 

2 20.09– 24.09.2021 - EVALUARE INIŢIALĂ ,,Ce mai știu?’’ 

3 27.09- 01.10.2021  

CINE SUNT/ 

SUNTEM? 

 

EU ȘI LUMEA MEA 

,,Ce bine e la grădiniță’’ 

4 04.10– 08.10.2021 ,,Familia mea’’ 

5 11.10- 15.10.2021 ,,Așa sunt eu’’ 

6 18.10- 22.10.2021 ,,Localitatea mea’’ 

 

VACANȚĂ  25.10-29.10.2021 

7 01.11- 05.11.2021  

CÂND, CUM ȘI DE 

CE SE ÎNTÂMPLĂ? 

 

TOAMNĂ DARNICĂ 

 

,,Toamnă, bine ai venit” 

8 08.11- 12.11.2021 ,,Fructe bune și gustoase’’ 

9 15.11- 19-11.2021 ,,Vitamine din legume’’ 

10 22.11- 26.11.2021 CUM ESTE/ A 

FOST, 

ŞI VA FI AICI, 

PE  PAMANT? 

Temă săptămânală 

independentă 

„În lumea poveștilor’’ 

11 29.11- 03.12.2021 

 

CINE SUNT/  

SUNTEM? 

Temă săptămânală 

independentă 

„România, țara mea’’ 

12 06.12- 10.12.2021  

 

CUM EXPRIMĂM 

CEEA CE SIMŢIM? 

 

 

DIN BĂTRÂNI SE 

POVESTEȘTE 

 

 

„Daruri în ghetuțe” 

13 13.12- 17.12.2021 

 

,,Bucuroși vom colinda, 

sănătate vom ura!” 

14 20.12- 22.12.2021 ,,Uite, vine Moș Crăciun!” 

 

VACANȚA DE IARNĂ 23.12.2021 - 07.01.2022 

 

SEMESTRUL AL II-LEA 

15 10.01- 14.01.2022 CÂND, CUM ȘI DE 

CE SE ÎNTÂMPLĂ? 

PE CĂRĂRILE IERNII ,,Iarna, anotimpul alb” 

16 17.01- 21.01.2022 CINE SUNT/ 

SUNTEM? 

Temă săptămânală 

independentă 

„Jocurile și sporturile de 

iarnă” 

17 24.01- 28.01.2022 CUM ESTE/ A 

FOST, 

ŞI VA FI AICI, 

PE  PAMANT? 

 

PRIETENII NOȘTRI 

,,În curtea bunicilor’’ 

18 31.01- 04.02.2022 ,,Locuitorii pădurii” 

19 07.02- 11.02.2022 ,,În ținuturile polare” 

20 14.02- 18.02.2022 „Lumea apelor” 

21 21.02- 25.02.2022   ,,Pe aripi de Primăvară” 
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22 28.02- 04.03.2022  

 

CUM EXPRIMĂM 

CEEA CE SIMŢIM?      

 

 

PRIMĂVARĂ, BINE AI 

VENIT! 

   

„Mărțișorul aduce primăvara” 

23 07.03- 11.03.2022 „Mămica mea iubită” 

24 14.03- 18.03.2022 „Parfumul primăverii” 

25 21.03- 25.03.2022 „Veniți, dragi păsări, înapoi/ 

Veniți cu bine!” 

26 28.03- 01.04.2022 

 

  ,,Insecte din grădina mea’’ 

27 04.04- 07.04.2022 CUM EXPRIMĂM 

CEEA CE SIMŢIM?      

  Temă săptămânală 

independentă 

,,Sărbătorirea Paștelui’’ 

28 08.04- 14.04.2022 SĂPTĂMÂNA ,,ȘCOALA ALTFEL” 

 

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ   15.04- 29.04.2022 

29 02.05- 06.05.2022 CE ȘI CUM VREAU 

SĂ FIU? 

 

Temă săptămânală 

independentă 

 

,,Ce vreau să fiu?’’ 

30  

09.05- 13.05.2022 

CE ȘI CUM VREAU 

SĂ FIU? 

 

 

 

FII MÂNDRU DE MINE 

 

,,112-Să mă ajute cineva!’’ 

 

31 16.05- 20.05.2022 CINE ȘI CUM 

PLANIFICĂ/ 

ORGANIZEAZĂ O 

ACTIVITATE? 

 

,,Cu ce călătorim?’’ 

32 23.05- 27.05.2022 CE ȘI CUM VREAU 

SĂ FIU? 

Temă săptămânală 

independentă 

 

,,Lumea copilăriei’’ 

33 30.05- 03.06.2022 - EVALUARE FINALĂ „Am învățat și știu !” 

34 06.06- 10.06.2022 - EVALUARE FINALĂ ,,Vacanța mare vine!” 

 

VACANŢA DE VARĂ 
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

GRUPA MARE 
prof. Cojocaru Andreea-Ionela 

Grădinița cu program normal Băleni 

NR. 

CRT 

PERIOADA TEMA ANUALĂ DE 

STUDIU 

TEMA PROIECTULUI TEMA SĂPTĂMÂNALĂ 

SEMESTRUL I 

1 13.09– 17.09.2021 - ACOMODARE ,,Hai la grădiniță!” 

2 20.09– 24.09.2021 - EVALUARE INIŢIALĂ ,,Bine te-am regăsit, dragă 

grădiniță!” 

3 27.09– 01.10.2021 - EVALUARE INIŢIALĂ „Cu un an mai mare” 

4 04.10– 08.10.2021  

CINE SUNT/ SUNTEM? 

 

EU ȘI LUMEA MEA 

,,Casa părintească, universul 

copilăriei” 

5 11.10– 15.10.2021 ,,Imagini în oglindă- corpul 

meu’’ 

6 18.10– 22.10.2021 CÂND/CUM ŞI DE CE 

SE ÎNTAMPLĂ? 

Temă săptămânală independentă „A venit pe dealuri toamna” 

VACANȚĂ  25.10-29.10.2021 

 

7 

 

01.11- 05.11.2021 

CINE ȘI CUM 

PLANIFICĂ/ 

ORGANIZEAZĂ O 

ACTIVITATE? 

 

Temă săptămânală independentă 

 

,,Aș vrea să fiu…” 
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8 08.11- 12.11.2021  

 

CINE SUNT/  

SUNTEM? 

 

 

CĂLĂTOR PRIN ȚARA MEA 

„Localitatea mea” 

9 15.11- 19-11.2021 ,,România-i țara mea” 

10 22.11- 26.11.2021 „Să călătorim!” 

11 29.11- 03.12.2021 „Român sunt și vreau să fiu!” 

12 06.12- 10.12.2021  

 

CUM EXPRIMĂM 

CEEA CE SIMŢIM? 

 

BUCURIE DĂRUIM, 

BUCURIE NOI PRIMIM! 

„Daruri în ghetuțe” 

13 13.12- 17.12.2021 ,,Bucuroși vom colinda, sănătate 

vom ura!” 

14 20.12- 22.12.2021 „Astăzi s-a născut Hristos!” 

VACANȚĂ IARNĂ 23.12.2021 - 09.01.2022 

SEMESTRUL II 

15 10.01- 14.01.2022 CE ȘI CUM VREAU SĂ 

FIU? 

Temă săptămânală independentă „Aventurile lui Pete motanul” 

16 17.01- 21.01.2022 CINE SUNT/ SUNTEM? Temă săptămânală independentă „Jocurile și sporturile de iarnă” 

17 25.01- 28.01.2022  

 

 

CUM ESTE/ A FOST ŞI 

VA FI AICI PE  

PAMÂNT? 

 

 

 

 

DIN LUMEA CELOR CARE 

NU CUVÂNTĂ 

„Prietenii din curtea bunicilor” 

18 31.01- 04.02.2022 „Necuvântătoare din pădure” 

19 07.02- 11.02.2022 „Viața în adâncuri” 

20 14.02- 18.02.2022 „Dinozaurii- o lume dispărută” 

21 21.02- 25.02.2022 „Prietenii de la Pol” 

22 28.02- 04.03.2022  

 

 

 

 

 

„Mărțișorul aduce primăvara” 

23 07.03- 11.03.2022 „Mămica mea iubită” 
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24 14.03- 18.03.2022  

CUM EXPRIMĂM CEEA 

CE SIMȚIM? 

 

NATURA S-A TREZIT LA 

VIAȚĂ 

„Parfumul primăverii” 

25 21.03- 25.03.2022 „Veniți, dragi păsări, înapoi/ 

Veniți cu bine!” 

26 28.03- 01.04.2022 „Gâzele istețe” 

 

27 

 

04.04- 07.04.2022 

CUM ESTE/ A FOST ŞI 

VA FI AICI PE  

PAMÂNT? 

 

Temă săptămânală independentă 

 

„Lumină din lumină” 

28 08.04- 14.04.2022 SĂPTĂMÂNA ,,ȘCOALA ALTFEL” 

29 02.05-06.05.2022  

 

CÂND/CUM ŞI DE CE 

SE ÎNTAMPLĂ? 

 

 

TAINELE UNIVERSULUI 

„Sistemul solar” 

30 09.05- 13.05.2022 „Pământul, casa noastră” 

31 16.05-20.05.2022 „Ceasul și timpul” 

32 23.05- 27.05.2022 CUM EXPRIMĂM CEEA 

CE SIMȚIM? 

Temă săptămânală independentă „Copii din lumea întreagă” 

33 30.05- 03.06.2022  EVALUARE FINALĂ „Uite, câte am învățat!” 

33 06.06-10.06.2022  EVALUARE FINALĂ „În curând voi fi școlar” 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Înv. Primar= Roman Elena-Bianca 

Şcoala Gimnazială Nr.4, Mun. Râmnicu- Vâlcea, Jud. Vâlcea 

Clasa: a II-a  C 

Disciplina: Matematică şi explorarea mediului 

Unitatea tematică: Medii de viață de la noi și din alte zone 

Subiectul: Împărţirea în concentrul 0-100 

Tipul lecţiei: recapitulare și sistematizare 

Forma de realizare: activitate integrată 

Discipline integrate:  Matematică și explorarea mediului (MEM) 

                                    Comunicare în limba română (CLR) 

                                    Arte vizuale și abilități practice (AVAP) 

Scopul: Formarea deprinderilor de a efectua exerciţii şi probleme care se rezolvă prin operația de împărțire; dezvoltarea 

limbajului şi a gândirii matematice; consolidarea deprinderilor de calcul oral și scris 

Competențe specifice disciplinelor integrate: 

             MEM 1.5. Efectuarea de  împărțiri prin scăderi repetate; 

1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice;                                                                                                                                                           

3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizarea unor modele sau 

regularități;                                     3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în 

relație cumediul natural și social;                                            

4.2. Formularea unor consecințe rezultate în urma observării unor relații, fenomene, procese simple; 

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.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CLR  1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat; 

                       2.2. Transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic. 

            AVAP 2.6. participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de 

exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică. 

Obiective operaţionale: 

 O1:- să răspundă corect la întrebări legate de conţinutul de explorare a mediului;                                                                                                                          

O2:- să aplice terminologia specifică operaţiei de împărţire în rezolvarea de exerciţii;                                                                                                                                          

O3:- să efectueze operaţii de împărţire prin scădere repetată;                                                                                                                                                                              

O4:- să enumere terminologia specifică, precum şi alte noţiuni matematice legate de împărţire, pentru completarea 

unui ciorchine;                                                                                                                    

O5:- să completeze casetele cu numerele care lipsesc, pentru a obţine egalităţi;                                                                                                                                                     

O6:- să utilizeze fracţiile jumătate şi sfert în rezolvarea de probleme, cu ajutorul desenului;                                                                                                                           

O7:- să rezolve probleme prin două operaţii;     
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Strategia didactică: 

a) Metode şi procedee: conversaţia euristică, activitatea independentă, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, ciorchinele; 

b) Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe; 

c) Resurse materiale: videoproiector, laptop, stick, fişe de lucru, creioane colorate, flip-chart; 

d) Forme şi tehnici de evaluare: aprecierea verbală individuală şi globală, observarea sistematică; 

e) Resurse umane: 28 elevi; 

 

Bibliografie:  

 

- manualul: Matematică şi explorarea mediului, clasa a II-a, Editura Didactică și Pedagogică, 2021;                      

- programa şcolară pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, aprobată prin ordin al ministrului 

Nr.3418/19.03.2013; 

- Metodica predării matematicii în ciclul primar, Editura Polirom, 2007; 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

Etapele 

lecţiei 

Ob

op. 

 

Conţinutul instructiv-educativ 

Strategia didactică 

Metode şi 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organizare 

 

Evaluare  

1.Moment 

organizato

ric (2') 

 

 • Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a lecţiei; 

• Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa 

 

conversația materialele 

necesare pentru 

lecție 

frontal și 

individual 

Observația 

sistematică 

2.Verificar

ea temei  

(3') 

 • Verific cantitativ și calitativ tema pentru acasă; 

 

 

exercițiul 

 

 

caietul 

 

 

 

frontal și 

individual 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

3.Captare

a atenţiei 

(2') 

 • Ghicitoare: 

Zece mere, câte două, 

La cinci veri am dăruit. 

Niciun măr nu am în coş, 

Pe toate le-am…………………(împărţit)!                                                                 

La ce operaţie matematică se referă ghicitoarea?                                                                          

conversaţia    
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4.Anunţar

ea 

subiectului 

şi a 

obiectivelo

r 

operaţiona

le 

(3') 

 

 

 

 

  

• Astazi, la ora de matematică şi explorarea mediului, vom recapitula cunoștințele 

legate de această operație, dar și cele legate de unitatea tematică pe care tocmai am 

finalizat-o și anume: Medii de viață de la noi și din alte zone. 

•Sunt comunicate elevilor obiectivele lecției 

•Se scrie data şi titlul la tablă, folosindu-se tehnica Ghiocelul matematic, iar elevii 

vor primi și ei un ghiocel, iar pe fiecare petale vor trebui să completeze astfel: 

           -în mijloc titlul lecției  ( ÎMPĂRȚIREA…) 

           -data de azi;   

           -luna anului; 

           -ziua săptămânii; 

           -anul în care suntem; 

           -numărul de elevi prezenți. 

 

*Pentru elevul cu CES -realizează corespondența dintre animalele, păsările și mediul 

lor de viață   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

fișă-Ghiocelul  

matematic 

(Anexa 1) 

 

 

 

 

 

 

 

imagini (deșert, 

deltă) 

 

 

 

 

 

 

munca 

independentă 

 

 

 

5.Dirijarea 

consolidări

i şi 

sistematiză

rii 

cunoştinţel

or 

(25') 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

Spargerea gheții: 

Răspunde repede și bine! 

-Ce numere sunt scrise pe ghiocelul matematic? (5, 3, 2019, 14) 

-Să le spunem în ordine crescătoare! 

-Care este cel mai mic număr? 

-Cât este sfertul acestui număr? 

 

Verificarea noţiunilor de explorare a mediului se va face pe baza unor ghicitori:  

 

Plante, pești și animale 

Sunt la mare căutare, 

Pe toate de vrei să le vezi 

La vărsare-ntr-o mare le vezi            (DELTA DUNĂRII) 

-Dați exemple de animale, păsări, plante ce trăiesc în Delta Dunării! 

 

E-o-ntindere de apă 

Scoici, nisip, căluți de mare 

Chiar de-i numele de spaimă, 

Lume-n valuri, toți înoată!                    (MAREA NEAGRĂ) 

-Ce fel de apă este Marea Neagră? 

 

Orișicât ai tot privi 

Dealuri, văi, toate-s pustii 

Parc-ai sta mereu pe loc 

 

 

 

jocul didactic 

 

problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri verbale 

 

 

 

observarea 

sistematică 
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O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

O2 

N-ai străbate chiar deloc!                   (DEȘERTUL) 

-Dați exemple de plante, animale, care s-au adaptat acelor condiții! 

 

*Pentru elevul cu CES- realizarea unor mulțimi, folosind diverse jetoane, asociind 

mulțimea de obiecte cu numărul indicat  

 

 

 

Completarea  unui ciorchine, pe flip-chart, pornind de la cuvântul ÎMPĂRȚIREA: 

 

Scădere repetată de termeni egali             deîmpărţit 

 împărţitor 

operaţia inversă înmulţirii cât 

 

 

 Împărţirea împărţirea la 1 nu   

                         modifică  

 rezultatul- element neutru 

Jumătate micşorat de atâtea ori 

Doime                               de atâtea ori mai puţin 

Sfert  

                                          de câte ori este un nr. mai mic decât altul 

Pătrime  

 

* Pentru elevul cu CES - rezolvarea unor adunări și scăderi scrise pe ghiocelul 

matematic, iar apoi pictarea ghiocelului, respectând codul culorilor 

 

• La tablă şi pe fișe se vor rezolva următoarele exerciţii: 

 

1. Află numărul care lipseşte! 

30 : 6 =  + 1                              

 : 6 = 6                                

48 :    = 8                                   

49 : =    = 10 – 3                           

 : 7 = 10                                

       : 6 = 10                              

                  

2. Află diferenţa şi câtul fiecărei perechi de numere: 28 şi 4, 35 şi 5, 72 

şi 9.                                                                                               

-De ce credeți că am ales să aflăm și diferența, nu doar câtul?                                     

       

3. La Acvariu sunt 32 de peşti, iar delfini un sfert din numărul peştilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciorchinele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

problematizarea 

 

 

 

 

jetoane, cartonașe 

cu numere 

 

 

 

 

 

flip-chart 

 

 

 

 

 

 

 

fișă de lucru 

(Anexa 2) 

 

 

 

 

 

fișă-Ghiocelul  

matematic 

(Anexa 3*) 

 

 

 

 

 

fișă de lucru 

(Anexa 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verific 

corectitudi-nea 

rezultatelor 

obţinute 
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O7 

 

 

O6 

 

 

 

 

 

Câţi delfini şi peşti sunt  în total la Acvariu? 

      5.  Un eschimos construiește un iglu. El are 6 bucăți de gheață pe care le taie 

astfel: 

  - două pe jumătate; 

  - trei în sferturi; 

  - unul îl lasă întreg. 

Desenează și calculează câte bucăți a obținut în total după tăiere. 

 

 

conversația 

euristică 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Asigurare

a retenţiei 

şi a 

transferul

ui  

(5') 

  

•Elevii vor primi ca temă pentru acasă o fișă tip Rebus. 

 

 

 

explicația 

conversația 

 

fişă tip Rebus 

(Anexa 5) 

 

  

8. 

Încheierea 

lecţiei 

(5') 

 •Se vor face aprecieri referitoare la desfăşurarea lecţiei. 

•Vor fi evidenţiaţi elevii care s-au remarcat prin participare activă şi aceia care au 

formulat răspunsuri valoroase. 

conversația   

 

aprecieri verbale 

individuale şi 

globale 
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Metode de cercetare întrebuințate în predarea geografiei 

Ionuț-Adrian DRĂGULEASA, Masterand 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe, Departamentul de Geografie 

 

Rezumat: Metodele geografice au un caracter dinamic, se diferențiază prin flexibilitate, deschiderea la reînnoire, 

preocuparea de racordare la noile cerințe actuale din sistemul de învățământ; astfel, metodele geografice pot avea un 

caracter multicultural. 

Toate metodele utilizate în cercetarea fenomenelor geografice pot şi trebuie să fie utilizate în procesul didactic, 

bineînţeles adaptate la particularităţile psiho-pedagogice ale elevilor în funcție de cunoștințe dobândite în timpul 

orelor. 

Prin urmare, didactica geografiei studiază procesul de învățământ ca proces de cunoaștere și formare, formele de 

organizare și desfășurare a procesului de învățământ, principiile activității instructiv-educative de predare-învățare și 

evaluare a elevilor. 

Cuvinte cheie: metode geografice, predare-învățare, metodică, cercetare  

Introducere 

În opinia mea, metoda de predare-învățare, este reprezentată de principalele mijloace de activitate 

interdependentă a cadrului didactic și a elevilor, un instrument prin care elevii dobândesc cunoștințe, își formează 

propriile priceperi și abilități intelectuale, competențe, aptitudini etc. în cursul orelor de predare-învățare a geografiei. 

Între metodele de învățarea a geografiei se constată întocmai o legătură, acestea realizând, de fapt, un sistem; 

acest sistem simbolizând deprinderea activă și conștientă a elementelor ce alcătuiesc o lecție de geografiei. 

Metodologie și materiale 

 „Metoda provine din grecescul «methodos» ceea ce semnifică, drumul, calea, mijlocul care conduce la găsirea 

adevărului” (Cerghit, 1976, pag. 11). 

Metodologia didactică reprezintă ansamblul tuturor metodelor şi procedeelor didactice care se utilizează în 

procesul de învăţământ. 

Metodologia geografiei poate contribui la înarmarea studenţilor cu metode şi tehnici de cercetare tradiționale 

(observația, sinteza, analizarea peisajelor sau a mediului înconjurător); moderne (metode grafice, metode cartografice 

(Fig. nr. 1),metode de lucru în programul ArcGIS și QGIS (georeferențiere, interpolare, adăugare date vector/raster 

etc.). 

Prin urmare, informațiile geografice sunt reprezentate sub forma unei hărți; primele hărți care au apărut aveau 

doar scop descriptiv (hărțile topografice, hărțile altimetrice, hărți rutiere etc.). În era digitalizării, hărțile sunt tematice, 

corespund nevoilor specializate ale acestora (hărți turistice, hărți climatologice, hidrologice, geomorfologice etc.) în 

corelație cu dezvoltarea societății moderne. 

Programele GIS  trebuie să fie alcătuite din următoarele componente soft: 

➢ sisteme de achiziționare a datelor care sunt prelucrare, editarea, transformarea și verificarea datelor care 

le folosim în realizarea hărților; 

➢ sisteme de procesare și analizare a imaginilor care le importăm în programul GIS; 

➢ sisteme de cartografiere și analizare a datelor statistice; 

➢ sisteme de redare grafică a elementelor unei hărți. 
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Metodica predării geografiei este considerată o teorie specială a procesului de învățământ. Didactica orientează 

metodicile în descoperirea și rezolvarea unor probleme specifice, legate de predarea și asimilarea cunoștințelor la un 

obiect de învățământ (Ilinca, 2008). 

 

Fig. nr. 1 Reprezentarea cartografică a clasificării județelor Regiunii Sud-Vest Oltenia, 

după mărime demografică (populație) și suprafață 

Sursa: prelucrare proprie autor date insse.ro, în programul ArcGIS 

 

Alături de metodele (inductiv-deductivă, istorică, cartografică, statistico-matematică etc.) trebuie menţionate şi 

două procedee larg răspândite şi anume: observaţia şi descrierea geografică. Cele două procedee folosite în 

cercetarea geografică constituie metode de bază utilizate în procesul de învăţământ. 

Metodica predării geografiei ca disciplină ce-și află locul la contactul pedagogiei cu geografia, are ca sarcină 

principală studierea problemelor instructiv-educative ale predării geografiei în școală (Gheorghe et al., 2013). 

Rezultate și discuții  

Cele mai frecvente metode de folosite în cercetarea geografiei sunt: observația, cercetarea și analizarea 

documentelor școlare, ancheta, metoda experimentului etc. 

Metoda observației este cea mai veche metodă de cercetare; se aplică foarte ușor, este intenționată și 

înregistrează exact și sistematic diferite manifestări ale indivizilor, această metodă se efectuează cu ajutorul 

mijloacelor de investigație, oferă acces la diverse fenomene ascunse care nu pot fi studiate în urma metodei 

experimentului. 

Experimentul este o metodă principală de investigație pedagogică directă, oferă date de ordin cantitativ dar și 

calitativ; stabilește foarte concret relațiile cauzale dintre fenomenele care se studiază în urma experimentului; are un 

grad foarte mare de precizie și rigurozitate. 

Cercetarea documentelor școlare, metoda este una discretă, în care nu întâmpinăm probleme de recreativitate; 

este o metodă mai economisitoare din punct de vedere financiar.  

Informațiile despre modul în care au fost întocmite documentele sunt în general reduse. 

Ancheta permite investigarea unui număr mare de subiecţi într-un timp relativ scurt, recoltarea unui material 

extrem de bogat, precum şi prelucrarea rapidă, mai ales când există răspunsuri precodificate la întrebări; de asemenea, 

este posibil ca subiecţii, chiar bine intenţionaţi să furnizeze informaţii iluzorii, neadecvate în raport cu fenomenul 

investigat.  

Lucrul cu atlasul geografic al României, al Europei etc., harta fizică, harta politică sunt cele mai tradiționale 

metode de predare a geografiei, prin urmare, elevi formându-și un dintre cele mai importante competențe de bază a 

geografiei; interpretarea și citirea corectă a unor hărți mute. 
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Fig. nr. 3 Reprezentarea unei diagrame prin coloane a 

Variabilitatea precipitaților medii anuale la Stația meteorologică Craiova 

Sursa: prelucrare proprie autor date https://api.rpubs.com/alexdum/rocada 

 

Diagrama este o reprezentare grafică, schematică a unui fenomen, a unui obiect etc. 

Dicționarul de geografie umană (1999) definește diagrama ca fiind o metodă de reprezentare aparținând, în 

primul rând, statisticii, larg utilizată și în geografia umană, care prin linii, puncte sau figuri geometrice, realizate după 

reguli precise, vizualizează datele statistice care caracterizează un fenomen sau un proces. Există: diagrame prin 

coloane (Fig. nr. 3), cronograme, historiograme, diagrame polare, aerograme. 

Concluzii 

Cel mai important rol în formarea competențelor la elevi îl au strategiile activ-participative, centrate în mod 

excepțional pe activitatea de învățare a elevului; astfel, în organizarea cercetărilor, se pornește de la practica 

pedagogică desfășurată în cadrul acestui obiect, urmărindu-se depistarea și adaptarea prin generalizare, a celor mai 

bune metode și procedee folosite în predarea geografiei; până la practica efectivă a metodelor de cercetare, în predare. 

În concluzie, pot afirma că, metodele reprezintă instrumente de lucru cu ajutorul cărora elevii/studenții 

dobândesc noi cunoștințe, deprinderi și priceperi, sub îndrumarea directă a cadrului didactic, dezvoltând un mare 

potențial creator. 
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PROIECT DIDACTIC 

RACU ANASTASIA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ,,ROBOȚEL,, CONSTANȚA 

Grupa: mare 

Domeniul : Estetic și Creativ 

Tema de studiu:Când/cum şi de ce se întâmplă?                                                                         

Tema proiectului: „Iată cât de multe știm!” 

Tema activitǎții :„Copacul în cele patru anotimpuri” 

Forma de realizare:activitate artistico-plastică (pictură) 

Tipul activitǎţii :Evaluare 

SCOPUL: Consolidarea deprinderii de a folosi elemente de limbaj plastic și a tehnicilor de lucru specifice picturii. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

01- să execute elemente de limbaj plastic (punct, pată de culoare) în realizarea compoziției plastice; 

02-să realizeze o compoziție plastică, echilibrată, unitară și expresivă; 

3- să obțină efecte plastic prin folosirea diferitelor tehnici de pictură;  

4- să-şi exprime opinia față de lucrarea proprie și/saufață de lucrările celorlalți, motivându-și părerea; 

5- să mânuiască în mod organizat materialele. 

6- Dezvoltarea sentimentelor estetice și atitudinilor estetice, a gustului pentru frumos. 

 

STRATEGII DIDACTICE  

METODE ŞI PROCEDEE :M1-conversaţia, M2-observaţia, M3-explicaţia, M4-demonstraţia, M5-exerciţiul, M6- turul galeriei. 

MIJLOACE DIDACTICE :m1-musafir,m2-copacul (9 bucăți), m3-copaci, m4-boluri cu apă, m5- pensule, m6-bureți, m7- ștampile, 

M8- cd, m9- buline, m10-recompense. 

FORMA DE ORGANIZARE: individual. 

CREAȚTII MUZICALE:„Anotimpurile” de Antonio Lucio Vivaldi 

DURATA: 30-35 minute    
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MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

1. ? Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3 – 6/7 ani) – 2008; 

2. ***, Ghid pentru proiecte tematice– Activităţi integrate pentru preşcolari (3 – 5 ani), Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008; 

3. ***, Activitatea integrată din grădiniţă, EdituraDidactica Publishing House, Bucureşti, 2008 

SCENARIU DIDACTIC 

Nr.crt. Eveniment 

didactic 

Ob. 

Oper. 

Conţinutulactivităţii Strategii didactice  

Evaluare 
Metode Mijloace Forme de 

organizare 

1 Moment    

introductiv 

 Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii: 

*Aerisirea sălii de grupă; 

*Amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii; 

*Pregătirea materialelor 

  Frontal Observarea 

Comportamen- 

tului 

2 

 

Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

 

 

Se va realiza cu ajutorul musafirului numit Totoșel.Acesta este trist. În drum 

spre grădiniță, musafirul  a observat copaciiși nu ințelege în ce anotimp 

suntem. El crede că a încurcat anotimpurile și de aceea are nevoie de ajutorul 

copiilor. 

Va avea loc o scurtă discuţie despre copacul în cele patru anotimpuri: 

Cum este copacul în anotimpul primăvara? 

Dar în anotimpul vara? 

Cum este copacul în toamna? 

Dar în anotimpul iarna? 

Va apărea Copacul. 

M1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 m 1 

 

 

 

 

 

m 2 

Frontal 

 

Individual 

 

3 3. Anunţarea temei şi a 

obiectivelor 

 Se anunță tema şi obiectivele într-un limbaj accesibil copiilor. „Astăzi vom 

picta Copacul în cele patru anotimpuri.Vom picta pe fiecare latură a 

copacului, elemente caracteristice fiecărui anotimp în parte.Pentru fiecare 

  Frontal 

Individual 
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anotimp, vom folosi altă tehnică de a picta.Pentru anotimpul Primăvara 

vom folosi picta cu pensula; pentru anotimpul Vara vom picta cu degetele 

noastre; pentru anotimpul Toamna vom picta cu bureți, iar pentru 

anotimpul alb vom picta prin ștampilare.” 

4 evaluarea cunoştinţelor/ 

deprinderilor elevilor 

O1 

 

 

O2 

O3 

O5 

Copiii vor intui materialele de lucru. Li se va explica modul de lucru. 

    Se vor realiza exercițiile pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinilor. 

Li se va ura ,,Spor la muncă! ”. 

În timp ce muncesc copiii vor asculta ”Anotimpurile” de Vivaldi.Copiii vor 

pictafiecare latură a copacului cu elemente specifice fiecărui anotimp în 

parte. 

M2 

 

 

M3 

M4 

M5 

 

m 3 

m 4 

m 5 

m 6 

m7 

m8 

Frontal 

 

Individual 

Observația 

sistematică 

5 Asigurareatransferului O5 

O6 

Lucrările realizate de către copii vor fi așezate pe un panou.Preșcolarii vor 

primi trei buline, pe care le vor așeza în dreptul lucrărilor, pe care ei le 

consideră a fi respectat modul de lucru, corectitudinea redării temei și 

acuratețea lucrărilor. 

M6 m 9 

 

 

Individual Aprecieri 

verbale 

7 Încheiereaactivităţii  Se vor face aprecieri individuale şi colective cu privire la evoluţia  acestora în 

cadrul activității. 

Se acordă recompense. 

M1 m10 Frontal Aprecieri 

verbale 
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ÎNVATĂMÂNTUL ROMÂNESC ÎNTRE TRADITIE ȘI MODERN 

 

                                  Profesor inv. primar: CHERCHEȘIU IULIA  

              ŞCOALA GIMNAZIALA „LEONARDO DA VINCI” 

 
 

           Educaţia înseamnă iubirea necondiționată a fiinţei umane, prin transmiterea sistematică și organizată a unor 

valori pentru dezvoltarea intelectuală, morală și fizică. Prin educaţie, omul se eliberează de întunericul din el şi din jurul 

său, intrând în sfera luminii, a adevărului, a binelui, a dreptăţii, într-un cuvânt, a valorii. Valoarea principiilor pe care 

trebuie să le aibă în vedere educatorul nu scade oricât se modernizează epoca în care trăim. Aşadar, modelăm copilul de 

când este mic, dar modelăm şi individul la maturitate, prin perseverenţă, disciplină, şi puterea exemplului.  

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. 

        Modelul tradiţional de predare nu răspunde noilor tendinţe în didactica modernă, fiind fondat pe învăţarea 

frontală-studiul manualului-chestionarea, pe un model de învăţare pasiv. În mod tradiţional, cadrului didactic îi revine 

rolul de emiţător pentru a transmite cunoştinţele spre un receptor aproape pasiv, determinat să memoreze şi să reproducă 

informaţia. Noul model de învăţare este un model activ şi presupune implicarea directă a elevului în procesul de 

dezvoltare a capacităţilor de învăţare, în asimilarea cunoştinţelor şi dobândirea gândirii critice. Acest model impune în 

activitatea la clasă un nou tip de relaţionare pe mai multe direcţii: professor-elev, elev-elev, elev-profesor, aflate în 

opoziţie cu tipul Diferenţele sunt semnificative și de multe ori, modelul tradiţional de predare este identificat ca fiind 

unul informativ, pe cȃnd cel modern este definit ca un proces activ. În didactică sunt încercări de a prezenta raportul între 

procesul de învăţare activ şi procesul de învăţare pasiv ca reflex al raportului teoretic – practic, informal – formativ. 

        În învăţământul de tip tradiţional se cultivă competiţia între elevi cu scopul ierarhizării acestora şi activitatea 

individuală. Competiţia stimulează efortul şi productivitatea individului şi pregăteşte elevii pentru viaţă, care este foarte 

competitivă, dar poate genera conflicte şi comportamente agresive, lipsă de comunicare între colegi, marginalizarea 

nedreaptă a unora dintre aceştia, amplifică anxietatea şi teama de eşec, cultivă egoismul.  

      Modelul învăţământului modern face apel la experienţa proprie a elevului, promovează învăţarea prin colaborare, 

pune accentul pe dezvoltarea gândirii în confruntarea cu alţii. Munca în grup stimulează interacţiunea dintre elevi, 

creşterea stimei de sine, încrederea în forţele proprii, diminuează teama faţă de şcoală şi intensifică atitudinile pozitive 

faţă de cadrele didactice. În acelaşi timp, munca în grup, prin colaborare, nu pregăteşte elevii pentru viaţa care este foarte 

competitivă, metodele activ – participative aplicate în activitatea pe grupe sunt mari consumatoare de timp şi necesită 

experienţă din partea cadrului didactic, iar elevilor le trebuie timp ca să se familiarizeze cu acest nou tip de învăţare.  

      Metodele de învăţământ bine alese şi aplicate duc la realizarea obiectivelor informaţionale şi formative ale lecţiei şi 

ale activităţilor extraşcolare. În şcolile din România se practică în proporţie mai mare modelul tradiţional faţă de cel 
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modern, ţinându-se spre implementarea celui din urmă, dar fără anularea primului, ci realizarea unei simbioze structurale 

între cele două. Modelul modern nu va putea supravieţui fără fundamentul celui tradiţional. Profesorul trebuie să 

deprindă măiestria de a le combina şi a le demonstra eficienţa şi aplicabilitatea În diverse experienţe de învăţare, 

înclinând balanţa în favoarea celui modern, mult mai uşor acceptat de elevi. Să educi cu adevărat înseamnă să trezeşti îl 

cel de lângă tine acele resurse care-l pot împlini şi ridica, înseamnă să-l conduci pe celălalt spre descoperirea de sine, 

dându-i posibilitatea de a descoperi el însuși că i se potriveşte, nu oferindu-i adevărul de-a gata, ci indicându-i direcţia 

posibilă pentru a-l găsi.  

     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.  

Invăţamântul tradiţional versus invaţământul modern ar trebui să constituie o temă de reflectare pentru 

persoanele care au rol în educaţia şi instruirea copiilor. Lupta dintre tradiţional şi modern este deschisă, angajantă, 

revoluţionară. Prin profesia lor,dascălii sunt aceia care dau viaţă transformărilor care au loc la nivelul sistemului de 

învăţământ prin reformele care vizează calitatea educaţiei. Modelul tradiţional de predare nu răsunde noilor tendinţe în 

didactica modernă, fiind fondat pe un model de învaţare pasiv . În modelul tradiţional, cadrului didactic îi revine rolul 

major de emiţător, de a transmite cunoştinte spre un receptor pasiv, determinat dă memoreze, să reproducă informaţia. 

Noul model de predare se vrea un model activ şi presupune implicarea directă a elevului în procesul de dezvoltare a 

capacităţilor de învăţare, în asimilarea cunoştinţelor şi dobândirea gândirii critice. Acest model impune în activitatea la 

clasă un nou tip de relaţionare pe mai multe direcţii, profesor-elev, ele-elev, elev-profesor. 

      Competiţia stimuleaza efortul şi pregăteşte elevii pentru viaţa dar poate genera conflicte si comportamente 

agresive, marginalizarea unora dintre aceştia, cultivă egoismul. Invătământul modern face apel la experienţa proprie a 

elevului , promovează învăţarea prin cooperare, pune accentul pe dezvoltarea gândirii. Munca în grup stimulează 

interacţiunea dintre elevi, creşterea stimei de sine, încrederea in forţele proprii. Metodele constituie elementul esenţial al 

strategiei didactice, reprezentând latura executorie de punere in acţiune a intregului ansamblu al procesului de 

invăţământ. Metodele de invăţământ bine alese si aplicate duc la realizarea obiectivelor informaţionale si formative ale 

lecţiei.  

     Metodele noi - subliniaza Piaget – sunt cele care ţin seama de natura proprie a copilului‖, iar Nicolae Iorga aprecia 

ca ―metoda cea mai bună are valoarea pe care i-o da omul care o intrebuinţează. Vorbind despre necesitatea inovării in 

domeniul metodologiei didactice şi a căutarii de noi variante pentru a spori eficienţa activităţii instructiv-educative din 

şcoala prin directa implicare a elevului şi mobilizarea efortului său cognitiv, profesorul Ioan Cerghit afimă: „Pedagogia 

modernă nu caută să impună nici un reţetar rigid, dimpotrivă, consideră că fixitatea metodelor, conservatorismul, rutina 

excesiva, indiferenţa, aduc mari prejudicii efortului de ridicare a învăţământului pe noi trepte; ea nu se opune în nici un 

fel iniţiativei şi originalităţii individuale sau colective. În fond creaţia, în materie de metodologie înseamnă o necontenită 

căutare, reînnoire şi îmbunătăţire a condiţiilor de munca în instituţiile şcolare”. 

     Profesorul deci, trebuie să aleagă metodele, sa le combine si sa le demonstreze eficienţa si aplicabilitatea. În evoluţia 

metodelor didactice se stabilesc trei momente principale, fiecare etapă imprimând caracteristici specifice metodei 

didactice. In România reforma invăţământului vizează cateva obiective concrete cu trimiteri către un invăţământ 
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diversificat,care încurajează competiţia şi favorizează înnoirea,cu standarde ridicate, orientat spre cercetarea 

ştiinţifică,compatibilizat cu sistemele europene, deci internaţionalizat , orientat spe valori. 

Profesorul trebuie să deprindă măiestria de a le combina şi a le demonstra eficienţa şi aplicabilitatea În diverse 

experienţe de învăţare, înclinând balanţa în favoarea celui modern, mult mai uşor acceptat de elevi. 

Dacă în învățământul tradițional era pus accentul pe transmiterea de cunoștințe, profesorul fiind cel care oferea 

informațiile în moduri mai mult sau mai puțin atractive, elevul nefăcând altceva decât să le memoreze și să le reproducă 

cât mai fidel, acum toate aceste moduri de abordare ni se par de neacceptat. Învățarea centrată pe elev este cea mai bună 

cale de a face din procesul de învățare o activitate plăcută și atractivă, iar din procesul de învățământ unul dinamic, în 

continuă schimbare și adaptare la nevoile societății contemporane. Comunicarea eficientizează procesul de învățare 

ducând la atingerea țintelor propuse de către inițiatorii actului educațional.  

        Baza didactică modernizată, manualele alternative, activitățile cât mai interesante, accesul la informație prin 

mediul on-line, motivarea lor prin trezirea unui interes cât mai constant, secondate de o bună comunicare, vor face din 

elevii noștri persoane care își vor spune mai târziu cu convingere părerile, vor fi lipsiți de inhibiții, timiditate sau 

anxietate. Formarea competenței de comunicare vizează constituirea unui cadru de învățare capabil să acorde un spațiu 

larg inițiativei elevilor, instituirea unei practici motivante și funcționale a limbii și a lecturii. Comunicarea trebuie 

înțeleasă ca un proces în care mesajele și realitatea interacționează pentru ca mesajul să fie înțeles.  

        În concluzie trebuie menţionat faptul ca profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia şi metodologia instruirii şi 

educarii să coopereze cu elevii să se implce in deciziile educaţionale. Şcoala trebuie să-şi schimbe abordarea faţă de 

desfăşurarea învăţării si să utilizeze metode noi interactive care să conducă la o invăţare potrivit tendinţelor societăţii  
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Aplicaţii ale psihologiei personalităţii în şcoală 

 

Profesor psihopedagogie specială: Crișan Cristina Mariana 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Nr. 2, Bistrița 

 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă unde îmi desfăşor activitatea găzduieşte în jur de 160 de copii cu diferite 

probleme, dizabilitate intelectuală asociată cu, autism, tulburări de comportament, ADHD.  

O să încadrez tipul de activităţi pe care le realizez în mod real cu copiii în diferitele perspective psihologice: 

psihanalitică, behavioristă, umanistă, social-cognitivă, trăsăturilor, individuală. 

Acivităţile prin prisma perspectivei psihanalitice le realizez cu ajutorul poveştilor proiective. Şcoala are 

achiziţionat Testul Aperceptiei pentru Copii (TAC) versiunea pentru vârste cuprinse între 3 şi 10 ani a mai cunoscutului 

TAT (Thematic Apperception Test), de H. Murray, vizând investigarea personalităţii prin intermediul semnificaţiilor 

psihodinamice provenind din interpretarea unor stimuli perceptivi standardizaţi. Testul solicită subiecţilor construirea de 

mici povestiri pe marginea unor imagini cu sugestii diferite. Interpretarea se referă la 10 aspecte ale structurii de 

personalitate, stabilite de autor ca fiind relevante pentru acest interval de vârstă, printre acestea regăsindu-se: principalele 

nevoi şi pulsiuni, concepţia despre mediul (lumea) din jur, relaţii obiectale interpersonale, conflicte semnificative, natura 

anxietăţilor, principalele defense împotriva conflictelor şi temerilor, adecvarea supraeului, integrarea eului. Totodată, 

testul permite şi o evaluare a 12 mecanisme adaptative utilizate, printre care: formaţiunea reacţională, anularea şi 

ambivalenţa, izolarea, refularea şi denegarea, prefăcătoria, simbolizarea, introiecţia şi proiecţia. De asemenea permite o 

apreciere a 14 funcţii în ceea ce privește eul care se manifestă pe timpul evaluării subiectului: testarea realităţii, judecata, 

simţul realităţii, organizarea şi controlul pulsiunilor, afectelor şi tendinţelor, relaţii obiectale, procesele gândirii, regresia 

adaptativă în serviciul eului, funcţionarea defensivă, bariera pentru stimuli, funcţionarea autonomă, funcţionarea 

sintetic-integrativă, stăpânire-competenţă, supraeu, pulsiuni (Bellack, 1996).  

 Pentru că elevii petrec mult timp în şcoală sunt nevoiţi să se ,,suporte” şi pentru o bună convieţuire am creat un 

set de reguli (ceea ce promovează perspectiva behavioristă) pe care le-am negociat cu ei, de exemplu: îmi aştept rândul, 

ascult şi nu întrerup pe ceilalţi, nu dau atenţie când cineva se comportă urât cu mine etc., iniţiind un concurs săptămânal 

care avea ca şi premiu plecarea cu un instructor specializat la un bazin de înot din oraş. Regulile respectate aduceau 

puncte, care se contorizau într-un tabel de către toate cadrele didactice astfel că la sfârşit de săptămână se constituia 

grupul care pleca la înot. Au fost foarte încântaţi de acest concurs. 

 În perspectiva umanistă aş încadra activităţile pe care le realizez cu ajutorul poveștilor terapeutice prezentarea 

fiind  inspirată după conceptul promovat de Edward De Bono şi anume gândire laterală şi gândire creativă deliberată în 

cartea sa „Six Thinking Hats” apărută în anul 1985, iar în limba română în anul 2006. Astfel autorul propune prin metada 

celor “Şase pălării gânditoare” exercitarea unor roluri specifice cu scopul rezolvării unor probleme. Fiecare pălărie are o 

culoare diferită şi un rol hotărâtor în rezolvarea problemei date. Cele şase pălării gânditoare au următoarele culori şi 

semnificaţii: Pălăra albă este neutră şi obiectivă, legată de fapte reale şi cifre exacte. Defineşte informaţia pe care o avem 

şi pe cea pe care o căutăm. Generează premisle găsirii unor soluţii la problema dată; Pălăria roşie este subiectivă, 

emoţională, afectivă, furnizează informaţii legate de partea emoţională a problemei. Exprimă stări afective în termeni de 

îmi place sau nu-mi place,   fiind prin excelenţă o pălărie individuală care nu impune o opinie raţională. Pălăria neagră 

este prudentă, atentă, critică, logică, sobră şi serioasă, evidenţează punctele slabe ale problemei.  Ne ajută să nu facem 

lucruri riscante şi ne protejează de greşeli; Pălăria galbenă este optimistă, pozitivă, sugerează speranţa pentru identifcarea 

unor soluţii la problema dată. Dezvoltă planuri şi valorifică orice oportunităţi ivite. Totuşi această pălărie stă sub riscul 
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oportunismului şi a speculaţiei ieftine; Pălăria verde promovează creativitatea în rezolvarea problemei şi urmăreşte soluţii 

asimetrice, opţiuni şi alternative, abundând în idei noi şi interesante. Copiii au posibilitatea să joace diferite roluri, 

povestea fiind fragmentată în şase. Pentru monotonie se va urmări ca elevii să ,,poarte” toate tipurile de pălării. Prin 

faptul că li se oferă posibilitatea interpretării diferitelor roluri copii au posibilitatea să experienţieze diferite emoţii şi stări 

să pătrundă mai bine prin intermediul jocului în lumea reală.  

  Teatrul de păpuşi, realizat cu copiii l-aş încadra în ceea ce perspectiva social-cognitivă promovează, copiii pot 

avea şi vedea modele pe care să le urmeze sau modele pe care să nu le urmeze. Pentru manifestările agresive teatrul de 

păpuşi ar trebui să promoveze pesonajele care prin comportamentul cuviincios ajung să aibă mulţi prieteni şi să fie 

respectaţi. Realizăm spectacole tematice pe care le pregătim cu copii şi în care se implică cu foarte mare plăcere. 

 Conform teoriei trăsăturilor listele de adjective mă ajută să construiesc programe de intervenţie pe ceea ce este 

predominant ca alegere. Dacă din lista de adjective alegerile făcute sugerează un profil  predominant cu manifestări 

agresive, discuţiile viitoare cu elevul vor fi legate de unele adjective alese (De ex. Când ai fost aşa? Cum te-ai simţit? 

Ţi-a folosit la ceva? Cum altfel te-ai putut comporta? etc.). 

O abordare (abordare individuală) de exemplu a problemei descrise (agresivitatea) în termeni de antecedente, 

gânduri iraţionale, consecinţe comportamentale se poate face după strategiile descrise de Ellis & Bernard (2006). 

Conform acestei abordări se va încerca schimbarea emoţiilor negative disfuncţionale ,, nu trebuie să mă jignească, nu 

suport să mă jignească”  în emoţii negative funcţionale ,,aş prefera să nu mă jignească, este neplăcut dar fac tot ce ţine 

de mine să ignor”. În situaţia dată elevul este pus să scrie pe o foaie de hârtie nume de colegi pe care-i consideră prieteni 

sau petrec timp împreună, observându-se din notiţe că are un grup de copii din alte clase cu, care îşi petrece pauzele. 

Astfel avem posibilitatea de a genera noi afirmaţii de genul ,,Chiar dacă sunt copii în şcoală care mă jignesc eu tot am cu 

cine să mă joc fără să mă jignească. Vezi  că nu toţi copiii te jignesc şi că nu toţi îţi sunt potrivnici? Spune ce dovezi ai 

că nu poţi supravieţui atunci când cineva îţi adresează injurii? Pe ce te bazezi când spui acest lucru? Te doare ceva când 

cineva te jigneşte?,, (disputarea empirică). Generarea unor răspunsuri care să scoată în evidenţă caracterul logic din 

faptele sale ,,Are vreo logică să concluzionezi că nu trebuie să existe copii care să te înjure sau să te jignească? 

(disputarea logică). Explicarea semantică literalmente poate scoate în evidenţă de exemplu că se poate trăi în prezenţa 

evenimentului activator ,,Eşti teafăr chiar dacă ţi s-au adresat injurii de unii copii din şcoală”. Astfel disputarea implică 

răspunsul la următoarele întrebări: Este ceea ce gândesc adevărat? Modul meu de gândire este logic? Mă ajută la ceva să 

gândesc astfel? Răspunsul nu la toate aceste întrebări poate concluziona că ar fi necesar să se schimbe gândul cu unul 

raţional. Se va prezenta copilului un rezumat argumentat didactic cu privire la situaţia descrisă şi disputată ,,Tu spui că în 

şcoală copiii te înjură, te jignesc şi că nu poţi suporta  jignirile dar se pare că nu ai păţit nimic până în prezent, ai 

supravieţuit neexistând dovezi care să-ţi susţină ideea,,. Se poate concluziona sub formă de poveste desfășurarea zilei 

petrecute în şcoală: ,,Eşti elev şi vi la şcoală în fiecare zi. Nu toţi copiii îţi sunt apropiaţi dar ai colegi cu, care te înţelegi 

(te joci, ai aceleaşi preocupări), dar sunt şi alţi copii care au alte preocupări diferite de ale tale uneori te jignesc, dar  acest 

lucru nu-ţi provoacă ceva ce nu poţi suporta. Este neplăcut într-adevăr să fim jigniţi dar face tot ce ţine de noi să-i 

ignorăm şi să stăm în compania celor care ne sunt prieteni. Preferăm să nu fim jigniţi, dar asta nu înseamnă că trebuie 

neapărat ca nimeni să nu vorbească urât cu noi”.    

 Lucrul cu aceşti copii presupune multă rabdare, înţelegere, multă dăruire, adaptarea diferitelor metode 

educaţionale la nevoile lor, multe teorii şi metode fiind posibil a se utiliza doar particularizate specificului fiecărui copil.   
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Practici educationale de succesin perspectiva educatiei actuale 

IGNAT RAFAELA  

GPP.NR.1 NEGREȘTI OAȘ 

 

Dezvoltarea creierului este la vârf în timpul copilăriei. De aceea, primii trei ani ai unui copil sunt cruciale. În 

acest moment, copiii își dezvoltă abilitățile cognitive. Astăzi, este rar să găsești o gospodărie în care lucrează un singur 

părinte; prin urmare, este o nevoie tot mai mare de educație timpurie de înaltă calitate. Părinții încearcă de obicei să 

evalueze dacă un program de îngrijire sau un grup de joacă este sigur și sănătos pentru copilul lor. Cu toate acestea, mulți 

nu au nicio idee despre tipul de activități de învățare la care va participa copilul lor. 

Deși guvernul are un set de cerințe pe care trebuie să le urmeze școlile timpurii, acești factori politici nu sunt 

suficient de preocupați de ceea ce se întâmplă în clasă. Prin urmare, părinții trebuie să fie informați cu privire la calitățile 

unei educații excelente a copilăriei. 

 Educatorii subliniază că majoritatea activităților de evaluare din sălile de clasă ale copiilor mici ar trebui să fie 

interactive. 

Metoda interactivă de predare încurajează copiii să fie activi în procesul lor de învățare. Există patru moduri în care 

profesorii pot crea un mediu de învățare interactiv: 

● Demonstrații și activități practice 

● Interacțiunile copil-copil 

● Interacțiunile preșcolar-educatoare 

● Utilizarea audiovizualului 

Cercetările au arătat că utilizarea oricăreia dintre metodele menționate mai sus îmbunătățește păstrarea de învățare la 

copii. În afară de păstrarea memoriei, predarea interactivă face activitățiile interesante, îmbunătățind astfel prezența 

preșcolarilor. Când copiii sunt mici, trebuie să se bucure de ceea ce fac, deoarece devin mai curioși și interesați de 

activitate sau subiect. 

Predarea interactivă ajută, de asemenea, la implicarea preșcolari-educatoare și la angajamentul de la egal la egal. Când o 

educatoare face o activitate cu preșcolarii, ea îi cunoaște mai bine și adaptează mai multe exerciții în funcție de punctele 

forte și interesele lor. 

Este la fel de important să încurajăm preșcolarii să participe la activități de grup fie frontal, în perechi, fie ca grupuri de 

cinci. Acest lucru le îmbunătățește abilitățile sociale și construiește o cultură a muncii în echipă, care sunt abilități 

esențiale de care un preșcolar va avea nevoie în viitor. 

Învățarea prin joc este cea mai comună metodă de predare interactivă utilizată de educatorii din copilărie. Toate jocurile 

sunt jocuri de învățare și promovează abilități specifice, cum ar fi memoria, simțurile, abilitățile matematice și lingvistice 

și multe altele. Este important să rețineți că metoda de predare interactivă poate fi aplicată atât în interiorul, cât și în afara 

grupei. 

Metode de predare preșcolare 

1. Reggio-Emilia 

Metoda de predare Reggio-Emilia se concentrează pe preșcolari. Este o abordare centrată pe preșcolar, în care cea mai 

mare parte a învățării este experiențială și bazată pe relații. Are patru principii esențiale: 

● Curriculum emergent - Atât preșcolarii, cât și părinții dezvoltă subiecte curriculare pe baza intereselor copiilor, 

lor. Profesorii decid apoi activitățile cele mai potrivite pentru clasele lor și încurajează părinții să rămână implicați. 
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● Proiecte aprofundate - Copiii pot participa la proiecte pe tot parcursul anului, care le sunt prezentate ca aventuri 

incitante. Prin aceste proiecte, copiii explorează concepte și idei care îi interesează cu îndrumarea educatoarelor lor. De 

asemenea, educatoarele îi ajută pe copii să aleagă modul de reprezentare pentru proiectele lor. Majoritatea proiectelor 

durează una sau două săptămâni. 

● Colaborare - Elevii sunt încurajați să ia parte la activități de colaborare pentru a-și îmbunătăți abilitățile cognitive. În 

aceste grupuri de învățare, copiii învață să negocieze, să compare și să discute soluții între ei pentru a-și îmbunătăți 

abilitățile interpersonale. Profesorii observă pentru a se asigura că fiecare copil este ascultat și apreciat ca membru al 

grupului. 

● Dezvoltare reprezentativă - Elevii au voie să-și prezinte lucrările în mai multe formate, cum ar fi opera de artă, 

muzică, tipărire și multe altele. Ideile noi sunt, de asemenea, binevenite pentru a permite copilului să înțeleagă subiectul 

într-un mod în care se simte cel mai confortabil. 

Rolul principal al educatoarei care folosește această metodă este de a fi un ghid. Grupele sunt proiectate și amenajate 

pentru a construi curiozitatea preșcolare. 

2. Metoda Montessori 

Metoda de predare Montessori este utilizată pe scară largă de școlile internaționale din întreaga lume. La fel ca metoda 

Reggio-Emilia, este necesară și abordarea centrată pe elev. Inventatorul lui Montessori credea cu tărie că elevul ar trebui 

să ghideze profesorii; prin urmare, fiecare activitate utilizată în programul de educație timpurie Montessori este adaptată 

nevoilor și intereselor copilului. 

Scopul este de a crește copilul din punct de vedere academic, personal, emoțional și social. Oricât de mult preșcolarul se 

ocupă de procesul de învățare, trebuie să respecte reguli specifice clasei. Programul Montessori este oferit copiilor cu 

vârste cuprinse între 2-18 ani. 

Clasele de educație timpurie Montessori sunt concepute științific pentru a se potrivi cu faptul că o minte tânără este 

absorbantă. Prin urmare, fiecare element este conceput pentru a dezvolta o anumită abilitate la copil în timp ce profesorii 

acționează ca antrenori pentru a scoate la iveală cel mai bun copil în toate aspectele. 

3. Metoda Waldorf Steiner 

Metoda Waldorf Steiner este ghidată de trei lucruri: gândirea, simțirea și a face. Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-7 

ani, programul încurajează învățarea prin activitate. Sala de grupă este concepută pentru a implica simțurile copilului, 

deoarece acesta este cel mai bun mod de a învăța preșcolarii. Activitățile de învățare sunt concepute pentru a construi 

imaginația unui copil, abilitățile sociale și explorarea conceptelor academice într-un mod blând. 

4. Metoda bazată pe STEM 

STEM este prescurtarea pentru știință, tehnologie, inginerie și matematică. Această metodă de predare este relativ nouă, 

dar a devenit din ce în ce mai populară de-a lungul anilor. Pe baza semnificației acronimului, s-ar putea crede că educația 

STEM este prea complicată sau prea grea pentru preșcolari. Cu toate acestea, copiii se angajează deja în activități STEM 

în mod spontan în mediul lor natural atunci când vă gândiți la asta. Ei își folosesc jucăriile în moduri creative pentru a 

construi și a face lucruri noi în timp ce se joacă singuri sau cu alții. 

Deci, ce anume sunt activitățile STEM? Pentru copii, activitățile STEM includ gătitul, jocul pe apă, blocuri, plimbări în 

natură și multe altele. S-ar putea să vă întrebați cum se încadrează în știință și matematică? Să luăm o activitate precum 

coacerea unui tort. Trebuie să măsurați și să amestecați ingredientele și să puneți amestecul într-un cuptor pentru a 

coace. Măsurarea este matematică, amestecul este știință, iar cuptorul este tehnologie. 

https://singapore.globalindianschool.org/
https://singapore.globalindianschool.org/curricula/gmp
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STEM a apărut deoarece educatorii au simțit că sistemul de învățământ tradițional a predat matematica și știința în mod 

independent atunci când ar trebui să fie împletite. Copiii se bucură de activități care le permit să experimenteze și să se 

distreze în mod egal. În această eră a tehnologiei, este vital ca copiii să primească o educație STEM de la o vârstă 

fragedă. 

5. Metoda Bank Street 

Abordarea Bank Street, ca majoritatea celorlalte metode, se concentrează pe dezvoltarea copiilor. Copiii învață prin 

experiență într-un mediu interdisciplinar și colaborativ, iar predarea este foarte influențată de dezvoltarea cognitivă și 

emoțiile elevului. Copiii se dezvoltă în diferite moduri și în diferite etape. Profesorii care folosesc această metodă sunt 

atenți la astfel de schimbări de dezvoltare și își îmbunătățesc metodele pentru a se potrivi acestora. 

La fel ca metoda Montessori, veți găsi și copii de diferite vârste într-o sală de clasă Bank Street. Acest lucru se datorează 

faptului că copiii mai mici tind să învețe prin imitație. De asemenea, descurajează competiția dintre preșcolari. Educatorii 

care susțin această metodă au spus că copiii rar observă că se joacă sau învață cu colegii mai mari. Prin urmare, nu le 

afectează progresul academic; în schimb, îl îmbunătățește. 

Un factor care va determina succesul copilului dumneavoastră în educația timpurie este structura de sprijin a programului 

pentru fiecare dintre metodele enumerate mai sus. Pentru ca o metodă de predare să aibă succes, o școală trebuie să aibă 

sprijin operațional adecvat. Profesorii ar trebui, de asemenea, să aibă șansa de a-și îmbunătăți abilitățile și cunoștințele 

despre metodele de predare utilizate în unitate. 

Predarea preșcolară este despre a ajuta copiii să devină indivizi independenți, bine rotunzi, cu dragoste pentru 

învățare. Educația timpurie nu a primit prea multă prioritate până de curând, după ce știința a dovedit beneficiile unei 

bune educații preșcolare. Totuși, acest lucru nu a schimbat faptul că instituțiile încă nu sunt sigure cu privire la modelul 

structurii de predare pentru copii mici. 

Adevărul este că majoritatea programelor preșcolare sunt scumpe și, prin urmare, nu sunt accesibile unei 

populații numeroase de părinți. Majoritatea programelor de predare din acest articol sunt utilizate mai ales în școli 

internaționale. Cu toate acestea, unele școli sunt deschise să integreze aceste metode de predare în curriculumul lor 

actual. Acest lucru a condus la formarea mai multor profesori în diversele metode de predare cu cunoștințe specializate în 

dezvoltarea copilăriei timpurii. 
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  Folosirea suporturilor media în orele de limba franceză 

 
Prof. Laura-Nicoleta BICA,  

Liceul Tehnologic „Dimitrie Dima” Pitești 

 

În demersul didactic, profesorul de limba franceză trebuie să alterneze metodele și tehnicile de învățare, dar și 

suporturile pedagogice, în scopul eficientizării procesului de învățământ.  

Utilizarea documentelor din mass-media ca suporturi pedagogice le permite profesorilor de limba franceză să 

îmbine metodele tradiționale cu cele moderne, trezind dorința elevilor de a învăța. Suporturile media își găsesc cu succes 

locul în predarea și învățarea limbii franceze, ajutându-i pe elevi să-și dezvolte atât competențele de comunicare, cât și 

competențele lingvistice și culturale, dat fiind faptul că media difuzează și valori culturale.  

Selectarea documentelor ce urmează a fi exploatate la clasă constituie o etapă importantă, întrucât introducerea 

unui document media în ora de limbă franceză nu se face la întâmplare. Profesorul alege documentul media potrivit în 

urma unei analize pedagogice riguroase: subiectul prezentat interesează elevii, subiectul tratat este accesibil elevilor, 

documentul este suficient de scurt (la nivelul B2 un document audio video nu trebuie să depășească 3 minute), extrasul, 

scos din context are o unitate de sens, imaginile și peisajul sonor facilitează accesul la sens, documentul este pe înțelesul 

elevilor și este de o bună calitate tehnică. Nivelul de complexitate pentru un document pedagogic trebuie să fie progresiv, 

de la cel mai simplu la cel mai complex. 

Grilele de analiză ne ajută în alegerea celor mai eficiente documente media. Potrivit Kitului pedagogic propus 

de TV5 Monde, RFI, Ministerul Afacerilor Străine și Europene și CLEMI, un document audiovizual poate fi analizat din 

6 unghiuri: tematica și genul, indiciile vizuale, indiciile sonore (muzică, sunet, voce), înțelegerea mesajului, rolul și 

funcțiile imaginilor și sunetelor și conținutul lingvistic. Profesorul trebuie să coreleze documentul ales cu programa și 

curriculum școlar, să stabilească nivelul documentului și al clasei, sa definească bine contextul pedagogic (învățare în 

autonomie, proiect, curs în sala de clasă, curs în sala multimedia). 

Elementele de didactizare/ exploatare sunt deja prezente în etapa de selectare a documentelor media. Kitul 

pedagogic elaborat de TV5 Monde și partenerii săi propune un scenariu pedagogic în 6 etape, începând cu descoperirea 

documentului și finalizând cu producerea orală și scrisă: 

– etapa preliminară (mise en route) înainte de vizionare sau ascultare ; 

– etapa de descoperire a documentului – vizionare fără sunet sau ascultare bazată pe indiciile sonore ; 

– etapa de înțelegere globală a textului – în timpul vizionării sau ascultării ; 

– etapa de înțelegere detaliată a documentului – în timpul vizionării sau ascultării ; 

– etapa de lucru asupra limbii – în timpul sau după vizionare sau ascultare ; 

– etapa de producere – după vizionare sau ascultare. 

Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) recomandă exploatarea media în ora de limbă 

franceză urmărind descriptorii de competențe ascultare, citire, exprimare orală participare la conversație și scriere pentru 

cele 4 niveluri A1 (nivel introductiv sau de descoperire), A2 (nivel intermediar), B1 (nivel prag sau de trecere) și B2 

(nivel avansat sau independent). Cadrul European ne pune la dispoziție un dispozitiv pentru a evalua cu exactitate nivelul 

unei resurse pedagogice, iar suporturile media exploatate în ora de franceză trebuie să respecte aceste criterii de nivel. 

Exemple de activități ce au ca suport documente din mass-media  

Presa scrisă oferă documente autentice care permit elevilor contactul direct cu utilizarea reală a limbii. Articolul 

de presă este mai puțin intimidant decât cartea, pentru că este scurt și poate fi citit în întregime, fără ca elevul să se 

descurajeze. Profesorul poate propune elevilor exerciții pentru înțelegerea documentului scris (întrebări închise, întrebări 
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deschise, întrebări cu alegere multiplă, exerciții lacunare, exerciții de reconstituire a textului, puzzle, exerciții de 

ordonare, rezumat) și activități pentru favorizarea producerii de mesaje scrise și orale (imaginarea unui început sau 

continuarea articolului, exerciții de redactare, eseu). 

Imaginea din presa scrisă poate genera diferite activități: descrierea desenului ilustrativ/ caricatură, analiza, 

comentarea și argumentarea imaginii. Și o simplă fotografie poate genera jocuri de limbă și de exprimare. 

Afișul publicitar se găsește peste tot în jurul nostru. Să citești un afiș înseamnă să stabilești legături vizibile și 

invizibile între slogan și imagine, să construiești o competență specifică și să decodezi mesajul transmis.  La lecture de 

l'image presupune următoarele etape: 

– descrierea imaginii alese (tip de imagine, prezența sau absența textului, tip de text, jocuri de cuvinte) ; 

– alegerea modului de exploatare pedagogică a imaginii alese ; 

– exploatarea elementelor lingvistice (lexic specific analizei imaginii, turnuri verbale și lingvistice etc.) ; 

– alegerea uneia sau a mai multor activități pedagogice (activitate orală, lectură, activitate scrisă, activitate de 

dezvoltare a imaginației și creativității, activitate de exprimare a părerii și argumentare). 

Radio-ul oferă o varietate de piste de exploatare pedagogică, pretabile mai ales pentru nivelul B2, deoarece 

locutorii se exprimă adesea rapid, folosesc un vocabular dificil și complex, au accent, și aduc în discuție informații dificil 

de înțeles de către un străin. În alegerea documentului radiofonic, profesorul trebuie să aibă în vedere câteva elemente: 

durata documentului nu trebuie să depășească 2 minute, greutatea informativă să fie limitată, subiectul să fie la îndemâna 

elevilor, extrasul ales să aibă sens și în afara contextului, zgomotele și ambianța sonoră să faciliteze sensul, iar limbajul 

să nu fie prea familiar. Exploatarea documentului radiofonic trece prin trei faze: pre-ascultare, ascultare și post-ascultare. 

Televiziunea rămâne un suport important care apropie limba și cultura în ora de franceză și incită elevii în 

cunoașterea unei alte culturi, observarea și familiarizarea cu reguli și comportamente specifice francezilor.  Un scenariu 

didactic bine realizat permite exploatarea documentelor televizate chiar cu elevi de nivel începător sau intermediar. În 

documentele televizate mesajul vizual sau sonor și mesajul lingvistic nu pot fi separate. O bună exploatare a unui 

document audiovizual presupune o vizionare organizată și sarcini de lucru bine formulate. Nu este necesar să analizăm 

totul. În prezent este foarte ușor să integrezi televiziunea în ora de limbă franceză, pentru că site-ul TV5 Monde oferă 

posibilitatea de utiliza documente televizate, unele chiar în direct, însoțite de sugestii metodologice, ceea ce ușurează 

pregătirea orelor. 

Filmele ilustrează fapte cotidiene ale societății, mentalități, stereotipuri și schimbări evolutive ale limbii. 

Cinematografia este un suport de o mare bogăție pedagogică. Printre obstacolele de care ne putem lovi în didactizarea 

unui film putem enumera : nivelul de limbă poate descuraja elevii, filmele nu răspund unor nevoi a rezultatelor învățării, 

sunt decalaje culturale, materialul nu este întotdeauna disponibil. Tina van Arkel în lucrarea Cinema et classe de langue 

étrangère propune trei etape de exploatare pedagogică a unui film: introducerea și sensibilizarea (activități care au 

menirea de a stârni curiozitatea elevilor), descoperirea și identificarea informației și o ultimă etapă de activități de 

exprimare orală și scrisă. 

Internetul este o resursă inepuizabilă de material didactic care facilitează învățarea limbii franceze. Utilizarea 

Internetului în ora de limbă franceză nu înseamnă să citești pe ecran, să socializezi pe facebook sau să te joci online. 

Trebuie respectate anumite reguli: să lucrezi cele patru competențe (citit, scris, ascultat, vorbit), să integrezi Internetul 

într-un ansamblu de activități de învățare care dezvoltă cunoștințe și competențe lingvistice, sociolingvistice, discursive, 

referențiale și socioculturale, să adaptezi sarcinile de lucru la nivelul elevilor, să favorizezi comunicarea între elevi, să 

verifici calitatea informației, să prevezi sarcini de lucru suplimentare pentru elevii rapizi. 
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Unele site-uri au rubrici speciale dedicate învățării limbii franceze – TV5 Monde și RFI, Francparler.org.  

În concluzie, folosirea suporturilor media în orele de limba franceză stimulează interesul elevilor, cu condiția ca 

acestea să fie adaptate nivelului, vârstei și nevoilor de învățare ale elevilor. 
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http://apff.fi/wp-content/uploads/2012/06/Le-r%C3%B4le-des-m%C3%A9dias-Michel-Boiron2.pdf
http://www.leplaisirdapprendre.com/
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ÎNVĂȚAREA CENTRATĂ PE COMPETENȚE, CONDIȚIE ESENȚIALĂ ÎN 

ABORDAREA DISCIPLINEI ȘTIINȚE ALE NATURII 

Prof. înv. primar  Butean Monica 

Școala Gimnazială Nr. 18 Baia Mare, Maramureș 

 

În contextul noilor abordări curriculare, accentul cade prioritar pe competențele care trebuie formate elevilor, în 

scop practic-aplicativ. Cel care astăzi învață, are nevoie de abilități specifice vieții de zi cu zi. 

Astfel, actualele programe școlare propun centrarea pe elev, nu pe conținuturi. 

 Interesează: 

- aspectele practice (elevul să știe să facă), nu cele teoretice (să știe că); 

-calitatea învățării (cum) și nu cantitatea noțiunilor (cât); 

-informațiile trebuie structurate, în așa fel încât să permită conexiuni logice de tipul cauză-efect; 

-învățarea elevului, nu prelegerea profesorului; 

-profesorul nu expune, ci dirijează învățarea; 

-evaluarea trebuie realizată unitar, individualizat, astfel încât să permită depistarea dificultăților în învățare, pentru a 

realiza activități remediale în funcție de nevoile fiecărui elev.   

Învățarea centrată pe competențe vizează achizițiile și aptitudinile formate elevilor în scop practic-aplicativ și 

modul cum beneficiarii învățării le pot utiliza în viața de zi cu zi. Trebuie selectate acele conținuturi, activități de 

predare-învățare-evaluare și resursele didactice care contribuie la formarea competențelor-cheie din pespectiva aplicării 

lor în situații reale de viață. Astfel, competența reprezintă punctul de pornire al traseului educațional, pe parcursul căruia 

este necesar să reorganizăm situațiile de învățare și activitățile de evaluare, în scopul sprijinirii elevilor în formarea 

abilităților de viață. 

Disciplina: Științe ale naturii 

Clasa a III-a 

Competența specifică: 

3.2. Recunoașterea consecințelor propriului comportament asupra mediului înconjurător permite formarea 

abilităților de protejare a mediului prin acțiuni specifice (observații, experimente, proiecte – a învăța să înveți), analizarea 

și prezentarea noțiunilor/datelor oferă posibilitatea dezvoltării competențelor de comunicare în limba maternă, respectiv  

exprimarea lor în alte limbi (competențe de comunicare în limbi străine), colectarea datelor, realizarea de tabele, 

diagrame, chestionare vizează fomarea competențelor matematice și a competențelor de bază în științe și tehnologii, 

vizualizarea unor softuri educaționale legate de poluare și consecințele acesteia asupra vieții pe Pământ presupune 

exersarea competențelor digitale, implicarea în acțiuni practice de protejare a mediului dovedește formarea de 

competențe sociale și civice, spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare și exprimare culturală.   

În scopul realizării unei  învățări conștiente, voluntare, bazată pe nevoile elevilor de integrare în societate, 

propun următoarele activități: 

-valorizarea experiențelor de învățare ale elevilor prin contextualizarea noțiunilor (Care sunt factorii poluării?, Cum 

afectează poluarea viața pe Pământ?, Cum colectăm selectiv?) 

-aplicarea unor metode active, care să permită elevilor implicarea în propria învățare, în funcție de nevoile de grup și 

individuale (învățare diferențiată) 

-raportarea la conținuturile învățării din perspectiva competențelor (ce știu să facă? Cum fac? De ce fac ceea ce fac?) 
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-realizarea de acțiuni practice (ecologizare, plantare), pentru formarea atitudinii civice, prosociale 

-stimularea participării la activități de grup (proiecte, experimente) în scopul formării comportamentelor participative 

-realizarea activităților în alt cadru decât cel al al clasei, în contexte nonformale (Muzeul  de Etnografie și Artă Populară, 

parc, pădure) 
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STUDIU DE CAZ 

 secțiunea 2 

 

                               Autor: Prof. Simioneasa Gabriela-Petronela 

 

Datele problemei:  

Preșcolarul Ștefan Chirica, în vȃrstă de 5 ani din grupa mijlocie, nu se adaptează comportamental la mediul din 

grădiniță. Din acest motiv, educatoarea grupei și consilierul școlar, au sarcina de a găsi modalități pentru identificarea 

factorilor declanșatori ai prezentului fapt și pentru remedierea situației. 

Perioada: Pe tot parcursul anului școlar; 

Factorii implicați: 

? individuali: 

o nervozitate, agitație; 

o tulburări de comportament; 

o plâns nemotivat; 

? familiali: 

o lipsa supravegherii părinților (tatăl este alcoolic, mama lucrează în străinătate) 

o este supravegheat de bunici ȋntreaga zi, însă aceștia nu-i pot oferi atenția și  educația necesară; 

o așteptări reduse din partea familiei ȋn ceea ce privește grădinița. 

Descrierea comportamentului deranjant: 

✓ Ștefan este deprimat tot timpul, nu are prieteni, manifestă tulburări mari de limbaj; 

✓  Nu stă liniștit în timpul activităților cerându-se mereu la baie; 

✓ Aruncă jucăriile atunci când se desfășoară un joc în grupă; 

✓ Colegii își pun mâinile la urechi în momentul în care acesta începe să plângă fără motiv; 

Intervenții/Practici: 

o Obiective pe termen lung 

- Ștefan va frecventa regulat toate orele din grupă 

- La grădiniță va lua parte la discuțiile structurate și nestructurate cu toți colegii 

o Obiective pe termen scurt 

?- Va fi implicat ȋn a-și spune părerea la toate discuțiile din grupă alături de 

colegii săi. 

?- I se vor da sarcini precise, fiind implicat ȋn diverse acțiuni, pentru a fi 

responsabilizat. 

? Metode și strategii: 

» Conceperea și punerea ȋn practică a unor metode coerente de lucru cu el. 

 » O strânsă legătură cu familia, astfel ȋncȃt prezența sa la grădiniță să fie de aproape 100%. 

 » Ajutarea lui Ștefan de a depăși teama de a se adapta la mediul preșcolar, spunându-și părerea ȋn fața colegilor săi, 

printr-un sistem de sprijin și ȋncurajare din partea educatoarei.  

» I se va da ocazia să-și crească ȋncrederea ȋn sine și să-și imbunatătească aptitudinile ȋn situațiile ȋn care interacționează 

cu colegii, prin responsabilizarea sa ȋn competiții, concursuri;  
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?Programul de schimbare a fost aplicat în timpul unei ȋntâlniri la care au participat mama, bunica, educatoarea, 

consilierul școlar, iar Ștefan a acceptat să ȋncerce să atingă obiectivele pe termen scurt.  

Responsabilități  

o Va lucra o dată pe săptămână cu consilierul grădiniței.  

?  Participarea ȋn grupă 

 » educatoarea îl va ajuta ȋn fiecare zi să gasească răspunsul unei întrebări care va fi pusă ȋn ziua următoare; acest fapt are 

ca scop mărirea participării lui ȋn grupă, micșorându-i teama de a răspunde ȋn fața colegilor; 

 » rolul jucat de educatoare va scădea, ȋn funcție de progresul ȋnregistrat de preșcolar, astfel ȋncȃt să-i permită să participe 

sau să răspundă spontan la discuțiile din grupă; 

» participarea lui la discuțiile din grupă nu va lăsa loc unei intensificări speciale, băiatul va fi conștient că răspunsurile 

corecte date ȋn fața colegilor sunt de fapt o recompensă: “ Ceilalți vor vedea că nu sunt așa de rău.” ? 

 

  Ședințe de consiliere ? 

 -O dată pe săptămână vor avea loc ședințe de consiliere ȋn cabinetul școlar.  

?- O dată pe lună vor participa și bunicii lui.  

Evaluarea programului de schimbare: 

 » La interval de două săptămâni, apoi la o lună de la prima întălnire au avut loc ședințe cu Ștefan, mama și consilierul 

școlar. 

 » Obiectivele pe termen scurt au fost realizate și se observă progrese rapide ȋn relațiile spontane și convenabile ale lui 

Ștefan cu alte persoane. 

 » Numărul mărit de activități scrise, pare să fi mărit puțin cȃte puțin siguranța băiatului. Spre exemplu, după perioada de 

două săptămâni a obiectivului pe termen scurt, preșcolarul a ȋnceput să participe ȋn grupă din ce ȋn ce mai mult, fiind din 

ce ȋn ce mai activ.  

» Atunci cȃnd a ȋnceput să participe spontan, el a ȋncercat să afle până unde putea merge (ȋntârzia, oferea răspunsuri 

nepotrivite, vorbea neȋntrebat, vorbea ȋn timpul activităților cu alți colegi, deranjând și se purta la fel ca ȋnainte).  

Concluzii:  

Teama pe care o manifestă Ștefan de a nu se face de râs ȋn față colegilor, dorința lui de a avea un comportament 

agresiv atȃt verbal cȃt și fizic, se datorează lipsei de comunicare cu familia. Comportamentul său agresiv, față de cei din 

jur este datorat lipsei unei persoane de sex masculin din casă, respectiv tatăl, ȋn care copilul avea mare încredere.  

Ȋn continuare, consilierul școlar și doamna educatoare vor aplica tehnici experimentale pentru a ameliora starea de 

teamă și de inadaptare școlară pentru copil. 
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« Sous la loupe », le jeu didactique Bingophone 

Prof. Cosma Cornelia 

Liceul cu Program Sportiv “Florin Flșeriu” Sebes 

 

Par l`expression “sous la loupe“ on comprend la présentation en détail, du jeu didactique Bingophone, mis en 

place à la classe et analysé le long de mon activité pédagogique et finalement, mes considérations sur les effets de son 

application dans la classe de FLE.  

FICHE PÉDAGOGIQUE 

Nom du jeu : Bingophone 

Jeu de phonétique et vocabulaire (voyelles nasales ; phonie/graphie). Pratique de la discrimination auditive et repérage 

des formes écrites.  

But du jeu : être le premier à remplir les 12 cases de la planche de jeu avec les jetons ou équivalents  

Compétences spécifiques : identifier le son et repérer le mot où on entend  

Niveau de FLE : débutants (pour la révision)  

Nombre de joueurs : jusqu’à 24 en individuel  

Age des joueurs : enfants à partir de 8 ans / adolescents / adultes  

Durée du jeu : de 15 à 20 minutes  

Types de mécanismes : hasard  

Intéraction ludique : compétition individuelle ou par petites équipes de 2 ou 3  

Niveau de difficulté : moyen pour les enfants (difficultés de lecture) ; facile pour adolescents et adultes.  

Matériel : 24 planches de jeu (fiches bristol)- (Voir l’annexe 1) et 36 cartes de mots- (Voir l’annexe 2) ; 2 boîtes pour 

ranger les deux types de fiches ; 360 jetons ou équivalents (objets qui ne roulent pas et pas trop légers).  

Mode d’emploi : l`animateur distribue une planche et 12 jetons à chaque joueur ou à chaque équipe. L’animateur 

dispose des 32 cartes de mots. Il lit à haute voix les cartes de mots ; les élèves écoutent ; ils identifient le son ; s’il y a 

lieu, ils repèrent le mot sur leur planche et posent un jeton sur ce mot afin d’être les premiers à remplir la grille. Le 

premier qui remplit la grille crie       « Bingo ».  Il est préférable de désigner de 3 à 5 gagnants.  

Variante 1 : aligner 3 jetons (plus rapide)  

Variante 2 : pour la mise en route, les mots seront lus deux fois ; l’animateur pourra également varier le rythme de 

lecture. On peut aussi laisser lire les mots par un élève (celui qui a gagné au tour précédent, par exemple).  

Prolongements proposés :  

1. On peut expliquer en grand groupe le sens des mots et faire écrire un texte à partir des mots d’une seule planche, 

individuellement ou par équipes.  

2. Avec les cartes de mots on peut faire des « tournois conversationnels » au cours desquels chaque élève aura 3 ou 4 

cartes et devra essayer de placer de manière cohérente dans la conversation les mots correspondants.  

3. Variante écrite de l’exercice précédent : produire collectivement un récit en chaîne en plaçant le maximum possible de 

mots.  

Des considérations personnelles sur l`application du jeu « Bingophone » 

 

- plaît bien aux élèves ; 

- stimule l`attention ; 

- favorise l`écoute active 
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- jeu utile pour fixer la prononciation correcte  

- permet l`évaluation individuelle ; 

- permet de travailler s`en rendre compte, de participer.    

 

- très frustrant pour les élèves qui ne maîtrisent pas bien les règles phonétiques ;                                                                                                                                                     

- si les élèves maîtrisent mal les règles phonétiques, le jeu  

peut devenir lassant. 

 

Annexe 1 (les 24 planches de jeu) 

veine  paon mont  mène  main ton 
sein  vent rein lent vont bain 
bonne  tonne  ment  bon vin rang 

teint  rond lent tonne panne  sang  

ment  donne  daim  ment pain bon 
rein  long panne  sein  veine  mène 
saine  banc laine bonne  ton  dans 

don  dans teint son lent reine  

paon  laine banc tonne rond pain 
vent  panne  sang  vin mont  dans 
ment  bain ton lent reine son 
son  rang daim ton veine mène  

don  teint veine bon main rang 
mène  son laine sang panne  ton  
lent  rond donne  saine  mont vin 

bon  ton tonne  mène lent don  

saine  daim  rond  sang  don  vin  
banc  panne  bonne  reine  banc  bain  
bain  ton tend ment pain bon 
laine  don mène son sein laine  

vin  donne  panne  tend rein rond 
long  sang vont daim vont dans 
rang  mont main paon rang veine 
reine  saine paon donne  main  long  

daim  donne  son  rond  laine  tend 
reine  tend laine dans donne  ton  

vont  pain banc vont sein paon 

dans  bain  long  don  lent  banc  

sang  sein dans ment ton bon 
mont  rond saine teint sang son 
lent  vin long veine  bonne  rond  
panne  rang  daim  don  tend  vin  

daim  panne  pain  reine  long  pain  
main  vont donne  mène  banc  saine 
ton  mont rein panne  son  vont 

dans  veine paon bon bain vin  

paon  bonne  don  rein vin long 
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teint  ment bain laine lent main 

tend  rang pain bon saine mont 
reine  sein main mène son ment  

banc  bain veine main mont paon 

bonne  laine  sang rein rang reine 
daim  mène rang sein daim ment 
rein  reine donne  banc  saine  long  

pain  rein bon paon saine don 
bain  dans sein bonne  donne  long  
sang  teint reine teint vont main 
mont  vin bonne  rond sein pain 

 

 
Annexe 2 (les 36 cartes de mots) 

rond  rang rein reine 

son  sang sein saine 

vont  vent vin veine 

ton  tend teint tonne 

bon  banc bain bonne 
−  

don  dans daim donne 

pont  paon pain panne 

mont  ment main mène 

long  lent lin laine 
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STUDIU DE CAZ 

 

Date personale: C.Ș.N., 16 ani, clasa a X-a 

• sex: M; 

• data nașterii: 13.02. 2003 

• dezvoltare fizică și psihică normală; 

• anxietate; 

• stimă de sine scăzută. 

Date despre familie: C.Ș.N. provine dintr-o familie formată din:  

Mama: D. M., 39 ani. Copilul declară că mama s-a recăsătorit după decesul tatălui (N.I., decedat atunci când 

C.Ș.N. avea 10 ani) şi că de aproximativ un an nu mai lucrează.  

Tatăl vitreg: D. I., lucrează ca zilier în construcţii.  

Sora mai mică: D. A., 4 ani, rezultată din a doua căsătorie a mamei. 

Fratele mai mare: N. M., 21 ani, 8 clase, abandon şcolar după decesul tatălui. N.M. locuieşte singur în locuința 

tatălui decedat, aproape de bunicii paterni, în altă localitate. Are un loc de muncă stabil și se întreține singur. Dorește să 

se înscrie la seral pentru a-și continua studiile și a obține un loc de muncă mai bine plătit. 

Surse de venit: - venituri realizate de tatăl D.I., pensia de urmaș a lui C.Ș.N., alocația surorii D.A. 

Definirea problemei: 

- În partea a doua a semestrului I,anul trecut, elevul C.Ș.N. a început să lipsească frecvent de la ore, 

uneori toată ziua, alteori la începutul sau la sfârșitul programului. La sfârșitul semestrului I a avut media scăzută la 

purtare, a rămas corigent la matematică, a promovat la celelalte disciplinele, la unele cu medii foarte bune. 

- La începutul semestrului al II-lea, tendința de a absenta s-a accentuat, uneori elevul lipsea toată 

săptămâna sau rămânea la școală pentru 2-3 ore. 

- Rezultatele școlare au început să fie din ce în ce mai slabe. 

- Comunicarea cu familia era dificilă deoarece telefonul mamei era adesea în afara rețelei, iar elevul nu 

răspundea la telefon. Mama promitea că îl va supraveghea mai atent, dar elevul continua să absenteze. 

-  Elevul C.Ș.N. risca să rămână repetent din cauza mediei scăzute la purtare și a corigenței la 

matematică. 

Cauzele care au determinat eşecul: 

- Comunicarea dificilă cu membrii familiei, sentimentul de abandon, mama se ocupă mai mult de sora 

mai mică, tatăl vitreg este interesat de pensia de urmaș pe care C.Ș.N. o poate pierde dacă abandonează școala. 

- C.Ș.N. are o stimă de sine scăzută, este furios şi dezamăgit de comportamentul mamei faţă de el şi de 

fratele său, mama pare mai preocupată de noua familie, îi spune că va abandona școala, la fel ca fratele său. 

- Trăirile sale afective sunt ambivalente. Pe de o parte sunt prezente dragostea faţă de mamă, nevoia de a 

primi şi dărui afecţiune, pe de altă parte trăieşte sentimente de teamă şi anxietate faţă de posibilele consecinţe ale faptelor 

sale, nu știe cum să rezolve problema. 

- Prezintă dorinţa de a se descurca singur, de a urma același drum ca fratele său mai mare.  
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Plan de intervenţie: 

▪ Consiliere educaţională: 

1. Care este relația mea cu cei din jur? 

Obiective: Identificarea şi conştientizarea emoţiilor, sentimentelor faţă de mamă și noua familie. 

Tehnica de consiliere: focalizare pe copil (expunere liberă, interviul psihologic, observaţia) 

2. În orice fac, găsesc sprijinul celor din jur. 

3. În orice fac, nu găsesc sprijinul celor din jur. 

Obiective: Identificarea persoanelor care oferă sprijin moral.     

Tehnica de consiliere: focalizare pe copil (Testul Familiei, observaţia sistematică) 

4. Cine sunt eu azi? 

Obiective: Autocunoaşterea şi creşterea stimei de sine, dezvoltarea încrederii în sine, identificarea calităţilor şi 

limitelor personale şi conştientizarea consecinţelor comportamentului negativ. 

Tehnica de consiliere: focalizare pe copil (fişe de lucru şi exerciţii de autocunoaştere) 

5. Cum tratez un eşec şcolar? 

Obiective: sprijinirea elevului în fixarea unor obiective realiste, formarea abilităţilor de luare a deciziilor, 

finalizarea anului școlar în curs, promovarea corigenței la matematică. 

Tehnica de consiliere: focalizare pe copil (fişe de lucru, exerciţiul, problematizarea). 

6. Care sunt planurile mele de viitor?  

Obiective: Orientarea în carieră, conştientizarea importanţei studiilor în formarea unei cariere, alcătuirea 

planului personal de carieră. 

Tehnica de consiliere: focalizare pe copil (fişe de lucru, exerciţiul, problematizarea). 

Acţiune la nivelul familiei: 

7. Care este relația mea cu copii mei? 

Obiective: Identificarea şi conştientizarea sentimentelor faţă de cei 3 copii, gestionarea echilibrată a relațiilor cu 

aceștia, gestionarea timpului acordat fiecărui copil și problemelor specifice fiecăruia 

Tehnica de consiliere: focalizare pe părinţi (expunere liberă, observaţia) 

8. Cum tratează copilul meu eșecul și abandonul şcolar? 

9. Cum îl pot ajuta? 

Obiective: sprijinirea necondiționată a elevului în fixarea și realizarea unor obiective realiste, formarea 

abilităţilor de luare a deciziilor. 

Tehnica de consiliere: focalizare pe părinți (problematizarea) 

10. Pot furniza suportul emoţional de care are nevoie copilul meu aflat în situație de risc de 

abandon școlar? 

Obiective: sprijinirea copilului prin oferirea unui suport moral din partea familiei. 

Tehnica de consiliere: focalizare pe părinţi (Testul Arborelui, Testul Familiei, observaţia sistematică). 

    Acţiune la nivelul profesorilor 

11. Cum tratează elevul meu eşecul și abandonul şcolar? Cum intervin eu? 

Obiective: sprijinirea elevului aflat în situație de risc de abandon școlar în fixarea unor obiective realiste pentru 

că se ştie că, în caz de abandon, foarte puțini elevi își reiau studiile. 

Tehnica de consiliere: focalizare pe profesori (problematizarea) 
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16.   Ce înseamnă pentru mine să am un elev în situație de risc de abandon școlar în clasă? 

Obiective: asistarea profesorilor pentru înţelegerea situaţiilor speciale care apar din cauza problemelor 

emoționale ale elevilor ce provin din familii recompuse.  

Tehnica de consiliere: focalizare pe profesori (expunere liberă, observaţia). 

17.   Pot furniza suportul emoţional necesar elevilor aflați în dificultate?  

Obiective: sprijinirea copilului aflat în situație de risc de abandon școlar prin oferirea unui suport moral din 

partea şcolii. 

Tehnica de consiliere:  focalizare pe profesori (expunere liberă, observaţia). 

 

Rezultate obţinute: 

▪ C.Ș.N. a decis să participe la cursuri, lipsește mai rar, se preocupă să prezinte scutiri medicale pentru 

absențele nemotivate; 

▪ a finalizat clasa a IX-a cu media 6 la purtare și rezultate slabe la majoritatea disciplinelor; 

▪ a promovat examenul de corigență la matematică; 

▪ în urma şedinţelor de consiliere, mama a înţeles că fiul său are mare nevoie de suportul ei afectiv şi nu 

de reproşuri și comparații cu fratele mai mare; 

▪ în clasa a X-a, elevul a avut un număr mai mic de absențe și a prezentat un interes crescut pentru 

studiu; 

▪ la împlinirea vârstei de 18 ani, spre finalul clasei a XI-a, C.Ș.N. s-a mutat cu fratele său mai mare, 

lucrează împreună cu acesta în timpul său liber; 

▪ păstrează legătura cu mama sa prin telefon, se vizitează rar; 

▪ în clasa a XII-a, C.Ș.N. a lipsit foarte rar, s-a concentrat pe studiu pentru promovarea examenului de 

bacalaureat, a lucrat în continuare cu fratele său; 

▪ a promovat examenul de bacalaureat cu media 8,03, a obținut cea mai mare notă din clasă la proba de 

Limba și literatura română (9,40); 

▪ dorește să-și continue studiile în învățământul superior. 
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PROIECT DIDACTIC 

Andrei Zoe Diana  

Gradinita nr 246, sector 6, Bucuresti 

 

Tema Anuală: „Când cum şi de ce se întâmplă” 

Tema Săptămânii: „ La mulţi ani, mămica mea!” 

Tema Proiectului tematic:” Cela patru fiice ale anului”- Zvon de primăvară” 

DOMENIUL ȘTIINȚĂ: Activitate matematică 

TEMA: ”Să o ajutăm pe Zâna Primăvară” 

TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare și verificare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

FORMA DE ACTIVITATE: Joc didactic  

FORMA DE REALIZARE: Frontal, pe echipe 

SCOPUL: 

• Dezvoltarea capacității de a înțelege și utiliza numere, cifre, întrebuințând un vocabular adecvat. 

OBIECTIVELE OPERAȚIONALE: 

• O1 – Să formeze grupe după criteriul formă; 

• O2 – Să raporteze cantitatea în limitele număratului 1-6; 

• O3 – Să cunoască locul fiecărui număr în șirul numerelor naturale; 

• O4 – Să efectueze operații de adunare și scădere în limitele 1 – 6 cu diferență de 1 – 2 unități. 

• O5 – Să utilizeze limbajul specific activităţii matematice. 

• O6 – Să manipuleze material didactic conform sarcinii primite  

• O7 – Dezvoltarea capacităţii de a colabora în echipă. 

METODE ȘI PEOCEDEE: Conversația, jocul, exercițiul, explicația, demonstrația. 

Sarcina Didactică: 

Preşcolarii vor avea de numărat, format mulţimi şi operaţii în limitele 1-6 

REGULI DE JOC: 

1. Educatoarea adresează întrebări tuturor copiilor ; 

2. Copilul care va răspunde va fi ales cu ajutorul unei baghete fermecate care se va plimba de la un copil la celălalt până 

ce educatoarea numește un copil; 

3. Răspunsurile corecte vor fi răsplătite cu aplauze. 

ELEMENTE DE JOC: Zâna Primăvara, Bagheta magică, clopoțel. 

MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: Coșuleț - plicuri cu sarcini, tablă magnetică, jetoane cu flori de primăvară 

(ghiocel, narcisă,zambilă, lalea, toporaș, viorea), jetoane cu vaze de diferite culori numerotate de la 1 – 6, jetoane fluturi, 

coșulețe, jetoane cu semne matematice(+,-,=) 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

1. ***Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani MECT, editura DPH Bucureşti  2019. 

2. Bulboacă, M., Perta, D., Chițu, L, Gabor,L.,Stârciogeanu D.,  Manual - Clasa a XII-a Filiera vocațională. 

Învățător – educatoare – „Metodica predării Matematicii/Activităților matematice”, Editura Nedion, Bucureşti, 

2007
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3. Dumitrana, M, ”Activități matematice în grădiniță” – Editura Compania, București, 2002. 

 

DURATA: 30 minute 

Evenimentul  

didactic 

Conținutul științific Strategiile didactice 

 

Evaluare 

 

1. Moment 

organizatoric 

Crearea condițiilor necesare bunei desfășurări a a activității: 

• aerisirea sălii de grupă; 

• aranjarea a patru centre  deschise pentru cele 4 echipe (ghiocel, narcisă, 

zambilă, lalea) și a tablei magnetice în fața careului; 

• pregătirea materialului didactic: 

- câte un coșuleț pentru fiecare echipă care conține: 1 ghiocel, 2 narcise, 3 

zambile, 4 lalele, 5 toporași și 6 viorele) 

• aranjarea scăunelelor la fiecare masă. 

  

2. Captarea Atenției Se realizează cu ajutorul Zânei Primăvara care aduce un coșuleț cu o baghetă 

magică, plicuri  care conține flori cu sarcinile unui joc prin care dorește să afle: ”Ce 

știți voi la matematică, pentru a o ajuta să împartă florile de primăvară în întreaga 

țară.” 

Conversația, 

Zîna Primăvară, 

Coșuleț, bagheta 

magică, plicuri 

 

3. Anunțarea temei și a 

obiectivelor 

Educatoarea propune jocul ” Florile primăverii ” în care se vor consolida 

cunoștințele matematice privind formarea grupelor după formă, număratului în 

limita 1-6, adunări și scăderi cu 1 – 2 unități  

Conversația, explicația  

4.Dirijarea 

învățării 

Copiii sunt așezați la mese pe 4 grupe conform simbolurilor de pe mese și 

medalionului fiecărui copil (ghiocel, narcisă, zambilă, lalea) 

➢ Intuirea materialului didactic.Educatoarea intuiește cu ajutorul copiilor 

materialele de pe tabla magnetică, din coșulețele de pe masă (jetoane-flori,vaze 

de diferite culori, numerotate) 

➢ Explicarea și demonstrarea jocului: 

Explicația 

Demonstrația 

Jocul 

- jetoane flori 

- jetoane vaze 

- bagheta magică 
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- jocul se desfășoară pe patru echipe, echipa ghiocei, narcise, zambile,lalele; 

- sarcinile pentru fiecare probă sunt scrise pe florile din plic aduse în coșuleț de Zâna 

Primăvară; 

- răspunde câte un reprezentant din fiecare echipă care va fi răsplătit cu flori 

zâmbărețe și aplauze, 

- copiii vor fi numiți cu ajutorul baghetei magice și cu ajutorul expresiei vrăjite: 

Hocup-pocus... ghiocel delicat răspunde de îndată, ...narcisă fermecată..., 

...zambilă parfumată..., lalea zâmbitoare... 

Executarea jocului de probă: 

Educatoarea numește cu ajutorul baghetei și a cuvintelor magice un copil ce va 

realiza prima sarcină din plic. Acesta va veni la masa educatoarei și va forma 

mulțimi cu flori după criteriul formă. Răspunsul corect va fi recompensat cu aplauze 

și recompense – flori zâmbitoare. 

Executarea jocului de către copii: Varianta I: 

Se va urmări desfășurarea corectă a jocului, respectarea regulilor, exprimarea 

corectă în propoziții și folosirea unui limbaj adecvat. 

Fiecare grupă va primi câte un coșuleț cu jetoane flori de primăvară pe care le vor 

grupa după criteriul formă. 

Vor număra elementele din cele 6 grupe. 

Educatoarea cu ajutorul baghetei și a cuvintelor magice va numi, pe rând, câte un 

reprezentant din fiecare echipă să așeze la tabla magnetică în vazele numerotate, 

grupa cu numărul de elemente corespunzător cifrei de pe vază. 

 

- plicuri cu flori pe care 

sunt scrise sarcinile de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

practică 

4.Obținerea 

performanței 

Varianta II: 

Cu ajutorul baghetei și a cuvintelor magice educatoarea le cere copiilor să închidă 

ochii, în acest timp ea ascunde o cifră din șirul numeric de pe tabla magnetică 

într-un coș cu mai multe cifre. La sunetul clopoțelului, copiii vor deschide ochii și 

Exercitiul Evaluare orală 

 

Evaluare practică 

 



   CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

  ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1083 

căte un reprezentant de la fiecare echipă care va fi numit de educatoare va trece pe la 

tabla magnetică și va alege din coșul de pe masa educatoarei cifra lipsă și o va pune 

la locul ei. Un alt reprezentant din aceeași echipă va spune care este vecinul mai mic 

și vecinul mai mare al cifrei dispărute. 

Pentru fiecare răspuns corect echipa va fi recompensată cu o floare zîmbitoare și 

aplauze. 

Varianta III: 

De asemenea cu ajutorul baghetei și a cuvintelor magice, educatoarea va numi câte 

un copil, pe rând, de la fiecare echipă și îi va trasa următoarele sarcini: 

a) Echipa ghioceilor va avea sarcina: de a așeza tot atâția fluturi cât arată cifra de pe 

vaza verde (3); 

      b) Echipa narciselor va avea de rezolvat următoarea sarcină: în vaza albastră 

(4) s-au ofilit 2 lalele. Căte lalele au mai rămas în vază? 

c) Echipa zambilelor va avea de rezolvat următoarea problemă: Alina a plecat la 

pădure și a cules 2 ghiocei și i-a așezat alături de ceilalți ghiocei din vaza galbenă 

(1). 

d) Echipa lalelelor va avea sarcina de a numi cele două operații din problemele 

anterioare (scăderea și adunarea) și de a le exemplifica pe tabla magnetică cu 

ajutorul jetoanelor reprezentând cifre, semne matematice (+,-,=). 

6. Evaluarea Activității Fiecare grupă își va număra florile primite drept recompense pentru răspunsurile 

corecte. 

Conversația Evaluare orală: 

 

7. Încheierea 

Activității 

Se fac aprecieri asupra întregii activități și copiii vor fi recompensați de către Zîna 

Primăvară cu mici surprize. 

Conversația,  

Stimulente  

Aprecieri verbale 
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“ÎNVAŢ DIN POVEŞTI ” 

 

 

Cadru didactic : Simion Mihaela Nicoleta  

Gradiniţa nr.246 

Str.Fabricii , nr.20 sector 6, Bucureşti 

 

 

 

            “În creştere fiind , dacă nu mananci cum trebuie , cât trebuie şi     când trebuie poţi ajunge slăbănog . Dar 

dacă inima şi mintea ta (…) nu îşi primesc raţia de basm , fabule istorioare  , sufletul se chinuieşte şi devine rău  .” 

 (I.D. Sârbu – “Dansul Ursului “) 

               Toţi copiii iubesc poveştile , povestirile . Poveştile sunt ca o floare rară pentru copii , mai ales pentru 

preşcolari . Ei sunt la vârsta la care absorb informaţia , la vârsta la care îi putem modela dându-le modele . 

                Copiiii trebuie să dobândeasca capacitatea de a comunica , de a-şi exprima gândurile , impresiile , 

sentimentele incă de la vârsta prescolară , cum altfel decât cu ajutorul poveştilor. 

                Cu ajutorul poveştilor putem educa emoţii şi sentimente încă de la vârsta preşcolară. 

              “Emoţiile sunt trăiri afective de mare intensitate cu o durată relativ scurtă , însoţite de reacţii 

comportamentale ce tind să scape de sub control conştient .” 

                Poveştile trebuie prezentate astfel încat reacţiile afective apărute în timpul activitaţii , cum ar fi senzaţiile 

şi percepţiile să însoţească şi sa coloreze afectiv activitatea cognitivă.  

              Poveştile îi ajută pe preşcolari să aibă emoţii . Acestea pot fi pozitive sau negative , dar cum emoţiile 

funcţionează asemenea unei “ cutii de rezonanţă “ , adică cele pozitive intensifică coloratura pozitivă a celorlalte stări 

afective şi o pot atenua pe cea negativă . 

             Poveştile ne ajută să educăm emoţiile copiilor care percep realitatea “în culori întunecate “.  Prin repetarea 

acestor activităţi , în timp , emoţiile negative  se pot transforma în emoţii pozitive şi se pot stabiliza în trăsături de 

personalitate . 

             Sentimentele sunt trăiri afective de lungă durată si de intensitate relativ mare.  

             Sentimentele continuă să se manifeste şi în absenţa stimulilor care au stat la baza lor . 

Naşterea unui sentiment este un proces de durată ce presupune tatonări , confruntări în urma cărora  el caştiga  

stabilitate . Odataă stabilizat sentimentul devine atitudine afectivă . 

               Sentimentele pot fi pozitive- dragoste , prietenie  si negative – gelozie , inferioritate . 

               Sentimentele îi pot pune amprenta ( pozitiv sau negativ ) , de lungă durată asupra comportamentului 

prescolarului  . 

              Poveştile sunt căi prin care sentimentele capătă forme prin crearea de atitudini, comportamente,aptitudini. 

               Poveştile sunt bucăti de viată , de situaţii asemanatoare celor din viaţă . Copiii pot invăta  mai uşor să 

asocieze o  situaţie cu o stare , cu o emoţie . Pe baza lor putem identifica  dacă cei mici işi conştientizează  emoţiile , 

dacă  invaţă să şi le gestioneze . 

              Culorile , emoticoanele , muzica  ne ajută să sprijinim  povestea  în identificarea emoţiilor şi mai tarziu a 

sentimentelor . 

               La grupele mari  prescolarii pot crea poveşti pornind de la o emoţie creată . Poveştile devin astfel 

creatoare de emoţii  şi emoţiile promotoare de poveşti . 
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              Prin jocuri de rol , dramatizări , serbări , lecturi după imagini putem valorifica şi mai bine emoţiile din 

poveşti . 

              In dramatizări , copiii devin mici actori , empatizează cu personajele interpretate  , ei nu doar reţin  textele  

, ci le însotesc cu gestica şi mimica si expresivitate , se folosesc si de inflexiunile vocii , de decor . 

              Cei mai mulţi  copiii îşi doresc roluri pozitive  din poveşti  ,  dar trebuie motivaţi să accepte şi rolurile 

negative ,  importanta fiind interpretarea nu doar conţinutul rolului. Prin interpretarea rolurilor copiii vor întelege şi mai 

bine cum sunt percepute comportamentele pozitive / negatetive . 

             Vârsta preşcolară oferă cadrul adecvat pentru cunoaşterea emoţiilor şi sentimentelor prin intermediul 

poveştilor . Poveştile reprezintă un stimul de creativitate . 

              Prin intermediul poveştilor copiii îşi pot exprima sentimente de iubire , ură , teama , fericire , tristeţe  sau 

pot asista la confruntarea dintre bine si   rău . 

             Cu ajutorul poveştilor copiii pot fi batrâni , prinţi , prinţese , zmei , vrajitoare şi pot trăi sentimente diverse .  

Acestea se pot pune în scenă foarte bine prin dramatizări , jocuri de rol, piese de teatru din gradiniţa sau teatre ( Ion 

Creangă , Ţăndarică etc .), serbări , concursuri . 

             Emoţiile şi sentimentele trăite prin intermediul poveştilor vor fi mai intense  dacă povestea este insoţită de 

muzica , mişcare scenică , decor , dialog , zgomote atmosferă specifică create dacă poveştile sunt transpuse în desene , 

picturi sau colaje . 

             In concluzie poveştile  stimuleaza imaginaţia , dezvolta abilitaţile de comunicare ,  relaxeaza , ajuta copiii 

sa-şi exprime sentimentele  , poveştile întăresc relaţia parinte – copil . 

 

 

Bibliografie  : 

1.Curriculum pentru educaţie timpurie a copiilor 

2. Bianca Bratu . ”Preşcolarul si literatura  “ ,. EDP , 1977 

3. Bianca Bratu , “ Creativitatea copilului “ , Editura Enciclopedica Româna , 1969 

4.Preda Viorica , “ Gradiniţa altfel “ Editura E&I Integral  , Bucureşti 2003 
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 MANAGEMENT EDUCAȚIONAL. 

MANAGEMENTUL STRUCTURILOR INFODOCUMENTARE 

 

 
                                                   GHEORGHIU GABRIELA 

                                                       bibliotecar - Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu”  

                                         Fetești – Ialomița 

 

           “Omul a documentarizat toate spațiile cunoașterii. Diversele categorii de informații au fost înregistrate, 

clasificate, organizate și conservate în limita resurselor și a nivelului tehnic al epocii astfel încât cosmosul cunoașterii să 

rămână accesibili și utilizabil de-a lungul timpului. Era și este singura soluție a perenității și a dezvoltării.” 

 

     Managementul educațional constă în studierea proceselor și relațiilor ce se manifestă în cadrul instituțiilor de 

învățământ, în timpul desfășurării procesului educaționa, in vederea descoperirii legităților care-l generează și a elaborării 

unor metode și tehnici de conducere pe baza cărora să se asigure creșterea eficienței acestui proces.            

      Managementul structurilor info-documentare face parte din categoria managementului cultural și se distinge de 

managementul afacerilor, în primul rând, prin absența profilului. Bibliotecile sunt instituții care își desfășoară activitățile 

în spațiul cultural. Oferta de servicii promovate de aceste insituții are un grad ridicat de accesibilitate și vizează un număr 

mare de beneficiari. Dezvoltarea noilor tehnici de conducere și gestionare a activităților desfășurate în bibliotecă, 

modificările intervenite la nivelul diversificării sistemului de funcții ce revin bibliotecilor contemporane, nu trebuie să se 

îndepărteze de misiunea originară a acestor instituții. 

 

           Primii pași, se fac din interior și se sprijină pe dorința managerilor și a bibliotecarilor de a fi din ce în ce mai 

performanți, de a pune lucrurile în mișcare prin creșterea calității serviciilor tradiționale, prin proiectarea unor servicii 

noi, conforme cu modificările surprinse la nivelul intereselor info – documentare, educaționale, sociale și culturale, 

exprimate de utilizatori. 

 

” Cartea este un tezaur în care se concentrează gândurile și experiența omenirii,pentru a le transmite urmașilor.” 

Seneca 

             Lectura reprezintă o încercare a spiritului, un important mijloc de a câștiga experiență și idei, de a cunoaște 

viața prin intermediul altor oameni. În același timp, ea poate însemna un leac pentru orice stare sufletească:  o singură 

oră petrecută în bibliotecă poate să alunge sau să vindece orice durere sufletească.  În ciuda progresului rapid al 

științei, cartea rămâne nemuritoare în educarea și formarea personalității fiecărui om.  

 

     Colaborarea dintre cadrele didcatice și bibliotecari leagă experiența profesională a două grupuri, astfel încât aceștia 

pot realiza sau susține o serie de inovații necesare îndeplinirii necesităților de studiu ale generațiilor următoare de copii și 

adulți. Procesul de instruire trebuie să se desfășoare în echipă, profesorul asigură experiența tematică, iar bibliotecarul pe 

cea legată de publicații și de studiul individual. Ambii planifică și instruiesc în colaborare pe o anumită perioadă grupuri 

de elevi. 
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Produsele bibliotecii școlare se concretizează în: 

- fondul de publicații, prelucrat conform normelor biblioteconomice; 

- lucrări și materiale bibliografice; 

- activități diverse pentru promovarea lecturii în rândul elevilor. 

 

         Activitatea bibliotecii și a bibliotecarului școlar nu mai constituie doar un mijloc auxiliar al activității de 

educație, ci este o parte integrantă a acesteia. În acest context nou, principala sarcină a bibliotecarului constă în 

deprinderea elevilor cu tehnica muncii intelectuale, în obișnuirea lor cu folosirea tuturor mijloacelor moderne de 

informare puse la dispoziție de biblioteca școlară a zilelor noastre. 

      Biblioteca școlară nu concurează procesul de învățământ, ci îl completează. Ea dă documentația practică, gustul 

pentru cercetarea individuală și documentația bibliografică, atât de utilă tuturor oamenilor. Din punct de vedere 

intelectual, lectura pregătește pentru reflecție, pentru formarea spiritului și creșterea câmpului de cunoștințe. 

 

 „Un copil care crește în lumea cărților, este asemeni unei flori care crește în grădina feerică a Naturii Mamă  ” 

 

        

 

 

 



   CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

  ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1088 

LESSON PLAN 
 

Stelian Lidia-Maria 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară din Fetești 

 

SCHOOL: Technological High-School of Food Industry 

SUBJECT: English Language 

LEVEL OF STUDENTS: Elementary (A2) 

CLASS: 4th form 

TOPIC OF LESSON: Present Tense Simple (PTS) vs. Present Tense Continuous (PTC)  

DATE: the 3-rd of April, 2021 

NUMBER OF STUDENTS: 20 

TIME: 50 minutes 

TYPE OF LESSON: joint (consolidation knowledge) 

NAME OF (STUDENT) TEACHER: Stelian Lidia-Maria 

 

TIMETABLE FIT:  

AIMS: 

A1: to provide clarification and practice of the PTS vs. PTC;  

A2: to provide accuracy and fluency speaking practice in a conversation in the context of daily habits and temporarily 

actions; 

A3: to provide process writing practice using teaching practice of both tenses.  

 

ASSUMPTIONS:  

- A few students are able to differentiate between the two aspects of the present tense – PS and PC;  

- The Ss should have basic vocabulary related to daily routines; 

- The Ss interact very well in group and whole class activities 

ANTICIPATED PROBLEMS:  

- Some students might not be familiar with certain words; 

- Some students might not remember previous information about the grammar issues (they might make 

pronunciation mistakes with the PTS verbs, as for example III rd  person sg.; they might confuse PTS for PTC or 

might make mistakes related to word order in declarative and interrogative sentences); 

- Some students might be shy to speak English. The teacher will encourage them not to remain silent, if they 

desire to learn. The T will explain to them that it is better to risk getting something wrong, than not to say 

anything. All learners need to experiment and make errors. 

 

 

 AIDS/ MATERIALS: 

- white board and marker, laptop and video projector, worksheets (APPENDIX 1), handouts (APPENDIX 2), online 

resources. 
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PROCEDURE (40-50 minutes) 

Nr. 

Crt.  

              

PROCEDURE 

                      

TIMING 

 

AIMS 

 

CLASS ACTIVITY 

                                

CLASS  

               

ORGANIZATION 

TYPE OF  

INTERACTION 

        

MATERIALS 

 

SKILL 

PRACTICE 

1. PERSONALIZATION 

– WARM ACTIVITY 

 

A1        3-6' 

The teacher uses a youtube video 

(https://www.youtube.com/watch?v=dToboUPXdxE) 

to draw Ss' attention  and than asks Ss questions: 

What are the major difference in usage of the tenses? 

I live in Spain. Asks Ss: Does this mean that I live 

permanently in Spain? I'm living in Spain now. Asks 

Ss: Does this mean that I temporarily live in Spain?  

CO: plenary, 

frontal 

group work 

 

TI: T-Ss, Ss-T, 

WC  

video 

material 

laptop  

 

S L  

2. GUIDE TO 

MEANING 

 

 

A1  2-3' 

The teacher writes four sentences on the board: I 

play football. I'm playing football. I eat vegetables 

everyday. I'm eating vegetables now. 

 

CO: plenary, 

frontal 

group work  

TI: T-Ss, WC  

board 

S L 

3. HIGHLIGHT THE 

FORM  

 

A1  4-5' 

Based on the last four sentences, the teacher asks Ss 

when do we use each tense and elicits from them the 

formulation of the rule for each tense (We use PTS 

for repeated or regular actions, for daily habits/ 

We use PTC for actions that are happening now, 

for temporarily actions). 

The rules are written by Ss on the board and also on 

their notebooks. 

CO: plenary, 

frontal 

group work  

TI: T-Ss, Ss-T, 

WC  

board, Ss' 

notebooks 

S L W 

4. INITIAL PRACTICE 

 

 

A1  4-5' 

The teacher requires Ss to choose and explain which 

sentences from the following are temporarily actions vs. 

daily habits: I wait for the bus; I'm waiting for the bus. 

He is nice; He is being nice. I watch cartoons every day; 

I’m watching cartoons now. My sister usually helps me 

in the kitchen; My sister is helping me in the kitchen at 

the moment. They often clean the bathroom; They are 

cleaning the bathroom right now.  My mother makes the 

breakfast every day; My mother is making the breakfast 

at this moment. 

CO: plenary, 

frontal 

group work  

TI: T-Ss, Ss-T, 

WC 

S L 

5. SECONDARY 

PRACTICE 

 

The teacher gives Ss worksheet individually and asks 

them to complete the gaps using correct form of the 

verb (PTS and PTC).  

CO: individual 

work; plenary, 

frontal group work  

worksheets 

(APPENDIX 

1) 

https://www.youtube.com/watch?v=dToboUPXdxE
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A1/A3  16-18' After that the teacher reviews the answers with 

students on the board (the students read the answers 

from the worksheet and write them on the board). If 

there is time left, the teacher requests Ss to continue 

with solving similar exercises (see APPENDIX – 

BACKUP EXERCISES). 

 TI: T-Ss, Ss-T, 

WC 

board 

S R L W 

 

 

  

6. GUIDED 

CREATIVITY 

 

A1/A2/A3  9-10' 

In 4 groups, the teacher asks students to write five 

sentences about their daily habits and five about 

temporarily situations.  

Each group will choose a S who will present the 

sentences about daily routines and the another S to 

present temporarily situations (learners may correct 

each other). 

 

CO: group work; 

frontal work  

  

TI: T-Ss, Ss-T, 

Ss-Ss 

S R L W 

7. HOME 

ASSIGNEMENT 

 

A1/A3    2-3' 

Ss are given a crossword puzzle. They are asked to 

solve it and them to change the sentences into PS 

affirmative and negative. 

Extra activity: Ss are given some web pages links in 

order to PTS and PTC by playing games. 

CO: individual 

work 

  

TI: T-Ss 

handout 

(APPENDIX 

2), online 

resources 

R L W 
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Educație antreprenorială prin joc, formă și culoare la copiii cu CES 

 

Profesor psihopedagog Moșuțiu Ioana 

Școala Gimnazială Specială Centru de Resurse și Documentare 

 pentru Educația Incluzivă/Integrată 

Cluj-Napoca 

 

 Odată cu schimbarea viziunii asupra educației din perspectiva cerințelor actuale date de dezvoltarea accelerată a 

tehnologiei, condiții care impun necesitatea utilizării canalelor electronice de comunicare atât în procesul 

instructiv-educativ cât și în procesul muncii, devine imperios necesar ca noi toți, elevi și profesori, să ne instruim, 

adaptăm și dezvoltăm în conformitate cu aceste noi condiții. Adaptarea la prezent din perspectiva educației, presupune 

găsirea de soluții creative, atractive și inovative pentru transmiterea unor conținuturi, formarea unor abilități sau 

deprinderi de viață la elevi. 

 Elevii cu cerințe educaționale speciale nu sunt scutiți de aceste provocări, ei trăiesc și vor trăi în aceeași lume în 

continuă transformare, la care trebuie să se adapteze constant, croindu-și drumul în funcție de evoluția și cerințele pieței 

muncii. Având în vedere aceste considerente, am inițiat un proiect care vizează domeniul educației antreprenoriale, 

oferind elevilor cu dizabilități intelectuale grave, severe și/sau asociate o nouă perspectivă asupra muncii într-un domeniu 

atractiv de activitate, acela de florar-decorator. Obiectivele urmărite prin acest proiect/program au fost următoarele: 

• Dobândirea unor cunoștințe specifice meseriei florar-decorator; 

• Dezvoltarea inițiativei și a spiritului antreprenorial prin pregătirea, realizarea și valorificarea produselor 

finale; 

• Dezvoltarea creativității și adaptabilității, prin implementarea unor idei proprii și gestionarea eficientă a 

muncii în condiții de autonomie și independență; 

• Combaterea stereotipiilor, prejudecăților și discriminării legate de persoanele cu CES prin 

demonstrarea capacității acestora de a realiza produse estetice și de calitate; 

• Dezvoltarea capacității de comunicare și cooperare necesare în etapa valorificării produselor finale; 

• Dezvoltarea capacității de a utiliza motoare de căutare pe internet pentru a afla informații legate de 

domeniul propus, pentru a procura materialele necesare și a le comanda online; 

• Dezvoltarea motricității fine și a îndemânării, prin realizarea unor activități de tăiere, îndoire, lipire, 

asamblare. 

Proiectul a urmărit familiarizarea unui număr de 8 elevi din clasele a II-a și a VIII-a, cu activitățile de muncă 

specifice domeniului florar-decorator și cu posibilitățile de valorificare a produselor rezultate ca urmare a efortului 

depus într-un anumit domeniu de activitate. În cadrul activităților propuse, elevii au învățat să își organizeze eficient 

munca, respectând toate etapele, de la pregătirea până la realizarea și valorificarea produselor obținute, prin vânzarea sau 

dăruirea lor, au învățat să comunice eficient, utilizând materialele necesare în colaborare. Elevii au căutat informații pe 

internet legate de domeniul floristic, de posibilitățile de câștig pe care le oferă acest domeniu, necesitatea pregătirii 

teoretice și practice, precum și necesitatea dezvoltării unor abilități și competențe. De asemenea, au căutat surse de 

procurare a materialelor pe site-uri de specialitate. Li s-a explicat faptul că succesul în acest domeniu este asigurat de 

aspectul estetic al produselor, de îmbinarea corectă și armonioasă a culorilor, precum și de calitatea materialelor folosite. 

Proiectul are menirea de a trezi interesul copiilor pentru muncă, artă, dar și rolul de a îi motiva, de a le dezvolta gândirea 

creativă, de a le crește stima de sine prin conștientizarea propriei valori. 



   CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

  ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1092 

Activitatea propriu-zisă a constat în organizarea unei sesiuni de informare și a unui atelier desfășurat în două 

etape: în prima etapă copiii au realizat aranjamente din plante uscate și decorațiuni; în a doua etapă au fost încurajați să 

vândă aranjamentele realizate în cadrul primului atelier, iar banii obținuți să îi investească în procurarea materialelor 

pentru viitoarele produse. 

Elevilor le-au fost prezentate informații de bază legate de meseria de florar-decorator, cu precizarea ca orice 

persoană poate practica această meserie cu pasiune și succes. Aceasta meserie nu se limitează doar la realizarea 

aranjamentelor florale, ci presupune și procurarea și pregătirea materialelor necesare pentru realizarea lor. Aceste 

materiale se pot procura din natură sau se pot cumpăra. Elevii au căutat site-uri de pe care se pot procura materiale, de 

unde se pot achiziționa plante uscate, accesorii, decorațiuni și unelte, s-au familiarizat cu prețurile și au calculat un buget 

de pornire., cu care am achizitionat materialele. Elevii au căutat cu ajutorul motorului de căutare Google Chrom, imagini 

cu buchete și aranjamente din plante proaspete sau uscate, realizate pentru diferite evenimente. Le-au fost prezentate 

materialele achiziționate și modul în care ele vor fi folosite în cadrul atelierului.  

Activitățile au fost derulate în sistem hibrid. Elevii au beneficiat de sprijinul părinților, iar îndrumările le-au 

primit prin intermediul unor tutoriale realizate de cadrul didactic propunător, precum și în cadrul întâlnirilor din 

Classroom sau fată în față. Târgul de flori a fost realizat prin expunerea lucrărilor realizate într-un Padlet, care a fost 

distribuit pe rețelele de comunicare ale școlii. 

Elevii și părinții au participat la activități cu entuziasm, luând în considerare acest domeniu ca fiind o opțiune de 

viitor în ceea ce privește orientarea profesională. 

Având în vedere feedback-ul obținut, am considerat că această activitate furnizează elevilor și părinților 

informații prețioase despre un domeniu care le poate aduce în viitor beneficii materiale, fiind complexă atât din 

perspectiva informației transmise, cât și a abilităților dezvoltate la elevi, precum și a consolidării relației dintre copii și 

părinți, sau a relației dintre elevi în contextul muncii în echipă. Din perspectiva succesului proiectului, ne dorim ca, în 

viitorul apropiat, să îl implementăm pe un eșantion mai mare de elevi. 

Redau în continuare căteva păreri ale părinților și elevilor, culese în urma derulării proiectului: 

“Îmi făceam griji pentru viitorul copilului meu, pentru că nu puteam să îmi imaginez un domeniu de activitate 

din care acesta să își poată câștiga existența. Acum sunt liniștită și îl voi încuraja să meargă pe acest drum.” (A.C.- 

părinte) 

“Mi-a făcut plăcere să o sprijin pe fetița mea în realizarea aranjamentelor, am lucrat împreună, iar aceste 

activități au fost interesante și plăcute și pentru mine.” (C. F - părinte) 

„Mi-a plăcut ceea ce am făcut foarte mult și îmi doresc ca pe viitor să lucrez într-o florărie.”(I.C.-elev) 

“Îmi place să fac aranjamente florale și caut pe internet tutoriale ca să învăț mai multe. În timpul liber fac 

cadouri pentru prieteni și familie.” (K.M – elevă) 

În urma feedback-ului obținut, am constatat cu bucurie că acest proiect aduce beneficii și din punctul de vedere 

al petrecerii timpului liber, oferind elevilor o preocupare de a utiliza sursele de informație electronică în favoarea 

cultivării unei pasiuni.  
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

GRUPA MICĂ 

AN ŞCOLAR 2021 – 2022 

                                                                                                                       

Prof. Tudorin Georgeta – Gabriela 

                                             Grădiniţa cu Program Prelungit „Mihai Eminescu”, Tg –Jiu, Gorj 

 

 

NR. 

CRT. 

 

TEMA ANUALĂ DE 

STUDIU 

 

PROIECT 

TEMATIC 

 

SUBTEMA 

PROIECTULUI 

TEMATIC 

 

TEMA ÎN AFARA 

PROIECTULUI 

 

PERIOADA 

1.     „IATĂ-MĂ LA 

GRĂDINIŢĂ!” 

(EVALUARE 

INIŢIALĂ) 

13.09.2021 – 

17.09.2021 

2.     „SUNT COPIL 

POLITICOS, CRESC 

FRUMOS ŞI 

SĂNĂTOS” 

20.09.2021 – 

24.09.2021 

3.  „CINE SUNT, 

SUNTEM?” 

„EU ŞI LUMEA 

MEA” 

„FAMILIA MEA”  27.09.2021 – 

01.10.2021 

4.  „CINE SUNT, 

SUNTEM?” 

„EU ŞI LUMEA 

MEA” 

„OBIECTE DE 

TOALETĂ ŞI 

ÎMBRĂCĂMINTE” 

 04.10.2021 – 

08.10.2021  

5.  „CÂND, CUM ŞI DE 

CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

„CĂLĂTORIE 

PRIN GRĂDINA 

TOAMNEI” 

„MĂR GUSTOS ŞI 

SĂNĂTOS” 

 11.10.2021 – 

15.10.2021 

6.  „CÂND, CUM ŞI DE 

CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

„CĂLĂTORIE 

PRIN GRĂDINA 

TOAMNEI” 

„MORCOVEL ŞI 

PRIETENII LUI” 

 18.10.2021 – 

22.10. 2021 

7.  „CÂND, CUM ŞI DE 

CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

„CĂLĂTORIE 

PRIN GRĂDINA 

TOAMNEI” 

„CE NE PUNE 

TOAMNA-N COŞ?” 

 01.11.2021 –  

05.11.2021 

8.  „CU CE ŞI CUM 

EXPRIMĂM CEEEA 

CE SIMŢIM?” 

„TRĂISTUŢA CU 

POVEŞTI” 

„URSUL PĂCĂLIT 

DE VULPE” 

 08.11.2021 – 

12.11.2021 

9.  „CU CE ŞI CUM 

EXPRIMĂM CEEEA 

CE SIMŢIM?” 

„TRĂISTUŢA CU 

POVEŞTI” 

„SCUFIŢA ROŞIE”  15.11.2021 – 

19.11.2021 

10.  „CU CE ŞI CUM 

EXPRIMĂM CEEEA 

„TRĂISTUŢA CU 

POVEŞTI” 

„CAPRA CU TREI 

IEZI” 

 22.11.2021 – 

26.11.2021 



   CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

  ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1094 

CE SIMŢIM?” 

11.  „CINE 

SUNT/SUNTEM?” 

  „ROMÂNAŞII” 29.11.2021 – 

03.12.2021 

12.  „CUM ESTE/ A FOST 

ŞI VA FI AICI PE 

PĂMÂNT?” 

„ÎN FIECARE AN 

VIN SFINTE 

SĂRBĂTORI” 

„GHETUŢA LUI 

MOŞ NICOLAE” 

 06.12.2021 –  

10.12.2021 

13.  „CUM ESTE/ A FOST 

ŞI VA FI AICI PE 

PĂMÂNT?” 

„ÎN FIECARE AN 

VIN SFINTE 

SĂRBĂTORI” 

„OBICEIURI ŞI 

TRADIŢII DE 

IARNĂ” 

 13.12.2021 – 

17.12.2021 

14.     „NE-AM JUCAT ŞI-AM 

ÎNVĂŢAT!” 

(EVALUARE 

SUMATIVĂ 

SEMESTRIALĂ) 

20.12.2021 – 

22.12.2021 

15.  „CÂND, CUM ŞI DE 

CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

„IARNA” „IARNA A SOSIT ÎN 

ZORI” 

 10.01.2022 – 

14.01.2022 

16.  „CÂND, CUM ŞI DE 

CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

„IARNA” „BUCURIILE 

IERNII” 

 17.01.2022 – 

21.01.2022 

17.  „CÂND, CUM ŞI DE 

CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

  „ÎN OGRADĂ LA 

BUNICI” 

24.01.2022  – 

28.01.2022 

18.  „CÂND, CUM ŞI DE 

CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

  „ÎN PĂDURE” 31.01.2022 – 

04.02.2022 

19.  „CÂND, CUM ŞI DE 

CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

  „ÎN VIZITĂ LA ZOO” 07.02.2022 – 

11.02.2022 

20.  „CUM ESTE, A FOST 

ŞI VA FI AICI PE 

PĂMÂNT?” 

  „CĂLĂTORIE PRIN 

GALAXIE” 

14.02.2022 – 

18.02.2022 

21.  „CE ŞI CUM VREAU 

SĂ FIU?” 

  „MESERII ÎNDRĂGITE 

DE COPII” 

21.02.2022 - 

25.02.2022 

22.  „CÂND, CUM ŞI DE 

CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

„PRIMĂVARA” „VINE, VINE 

PRIMĂVARA!” 

 28.02.2022 – 

04.03.2022 

23.  „CU CE ŞI CUM 

EXPRIMĂM CEEEA 

CE SIMŢIM?” 

  „E ZIUA TA, 

MĂMICO!” 

07.03.2022 – 

11.03.2022 

24.  „CÂND, CUM ŞI DE 

CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

„PRIMĂVARA” „PRIMĂVARA A 

VENIT ŞI COPACUL 

A ÎNFLORIT!” 

 14.03.2022 – 

18.03.2022 

25.  „CÂND, CUM ŞI DE 

CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

„PRIMĂVARA” „ÎN GRĂDINA DE 

LEGUME” 

 21.03.2022 – 

25.03.2022 
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26.  „CUM ESTE, A FOST 

ŞI VA FI AICI PE 

PĂMÂNT?” 

  „CU CE CĂLĂTORIM 

PE USCAT?” 

28.03.2022 – 

01.04.2022 

27.  „CUM ESTE, A FOST 

ŞI VA FI AICI PE 

PĂMÂNT?” 

  „PE MARE SAU PRIN 

ZAREA ALBASTRĂ” 

04.04.2022 – 

08.04.2022 

28.     „ŞCOALA ALTFEL” 11.04.2022 – 

14.04.2022 

29.  „CÂND, CUM ŞI DE 

CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

  „GÂZE MII … 

ZBOARĂ PE CÂMPII” 

02.05.2022 – 

06.05.2022 

30.  „CÂND, CUM ŞI DE 

CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

  „PĂSĂRI ŞI FLORI” 09.05.2022 – 

13.05.2022 

31.  „CE ŞI CUM VREAU 

SĂ FIU?” 

  „VREAU SĂ FIU 

SĂNĂTOS” 

16.05.2022 – 

20.05.2022 

32.  „CINE SUNT, 

SUNTEM?” 

  „COPIL CA TINE 

SUNT ŞI EU!” 

23.05.2022 – 

27.05.2022 

33.     „NE-AM JUCAT, AM 

ÎNVĂŢAT!” 

(EVALUARE FINALĂ) 

30.05.2022 – 

03.05.2022 

34.     „NE-AM JUCAT, AM 

ÎNVĂŢAT!” 

(EVALUARE FINALĂ) 

06.06.2022 – 

10.06.2022 
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„JOCUL – MODALITATE DE EXPRIMARE A EULUI, DE SOCIALIZARE, ÎNVĂŢARE, EDUCARE, 

DEZVOLTARE” 

 

PROF. ILEANA LASTOVIEŢCHI 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „MIHAI EMINESCU”, TG-JIU 

 

„Nu ne putem imagina copilăria fără râsetele şi jocurile sale. sufletul şi inteligenţa devin mari prin joc. despre 

un copil, nu se poate spune că el creşte şi atât; trebuie să spunem că el se dezvoltă prin joc.” (JEAN CHATEAU) 

Nimic nu poate fi mai plăcut, frumos şi util decât lumea fascinantă a jocului, în care copilăria îşi adună toate 

minunile ei, gata oricând să modeleze spiritul, voinţa şi setea de cunoaştere a „puiului de om". Jocul este o forma de 

activitate bine gândită, necesară şi indispensabilă procesului educaţiei, este o activitate prin care conţinutul, forma şi 

funcţionalitatea sa specifică nu se confundă cu nici o altă formă de activitate instructiv-educativă, motiv pentru care nu 

poate fi suplinită şi nici nu este în măsură să suplinească pe una din ele. 

Jocul a fost şi este strâns legat de minunata lume a copilăriei. Copilăria este perioada în care fiecare copil se bucură 

de joc, acesta fiind forma de activitate dominantă. Prin această activitate, copilul îşi satisface nevoile, după propriile 

dorinţe, acţionând conștient şi liber în lumea imaginară pe care şi-o creează. 

Prin joc, copiii îşi dezvoltă percepţiile, reprezentările, creativitatea, îşi amplifică posibilităţile memoriei, îşi formează 

însuşirile voinţei, răbdarea, perseverenţa, stăpânirea de sine. Tot prin joc sunt modelate trăsăturile de personalitate: 

respectul faţă de alţii, responsabilitatea, cinstea, curajul. În acest sens, psihologul URSULA ŞCHIOPU afirma că „jocul 

stimulează creşterea capacităţii de a trăi din plin, cu pasiune fiecare moment, organizând tensiunea proprie acţiunilor cu 

finalitate realizată, având funcţia de mare şi complexă şcoală a vieţii.”  

Putem spune că, jucându-se, copilul nu se plictiseşte şi îşi consumă energia printr-o activitate care îi face o mare 

plăcere. Jocul, prin natura lui, are următoarele valenţe formative: 

1. Dezvoltă spiritul de observaţie şi de investigaţie al copilului; 

2. Dezvoltă gândirea logică, creativă şi flexibilă; 

3. Cultivă imaginaţia; 

4. Dezvoltă memoria; 

5. Formează conduită morală. 

Învăţarea prin joc se bazează pe următoarele: 

• Experienţa personală a copilului; acţiunile acestuia sunt îndreptate spre a descoperi, înţelege şi transformă 

elementele din realitate; 

• Să existe concordanţă între nevoile de acţiune, de joc ale copilului şi condiţiile oferite de realitate; 

• Materiale variate şi adaptate vârstei; 

• Relaţiile sociale dintre copii şi dintre copii şi adult; 

• Respectarea identităţii şi unicităţii fiecărui copil (în joc intervenţia de multe ori este indirectă prin crearea condiţiilor, 

stimularea acţiunii şi întărire pozitivă); 

• Valorizarea procesului jocului şi mai puţin a produsului (fiecare copil acţionează în stilul şi ritmul său, acţiunile din 

timpul jocului sunt mai importante decât produsul jocului); 

• Mediu stimulativ (ţinând cont de particularităţile şi nevoile copilului de dezvoltare).  

În continuare, voi face referire la Jocurile distractive – Jocuri de mişcare cu reguli  
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Jocul de mişcare este o activitate liberă care dezvoltă imaginaţia copiilor şi are un pronunţat caracter 

activ-participativ, permiţând copiilor să construiască relaţii sociale, să-şi dezvolte originalitatea, ideile proprii, 

spontaneitatea şi intensitatea trăirilor într-o realitate pătrunsă de entuziasm şi exuberanţă. Prin jocul de mişcare, copiii au 

prilejul să-şi formeze, să-şi consolideze şi să-şi perfecţioneze abilitaţi şi competențe cum ar fi: explorează şi manipulează 

concepte; exersează, testează şi evaluează abilităţi; realizează conexiuni şi experienţe trecute; gândesc creativ şi rapid; 

leagă prietenii şi au încredere unii în ceilalţi; exprimă fără teama sentimente de veselie, tristeţe, supărare; îşi modifică 

propriul comportament în interesul grupului; se orientează în spaţiu şi timp; negociază şi reglează nevoia fizică de spaţiu; 

vorbesc - exprima liber gânduri, sentimente şi emoţii, dialoghează prin întrebări; exersează şi îşi autoreglează procesele 

de memorare şi viteza de reacţie la diferiţi stimuli, îşi exersează şi dezvolta calităţile motrice de bază precum: viteza, 

îndemânarea, rezistenţa, forţa. Jocul de mişcare este cea mai sigură cale de acces spre sufletul copilului, spre minunata lui 

lume de gânduri şi vise, are reale valenţe formative. El contribuie la dezvoltarea fizică, emoţională, intelectuală, estetică 

şi socială, cultivă încrederea în forţele proprii şi spiritul de competiţie. Aşa, cum spunea şi psihologul elveţian 

EDOUARD CLAPAREDE: „Jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieţii copilului. Jocul este singura 

atmosferă în care fiinţa sa psihologică cere să respire, şi , în consecinţă, să acţioneze”. Cunoscând particularităţile 

individuale şi de vârstă ale copiilor, educatoarea trebuie să limiteze atent intensitatea şi participarea copiilor, o grijă 

deosebită acordându-le celor timizi, fricoşi, instabili. De asemenea, aceasta trebuie să participe cu veselie la joc, de multe 

ori dând tonul prin comportamentul propriu, să susţină treaz interesul copiilor pentru buna dispoziţie. Participarea cu 

sinceritate şi veselie a educatoarei la joc îi atrage pe copii şi le produce o nespusă bucurie. În acelaşi timp educatoarea va 

avea în vedere că, treptat, să formeze copiilor deprinderea de a-şi organiza şi desfăşura singur jocurile, fără a mai fi 

nevoie de participarea lor directă. Dacă la grupa mică educatoarea a îndeplinit rolul de conducător al jocului, la grupele 

mari, copiii pot organiza singuri jocurile preferate. În timpul jocului, copiii trebuie supravegheaţi cu mare atenţie, 

ferindu-i de mişcări greşite, oboseală şi extenuare fizică. Acestea trebuie să alterneze cu jocuri liniştitoare. Ex.: 

MĂMĂLIGĂ CU MĂLAI, CUM TE PUN AŞA SĂ STAI! 

Copiii se țin de mâini formând un cerc și se învârtesc strigând „Mămăligă cu mălai, cum te pun așa să stai!”. Când 

au terminat de spus „Mămăligă cu mălai, cum te pun așa să stai!” își dau drumul de la mâini și trebuie să rămână în 

poziția în care se află, păstrând-o cât mai mult timp. Copilul  care se mișcă, iese din joc. Câștigă copilul care reușește să 

rămână nemișcat cât mai mult timp. Farmecul acestui joc, constă tocmai în pozițiile cât mai haioase și greu de susținut, 

alese de copii. 

ÎMPĂRATE, ÎMPĂRATE, CÂŢI PAŞI ÎMI DAI? 

Se joacă în grup de cel puțin 3 copii. Unul dintre copii se așează pe un scaun, la o distanță stabilită împreună, cu fața 

spre ceilalți copii. Cei aşezați în fața lui, pe rând, vor rosti întrebarea „Împărate, împărate câți pași îmi dai?” „Împăratul” 

răspunde fiecărui participant, după plac. El poate să dea: 

• pași de furnică– pui piciorul unul în fața celuilalt; 

• mămăliga – o săritură învârtindu-te; 

• peștele – o săritură în față; 

• un pas de elefant (un pas mare înainte); 

• pași de pitic - un pas mic; 

• săritură de maimuță - o săritură; 

• uriașul – un pas de uriaș. 
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„Împăratul” le poate spune să facă și pași înapoi - pas de rac (un pas normal dar înapoi). Se pot da cel mult 10 pași. 

APĂ! FOC! 

Este stabilită jucăria ce trebuie ascunsă. Sunt explicate regulile jocului. Astfel că, un copil va sta cu fața la perete, iar 

jucăria va fi ascunsă. La comanda „gata”, copilul stabilit să găsească jucăria ascunsă, începe să caute prin sala de grupă. 

În momentul când acesta este departe de locul în care jucăria este ascunsă, copiii strigă „Apă! Apă! ... ”, iar dacă se 

apropie de locul unde se găsește jucăria, copiii din grupă strigă toți „Foc! Foc! ...”, până se descoperă jucăria ascunsă. 

Jocul continuă cu nominalizarea unui alt copil care să găsească jucăria ascunsă.  

ŢARĂ, ŢARĂ VREM OSTAŞI! 

Pentru acest joc e nevoie de mai mulți copii, cel puțin 10-12. Ei se împart în două echipe și se așează fațăîn față, la 

distanța de 6 metri sau în funcție de mărimea terenului de joacă.  

Echipele se prind de mâini și se țin cât mai strâns. Una dintre echipe strigă „Țară, țară vrem ostași!”, iar cealaltă 

echipă răspunde „Pe cine?”. Cei care au strigat că vor ostași numesc numele unui copil din echipa adversă. Copilul 

nominalizat trebuie să fugă înspre echipa care îl cheamă și să încerce să desfacă mâinile dintre doi copii (să rupă 

cordonul de mâini format de aceștia). Dacă a reușit să desfacă mâinile, copilul alege un jucător din echipa adversă și îl 

duce la echipa sa. Dacă nu a reușit să desfacă mâinile, acel copil  rămâne în echipa adversă. Câștigă acea echipă care are 

mai mulți jucători. 

În concluzie, se poate spune că prin joc, are loc o largă expansiune a personalității copilului, realizându-se o 

absorbție uriaşă de experiență și trăire de viață, de interiorizare și de creație, conturarea de aspirații, dorințe care se 

manifestă direct în conduită și reprezintă latura proiectivă a personalității. Jocul îi permite individului să-și realizeze 

„eu-l”, să-și manifeste personalitatea, să urmeze, pentru un moment, linia interesului său major, atunci când nu o face 

prin alte activități. Ca mijloc de cunoaştere şi dezvoltare a personalităţii umane, prin mişcare, jocul contribuie la 

formarea unei generaţii sănătoase, cu o puternică dispoziţie de reacţie pozitivă în relaţia cu mediul natural şi social. 

„Copilul care se joacă îşi dezvoltă percepţiile, inteligenţa, tendinţa de a-şi experimenta instinctele sale sociale” - 

J.PIAGET. 

URSUL  SOMNOROS 

Ursul doarme, ursul doarme, 

A uitat bietul de foame. 

Mâncarea i-o furi uşor, 

De eşti iute de picior. 

• Copiii formează un cerc ţinându-se de mâini. Dintre ei, se aleg doi copii: ursuleţul, (copilul va purta masca de urs), 

care se aşează în mijlocul cercului şi îşi păzeşte mâncarea (găleata cu cuburi) şi  lupul, care rămâne în picioare, în 

spatele ursuleţului, intenţionând să fure hrana. La un moment dat, ursul se preface că a adormit, lupul fură mâncarea 

şi ieşind din cerc fuge pe marginea acestuia, iar ursul aleargă să-l prindă. 

 

BIBLIOGRAFIE:  
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Metode pedagogice inovative în dezvoltarea comportamentului  adaptativ la copiii cu CES 

 

              Profesor psihopedagog:Tothazan Ioana Corina 

              Școala Gimnazială Specială  

Centru de resurse și documentare pentru educația Incluzivă 

               Cluj-Napoca 

 

      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 în activitatea didactică. 

   Deoarece  bunul mers al procesului de învățământ și rezultatele obținute depind de metodele folosite,  în 

contextul învățământului actual este necesară explorarea și aplicarea metodelor inovative de predare-învățare deoarece 

aceste metode sunt modalități moderne de stimulare a învățării și dezvoltării copiilor de la vârste timpurii, sunt 

instrumente didactice care favorizează schimbul de idei, de experiențe, de cunoștințe, asigurând perfecționarea și 

optimizarea demersului educativ. 

      Aceste metode promovează interacțiunea dintre elevi, presupun o învățare prin comunicare, prin colaborare, 

creează situații de învățare centrate pe disponibilitatea și dorința de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă și 

activă, le dezvoltă vocabularul, creativitatea și independența în gândire și acțiune. 

     Pentru a apela la instrumentele didactice moderne, profesorul trebuie să fie flexibil în concepții, receptiv la tot 

ceea ce este nou, să aibă o gândire reflexivă, o atitudine pozitivă, capacitate de comunicare și abilități de relaționare. 

Deoarece inovația presupune schimbare, profesorul trebuie să fie pregătit să-și adapteze în perrmanență  modul de a 

preda. 

     Metodele utilizate la copiii cu CES sunt atât cele clasice cât și cele moderne, însă abilitatea cadrului didactic 

poate face ca orice metodă folosită să stârnească interesul copilului și să-l determine să învețe în modul cel mai plăcut.  

Introducerea metodelor inovative în şcoala specială pentru elevii cu dizabilităţi intelectuale poate oferi şansa 

îmbunătăţirii abilităţilor de comunicare, abilităţilor sociale şi emoţionale, a deprinderilor şi abilităţilor adaptativ – 

practice necesare pentru funcţionarea eficientă în mediul de viaţă. 

  Deoarece este demonstrat faptul că predarea inovativă este superioară celei tradiționale,  am implementat 

programul de intervenție “ Antrenament pentru minte”, program care ne va ajuta să identificăm eventuale probleme de 

adaptare a copiilor cu dizabiliţăti intelectuale la diferite medii, probleme de relaţionare cu cei din jur, să dezvoltăm 

abiliţăti de comunicare şi să întărim comportamentele pozitive. 

   Obiectivele urmărite prin acest program au fost: 

• dezvoltarea abilităţilor de comunicare și adaptative ale elevilor cu dizabilităţi intelectuale  prin 

implementarea programului elaborat          

• îmbunătățirea  relațiilor interpersonale prin întărirea comportamentelor pozitive  

• îmbunătaţirea performanţelor şcolare ca urmare a creșterii nivelului de adaptabilitate și a abilităților de 

comunicare 

La baza cercetării didactice s-a aflat un sistem metodologic compus din: observaţia participativă, interviul, 

metoda analizei documentelor, studiul de caz iar ca și instrumente de cercetare s-a folosit Scara de Dezvoltare Portage. 
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       Etapa experimentală propriu-zisă s-a desfăşurat  pe parcursul unui an cu un număr de cinci elevi, iar 

activitățile vor fi desfășurate săptămânal şi consolidate în cadrul programului de după amiază. La baza realizării 

programului „Antrenament pentru minte”se află formarea de bază şi experienţa  psihopedagogică de peste cinsprezece 

ani la clase de elevi cu dizabilităţi intelectuale. Programul oferă elevilor cu dizabilităţi intelectuale cunoştinţe şi 

informaţii despre diversele probleme sociale, personale, de sănătate și siguranță, de relaţionare,  îi ajută pe elevi să 

conştientizeze atitudinile proprii şi ale altor oameni față de problemele expuse mai sus, îi ajută pe elevi să se respecte pe 

sine şi pe cei din jur. 

         Programul cuprinde 15 activități iar planificarea activităţilor programului  Antrenament pentre minte este 

concepută pe trei domenii: conceptual, social şi practic fiecare domeniu conţinând trei arii adaptative (comunicare, 

deprinderi funcţionale şcolare, autodirecţionare, timpul liber, deperinderi sociale, utilizarea resurselor comunitaţii, 

deprinderi şcolare, sănătate şi sigurănţa, autoîngrijire) .   Fiecare activitate din cadrul acestui program caută să 

îndeplinească un obiectiv specific menţionat la începutul lecţiei. Aceste obiective menţionate clar, oferă un punct de 

reper pentru a întelege pe ce să se pună accentul şi ce rezultate să se aştepte. În plus fiecare activitate conţine atât 

întrebări despre conţinut, cât şi discuţii personalizate care pot fi ulterior extinse, dacă se doreşte acest lucru. În cadrul 

discuţiilor se verifică achiziționarea şi utilizarea conceptelor, dar se  

urmăreşte în același timp şi încurajarerea elevilor în sensul aplicării cunoştinţelor dobândite în situaţii practice. 

Activităţile conţin două părţi principale : o activitate de stimulare şi o discuţie (conversaţie). La începutul lecţiei se 

prezintă elevilor obiectivele urmărite. În general activităţile de stimulare sunt concepute să dureze 15-20 minute , după 

care cel puţin 15 minute sunt rezervate discuţiilor. Discuţia va permite elevilor să dobândească abilităţi specifice, să fie 

itrospectivi în ceea ce priveşte anumite concepte particulare, să ajungă la înţelegerea unor concepte care să-i ajute să 

înveţe mai multe despre ei înşişi, despre conduita lor, despre posibilitatea lor de adaptatre la diferite medii. Din moment 

ce conversaţia reprezintă momentul cheie al activităţilor, de câte ori contextul o permite elevii vor fi dispuşi în cerc, 

această metodă  încurajându-i pe elevi să se privească . 

Pe parcursul tuturor activităţilor se urmăreşte gradul de implicare a elevilor în sarcină şi capacitatea de explorare 

şi adaptare  a celor învăţate la evenimente din experienţa cotidiană, personală. Pentru aceasta elevii vor completa la 

sfârşitul fiecărei activităţi fişa de feed-back din care se pot extrage informaţii referitoare la domeniul de interes al 

elevilor, anumite lucruri care au rămas neclarificate, capacitatea  de explorare a celor învăţate în situaţii cotidiene. 

În această etapă a studiului s-au putut trage câteva concluzii legate de atitudinea elevilor fată de activităţile 

propuse şi de progresul făcut de aceştia pe parcursul desfăşurării programului de intervenţie. S-a putut constata o 

atitudine pozitivă a elevilor ,implicarea şi interesul. S-a putut constata si o latură amuzantă a acestui program, faptul că 

elevii au înţeles că la fel cum muşchii corpului sunt antrenaţi cu ajutorul sportului, şi mintea o putem zilnic antrena , iar 

la sfârşitul unui lung antrenament de câteva luni „ mintea lor este mai luminată”. 

La nivel observativ s-a putut constata o ameliorare a relaţiilor tensionate, o mai bună comunicare între elevi, o 

mai bună implicare a elevilor în rezolvarea sarcinilor şcolare. Feedback-ul oferit de elevi ne îndreptăţeşte să credem că 

demersul a avut un impact pozitiv asupra lor. 

Analiza feedback-ului oferit de elevi la sfârşitul fiecărei ore , a arătat că elevilor le-a fost trezit interesul şi au fost 

receptivi la informaţiile transmise în cadrul activităţilor. Cu toate că ei considerau activitătile distractive şi amuzante, 

totuşi au reuşit să surprindă utilitatea lor practică în ceea ce privește stabilirea unor relații armonioase cu cei din jur.      
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Planeta Conflict 

Obiective: - Analizarea şi elaborarea unei modalităti de comunicare eficientă şi confruntarea cu o situatie neplacută din 

viaţa de zi cu zi 

- Exersarea comportamentelor pozitive pentru soluţionarea conflictelor 

Materiale: flipchart, markere. 

Realizarea activitatii: Se formează două echipe de elevi şi li se dă următoarea sarcina: „ Imaginaţi-vă că undeva, 

departe, într-o altă galaxie, există o planetă. Această planetă se numeşte Conflict. Din păcate, locuitorii acestei planete, 

din diverse motive, permanent suferă din cauza neînţelegerilor, certurilor, conflictelor. Voi sunteţi o echipă ce vă 

cunoaşteţi de mult timp. Vă înţelegeţi foarte bine şi locuitorii acestei planete au apelat la voi ca să-i ajutaţi în stabilirea 

unor bune relaţii şi a înţelegerii pe planetă”. Se ştie că o condi- ţie pentru stabilirea relaţiilor sociale este de a crea relaţii 

de comunicare. De aceea, aveţi sarcina să: a) elaboraţi nişte reguli de comunicare eficientă, care ar ajuta oamenii de pe 

planetă să se în- ţeleagă între ei; b) daţi exemple de câteva căi de soluţionare a neînţelegerilor, conflictelor, pentru ca 

planeta să nu se mai numească Conflict, ci să fie Planeta Înţelegerii.  

 Discutii referitoare la tematica abordata:  

1. Cum v-aţi simţit în calitate de persoane ce dau sfaturi sau recomandări?  

2.  V-a fost dificil sau uşor să elaboraţi reguli şi căi de soluţionare? De ce da şi de ce nu?  

3.  Credeţi că informaţia pe care aţi oferit-o locuitorilor ii va ajuta să se înţeleagă între ei?  

   Feedback: Care este ideea acestei activităţi? 

                       Ce veţi încerca să schimbaţi la voi dupa această activitate? 

                       Scrieţi o întrebare şi/sau un enunt legat de această temă? 

 

       Investigaţiile practice ne-au condus la concluzia că introducerea programului de activitati a avut consecinţe 

pozitive asupra comunicării si a comportamentului adaptativ, iar în ceea priveşte interesul abordat de elevi tematicii şi 

modalităţilor de intervenţie acesta a fost constatat atât prin observarea directă a comportamentului lor, cât şi prin 

completarea fişelor de feedback de la sfârsitul fiecarei activităţi. S-a putut constata că activităţile desfăşurate au avut un 

impact pozitiv asupra elevilor la nivelul motivaţiei participării şi implicării în activităţi. Prin caracterul activant, divers, 

atractiv, interesant pentru elevi, activităţile propuse au trezit în mod deosebit interesul acestora motivându-i să se implice 

activ în procesul propriei formări.  
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Importanța textelor literare la vârsta preșcolară 

 

Prof.Înv.Preșc.: Hoduț Teodora 

G.P.P. ”Albă ca Zăpada”, Băile Felix 

 

 Educația literar- artistică a preșcolarului se axează pe dimensiunea formativă a textului literar, contribuind la 

familiarizarea copiilor cu structura limbii române, cu bogăția și expresivitatea ei, prin însușirea de cuvinte și expresii 

plastice noi, construcții rimate și ritmate, zicale, proverbe și structuri gramaticale corecte. 

 Receptarea literară este un proces psihic, intelectual și cultural- spiritual complex ce include percepția, 

imaginația și gândirea artistică, asociate cu limbajul și comunicarea. Poveștile și povestirile sunt printre cele mai 

îndrăgite activități dirijate din grădiniță, care satisfac nevoia de cunoaștere și afectivitate a copiilor, dezvoltă stări și 

manifestări comportamentale pozitive, le stimulează imaginația și creează un cadru optim de comunicare. 

 La grupa mică poveștile și povestirile trebuie să fie scurte, accesibile, să dezvolte afectivitatea preșcolarilor, 

stări și comportamente pozitive. La grupa mijlocie acestea îi pot familiariza pe copii cu diferite aspecte ale vieții, iar la 

grupa mare devin mai complexe, având ca scop sesizarea diferențelor dintre real și ireal, contribuind la exersarea 

capacității de comunicare a copiilor. 

 Este indicat ca aceste activități să fie planificate în conformitate cu finalitățile didactice propuse de către 

educatoare pe parcursul unui an școlar. În scopul atingerii obiectivelor propuse trebuie asigurat un cadru propice, adecvat 

povestirii, atât prin folosirea unor metode și tehnici de predare moderne, cât și prin pregătirea unor materiale didactice cu 

care preșcolarul să intre în contact pentru a putea expune mesajul transmis de poveste. 

 Expunerea conținutului trebuie să fie clară și accesibilă copiilor, este indicat să cât mai espresivă pentru a se 

putea păstra interesul și curiozitatea copiilor, cât și pentru a asigura motivația învățării. Trezirea și menținerea interesului 

față de valorile literare și receptarea eficientă a textelor literare în rândul preșcolarilor se poate realiza prin tehnici și 

strategii moderne, cum ar fi: lectura predictivă, reflecția, rețeaua de discuții, extensia, controversa academică, părăriile 

gânditoare, explozia solară. 

 Lectura predictivă trezește interesul elevilor pentru lectura textelor epice, determinându- i pe copii să participe 

activ la decodarea textului. Educatoarea poate folosi această metodă pentru alegerea textelor literare care oferă mai multe 

chei de lectură, texte care se pretează la interpretări multiple. Activitatea se poate desfășura pe grupuri de câte 4- 5 copii, 

sub directa coordonare a educatoarei, cu raportare frontală pentru realizarea fiecărei etape. Se fac predicții care sunt 

notte, dar nu se fac aprecieri, chiar dacă unele se apropie foarte mult de de textul ce urmează să fie citit. Parcurgând 

etapele lecturii predictive, copiii au impresia că pot interveni în text, pot deveni ei înșiși creatori. De exemplu, în 

povestirea „Ciripel cel lacom” se citește primul fragment și se poartă o discuție ghidată de întrebările educatorei, fiecare 

echipă face predicții ce se notează pe flipchart. Apoi se citește al doilea fragment, se comentează și se analizează 

predicțiile. În acest mod se procedează până la finalul lecturii, când se compară predicțiile făcute de copii cu textul 

lecturat. Se lasă timp de gândire și apoi se trece la refleție: Ce greșeală a făcut Ciripel?; Puteți spune și alte întâmplări 

asemănătoare, cunoscute de voi sau auzite de alții? 

 Rețeaua de discuții este o metodă ce se pretează la discuții amănunțite asupra unor probleme controversate, 

accentuând implicațiile sociale ale situațiilor descrise sau imaginate. Exemplu: copiii vor găsi trei argumente pentru a 

justifica fapta lui Ciripel. Controversa academică este metoda care permite fiecăruia să- și apere poziția, creându- se 

astfel condiții optime de exprimare a propriei personalități. Exemplu: argumente față de fapta lui Ciripel și a vrăbiuțelor, 

copiii fiind îndrumați să decidă care este cea mai corectă atitudine.  
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 Extensia este o tehnică ce permite să fie aprofundată o temă dezbîtută în prealabil. Un bun exemplu ar fi că în 

zilele următoare de la predarea povestirii „Ciripel cel lacom”, se va vorbi despre sinceritate, iertare, prietenie, loialitate, 

toleranță, lăcomie și se vor învăța proverbe despre adevăr și minciună. 

În învățământul preșcolar se pot aplica și alte metode și tehnici moderne de receptare a textului literar, strategii care 

asigură participarea tuturor copiilor la îndeplinirea sarcinilor și contribuie la schimbarea modului de a gândi, 

experimentând împreună. 

 Textele literare cu care copiii intră în contact pe parcursul grădiniței au un rol important în dezvoltarea 

armonioasă a preșcolarilor, atât prin mesajul transmis, cât și prin limbaj. Copiii pot diferenția personajele negative de 

cele pozitive, însușidu- și trăsăturile celor pozitive. În timp se vor regăsi în vocabularul copiilor atât cuvinte din povești și 

povestiri, cât și proverbe și zicători pe care le vor folosi în mod adecvat.  

 

Bibliografie:  

„Revista învățământului preșcolar și primar; 3- 4/ 2012”. 
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Parteneriat între grădiniță și școală 

 

Prof.Înv.Preșc.: Voican Daciana 

G.P.P. Albă ca Zăpada, Băile Felix 

 

 Eficiența activității instructiv- educative din grădinița de copii depinde nemijlocit de calitatea pregătirii 

psihipedagogice a cadrelor didactice care o îndrumă. Pregătirea copilului pentru școală este considerată tot mai mult, 

funcția majoră, obiectivul formativ final al activităților din grădiniță. Preocupările firești în acest sens se impun a fi 

amplificate prin colaborarea grădiniței cu școala. 

 Copiii se simt bine atunci când au o părere bună despre ei, ca de altfel oricare dintre noi, la orice vârstă. Este 

important ca preșcolarii să fie pregătiți pentru școală, pentru a se integra în societate, să știe în ce constă rolul de școlar, 

ce sarcini îi revin acestuia, dar și ce satisfacții poate avea atunci când rezultatele lui îi bucură pe părinți și pe învățătoare. 

Pentru a depășii pragul dificil al școlarizării, întreprindem anumite activități comune, grădiniță- școală. În activitățile pe 

domenii experiențiale, dar și în activitățile liber alese, educatoarele fac dese referiri la școală, creează diverse scenarii cu 

acestă temă.  

 Având în vedere contextul pandemic din aceste vremuri, neputându- se face activități ccomune, preșcolarii pot 

lua contact cu modul de lucru on line al școlarilor, mai ales cei care au frați mai mari. Aici intervine adultul, atât 

educatoarele, cât și părinții. Aceștia le pot arata diferite aplicații folosite de către școlari. În timpul activităților, 

educatoarea le poate specifica modul în care ne pregătim pentru școală, că activitățile sunt mai lungi și e nevoie de 

răbdare și atenție pentru a putea sta concentrat până la sfârșitul lecției. De asemenea, multe dintre rechizitele folosite la 

activitățile din grădiniță vor fi folosite și la școală. 

 Pentru a continua fără dificultate procesul de dobândire a cunoțtințelor și de formare a priceperilor și 

deprinderilor început în grădiniță, este necesară o legătură mai temeinică între grădiniță și școală. Cum acestea nu se 

formează la întâmplare, ci gradat, sistematic, educatoarei îi revine sarcina de a- i face pe copii să înțeleagă de ce este 

nevoie ca ei să fie informați, să cunoască diferite aspecte despre lume, despre țara lor, despre păstrarea sănătății etc. 

Astfel copiii, când vor fi preluați de către învățătoare, se pot încadra cu ușurință în activitatea școlară, unde vor întâlni 

noi cerințe. 

 Dascălul este acela care sădește în copil încrederea, stima și respectul față de propria persoană, calități evidente 

încă de la această vârstă. Cadrul didactic se implică în dezvoltarea armonioasă a copiilor, sădind în aceștia dragostea și 

încrederea în forțele proprii, lăsându- le libertatea la tot ceea ce întreprind pozitiv. 

 Existența unui parteneriat între grădiniță și școală ar trebui să se bazeze pe continuarea atingerii obiectivelor 

urmărite, a conținuturilor, a mijloacelor de realizare a sarcinilor etc. De aceea, învățătoarele, este bine să aibă o bună și 

permanentă colaborare cu educatoarele, urmărind în mod special cunoașterea reciprocă a programei preșcolare și școlare, 

precum și cunoașterea grupei. Educatoarea îi poate comunica învățătoarei date corecte despre nivelul de dezvoltare al 

copiilor, nivelul familial din care provin. 

 Se știe că școala își începe acțiunea pe fondul achizițiilor realizate de către copil în perioada preșcolară. Pentru o 

bună integrare a copilului în școală, este necesară asigurarea unei continuități firești între activitatea specifică vârstei 

preșcolare și cea a activității din perioada micii școlarități. 

 Pentru asigurarea continuității atât pentru o bună adaptare la viața de școlar, cât și pentru asimilarea de noi 

cunoștințe se recomandă ca în activitățile școlare să se utilizeze metode și procedee didactice întâlnite în activitîțile 

desfășurate în grădiniță. În dezvoltarea armonioasă a copiilor contribuie buna colaborare între familie- grădiniță- școală.
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Dezvoltare şi inovare în educaţie 

 Prof. Daniela Dan 

Grădinița  PP36 Timișoara 

 

Originile şi dezvoltarea managementului educaţional ca disciplină de studiu distinctă au fost documentate de 

Hughes (1985), Hughes şi Bush (1991), Bush (1999), Glatter (1999) şi Bolam (2004). Totul a început în Statele Unite în 

prima jumătate a secolului trecut. Ecouri pronunţate au avut mai ales studiile lui Taylor (1947), a cărui „mişcare pentru 

management ştiinţific” face, încă, obiectul unor dezbateri aprinse, cei mai numeroşi opozanţi ai conceptului aflându-se în 

tabăra celor care critică abordarea „managerialistă” a educaţiei. Contribuţii importante în domeniu a adus şi autorul 

francez Fayol (1916), ale cărui „principii generale de management” sunt, încă, de impact. De asemenea, studiile lui 

Weber (1947) despre „birocraţie” reverberează şi în practicile zilelor noastre. Toate aceste teorii s-au dezvoltat în afara 

sistemului de educaţie, fiind ulterior implementate la nivelul unităţilor de învăţământ, cu rezultate contrastante. 

În Marea Britanie, managementul educaţional s-a impus ca disciplină de studiu abia spre finalul anilor ‘60, 

dezvoltându-se, însă, cu rapiditate. În 1983, Departamentul de Educaţie şi Ştiinţe (DES) a sponsorizat un program de 

formare pentru directori şi a înfiinţat Centrul Naţional de Dezvoltare pentru Formare în Management Şcolar din cadrul 

Universităţii Bristol. Cursurile universitare în domeniu au devenit, din acest moment, tot mai populare. 

În 1989, guvernul britanic a numit un Grup de Lucru pentru Management Şcolar al cărui raport (1990) a trasat 

agenda dezvoltării domeniului pentru anii următori. Probabil cea mai importantă moştenire a acestei entităţi a fost 

înfiinţarea unor programe de mentorat pentru noii directori. 

Următorul pas major în Anglia şi Ţara Galilor a fost înfiinţarea Agenţiei de Formare a Cadrelor Didactice 

(TTA), a cărei activitate s-a orientat atât spre leadership şi management, cât şi spre programele de mentorat pentru 

profesori. TTA a delimitat şi impus Calificarea Profesională Naţională pentru Directori (NPQH), primul program de 

pregătire adresat directorilor aspiranţi, în 1997. NPQH a devenit obligatoriu pentru noii directori începând cu anul 2009. 

Unităţile de învăţământ operează într-un cadru legislativ trasat de parlamentul naţional, provincial sau de stat. 

Unul dintre aspectele-cheie ale unui asemenea cadru este gradul de descentralizare din sistemul educaţional. Sistemele 

puternic centralizate tind să fie birocratice şi să permită un spaţiu decizional restrâns şcolilor şi comunităţilor locale. 

Sistemele descentralizate, pe de altă parte, acordă mai multă putere nivelurilor subordonate. Acolo unde puterea este 

atribuită nivelului instituţional, putem vorbi de „autonomie”. 

Lauglo (1997) leagă cetralizarea de birocraţie, definind-o astfel: 

Centralismul birocratic presupune concentrarea luării deciziilor asupra unei game de probleme la nivelul 

autorităţii centrale, lasând un spaţiu restrâns pentru rutina implementării nivelurilor inferioare din cadrul organizaţiei ... 

un minister ar putea lua decizii la nivel de detaliu în ceea ce priveşte scopurile şi obiectivele, curriclum-ul şi materialele 

de predare, metodele utilizate, modalitatea de angajare a personalului şi atribuţiile acestuia, admiterea elevilor, evaluarea 

şi certificarea, finanţele şi bugetul, inspecţiile / evaluările pentru monitorizarea performanţelor. (Ibid.) 

Sistemele centralizate nu sunt caracteristice doar fostelor ţări coloniale. Derouet (2000) susţine că Franţa „a fost 

cel mai centralizat sistem din lume” în anii 1960 şi 1970, în timp ce Bottery (1999) observă că sistemul educaţional din 

Regatul Unit „a parcurs un proces continuu şi intens de centralizare în ultimii 30 de ani”. Sistemul educaţional portughez 

are un caracter încă pronunţat centralizat, urmând manifestarea unei tendinţe în această direcţie în perioada 2003-2011, 

procentajul deciziilor luate la nivelul statului crescând de la 50% în anul 2003 la 74% în anul 2011. Ulterior constituirii 
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consorţiilor şcolare, se remarcă o reorientare spre autonomia administrativă şi managerială şcolară, aceasta devenind un 

obiectiv major al Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei. 

Descentralizarea presupune un proces de reducere a rolului guvernului central în planificarea şi furnizarea 

educaţiei. Acesta poate îmbrăca o varietate de forme. 

Principalele forme de descentralizare sunt: 

• Federalismul, ilustrat deţări precum Australia, Germania, Indiasau Statele Unite; 

• Transferul de autoritate, ca de exempluîn Regatul Unit sauînPortugalia; 

• Deregularizarea, caîn cazul Republicii Cehe (Karstanje,1999); 

• Deconcentrarea, caîn cazul Tanzaniei (Therkildsen, 2000); 

• Democraţia participativă, implicând participarea activăacomunităţii locale la nivel instituţional, ca 

în cazul Australiei, Canadei, Angliei şi Ţării Galilor sau al Africii de Sud (Sayed, 1999); 

• Mecanism de piaţă, ilustrat de Marea Britanieşi de Statele Unite.În cadrul unui sistem educaţional 

pot coexista două sau mai multe astfel de modele. 

Leadership-ul şi managementul eficient sunt esenţiale pentru realizarea varietăţii de obiective stabilite pentru 

instituţiile de învăţământ de factorii de decizie, în special de guvernele care asigură finanţarea. Într-o economie tot mai 

globalizată, o forţă de muncă educată este vitală pentru menţinerea şi creşterea competitivităţii. Societatea se aşteaptă ca 

şcolile, colegiile şi universităţile să pregătească oameni capabili să lucreze într-un mediu supus unor schimbări rapide. 

Profesorii, liderii şi managerii acestora sunt cei care trebuie să înalţe ştacheta standardelor educaţionale. 

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 atranspune conceptele în 

acţiuni de succes pentru că, în cuvintele lui Peter Drucker, „Management înseamnă să faci lucrurile aşa cum trebuie; 

Leadership înseamnă să faci lucrurile care trebuie.” 

 

Bibliografie: 

• West-Burnham, J. (2002) ‘Understanding quality’, in T. Bush and L. Bell (eds), ThePrinciples and 

Practice of Educational Management, London: Paul Chapman Publishing. 

• Wright, N. (2001) ‘Leadership, “bastard leadership” and managerialism’, EducationalManagement and 

Administration, 29 (3): 275–90. 

• Yukl, G.A. (2002) Leadership in Organizations, 5th edn, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 
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Planificare tematică anuală-Domeniul Științe- Grupa Mijlocie 

                                                                                                                                                   

Prof.înv.preșcolar: Comșa Mariana 

                                                                                                                Grădinița cu P.P.Nr.29 Brașov 

                                 

Nr.crt. Tema săptămânii Conținuturi Tema și mijlocul de realizare 

1.  ”Împreună ne jucăm,  împreună 

învățăm!” 

Perceperea și indicarea verbală a relațiilor spațiale 

 

Perceperea pozitiilor spatiale (sus/jos, aproape/departe, pe/ sub) 

 “Unde am ascuns jucaria?”-probă practică 

2.  E.I -”Grădiniță, jucării, bine ați venit 

copii!” 

Forme geometrice-recunoașterea  și denumirea formelor 

geomertice: cerc, pătrat 

 ”Treci la  locul tău”-joc didactic 

3.  
E.I  -”Uite cât de multe știu!” 

 

-Gruparea după un criteriu dat (formă, culoare, mărime). 

Perceperea și observarea diferențelor de mărime, culoare, formă. 

Constituirea unei structuri simple după un model dat 

Gruparea jucariilor dupa un criteriu dat (forma, culoare, marime), 

perceperea si observarea diferentelor de marime, culoare, formă. 

“Facem ordine la jucarii!”-probă practică 

4.  ”Povestea mea” (eu și familia mea)” -Perceperea, indicarea și exprimarea adecvata a relațiilor spațiale Perceperea, indicarea şi exprimarea verbală a poziţiilor spaţiale 

”Spune unde este?”joc didactic 

5.  ”Povestea mea, povestea noastră.” -Observarea și exprimarea locului concret unde se află diferite 

grupe de obiecte 

Perceperea, indicarea şi exprimarea verbală a poziţiilor spaţiale 

”Spune unde ai găsit păpușa”-joc didactic 

6.  Chipul Toamnei 

(Aspecte caracteristice) 

- Conceptul de mulţimi. Constituire de mulţimi. Relaţia de 

apartenenţă 

Constituirea de mulțimi de obiecte, după criterii oarecare și 

identificarea însușirii comune după care au fost grupate elementele 

”Grămăjoare, grămăjoare”-joc didactic 

7. ”Lădița cu surprize”(legume și 

fructe) 

- Constituire de mulţimi după criteriul “formă” Recunoașterea, denumirea și formarea de multimi după criteriul 

”formă” 

”Găsește-mi frații!”- activitate cu material individual  

8. ”Parfum de toamnă” 

(fructe și  flori) 

- Constituire de mulţimi după criteriul “mărime” 

 

Recunoașterea, denumirea și formarea de mulțimi după 

criteriul”mărime” 

”Alegem și grupăm fructele/florile după  mărime”- activitate cu 

material individual 
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9. ”Greierele și furnica” - Constituire de mulţimi după criteriul “culoare” Recunoașterea , denumirea și formarea de mulțimi după 

criteriul”culoare” 

”Umplem cămara furnicuței” 

- activitate cu material individual 

   10. Evaluare toamna - Constituire de mulţimi după mai multe criterii  

 

Recunoşterea, denumirea şi formarea de mulţimi după criteriul 

“formă”,“mărime” şi “culoare” 

”Spune de ce sunt așezate în aceeași grupă”- joc didactic 

   11. ”Darurile din ghetuțe” - Forme geometrice  

 

 

Formarea reprezentărilor corecte despre  TRIUNGHI- culori, 

dimensiuni, formarea de mulțimi pe baza acestora 

”Ce piesă nu cunoști?”- joc logic 

12. ”Brăduleț, brăduț drăguț...” -Forme geometrice 

 

 

Forme geometrice plane: cerc, pătrat, triunghi-recunoaștere, denumire, 

clasificare(formă, culoare,mărime, grosime) 

”Ce știi despre mine?”- joc logic 

   13. ”Ninsoarea din vis” -Forme geometrice  

 

 

Recunoașterea, denumirea formelorgeomertice, sesizarea celor patru 

attribute și clasificarea pieselor în funcție de acestea 

”Cine aranjează mai frumos?”- joc logic 

   

14. 

”Atelierul de Craciun” -Forme geometrice 

 

 

- Forme geometrice plane: cerc, pătrat, triunghi-recunoaștere, 

denumire, clasificare(formă, culoare,mărime, grosime) 

”Ajutoarele spiridșilor”- joc didactic 

 15. ”Stele de zapada, se aștern pe 

strada.” 

 

 

- Ordonarea elementelor unei mulţimi, în şiruri crescătoare şi 

descrescătoare, după mărime 

 

  

Perceperea diferenţei de mărime dintre obiecte şi ordonarea în şir 

crescător şi descrescător a elementelor unei mulţimi, după criteriul 

mărimii 

“Ordonăm fulgi!”- exercițiu cu material individual 

16. ”Iarna se joaca cu noi.” -Ordonarea elementelor unei mulţimi de aceeaşi formă, dar de 

lungime diferită, în şiruri crescătoare şi descrescătoare după 

“lungime”  

Perceperea diferenţei de lungime dintre elementele unei mulţimi şi 

ordonarea în şir crescător şi descrescător a elementelor după criteriul 

“lungime” 
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 “Ordonează bine şi repede!”- exercițiu cu material individual 

17. ”Oaspeti neasteptati” -Ordonarea elementelor unei mulţimi în şiruri crescătoare şi 

descrescătoare după ”grosime” 

 

 

 

Perceperea diferenţei de grosime dintre elementele unei mulţimi şi 

ordonarea în şir crescător şi descrescător a elementelor după criteriul 

“grosime” 

“Ordonează bețișoarele de la cel mai subțire, la cel mai 

gros!”-exercițiu cu material individual  

18. ”In ograda bunicilor ” 

 

 

 

- Aprecierea globală a cantităţii 

 

Aprecierea globală a cantităţii, prin separarea mulţimilor: multe – 

puţine 

”Unde sunt mai multe/ mai puține animale?”- activitate cu material 

individual 

19. ”Martinel si prietenii lui” 

 

 

 

-Aprecierea globală a cantităţii prin formare de perechi 

 

 

Compararea cantitativă a două mulţimi, prin punerea în corespondenţă 

a elementelor lor (formare de perechi) 

”Formăm perechi”- activitate cu material individual 

20. 
”Casuta din oala” (gr mica) 

”Curiozitati din adancuri ” 

(gr mijlocie) 

 

- Aprecierea cantitativă şi exprimarea adecvată a rezultatelor 

comparării a două mulţimi, prin formare de perechi  

 

Compararea şi exprimarea adecvată a rezultatelor comparării a două 

mulţimi, prin expresiile “mai multe”, “tot atâtea”, “mai puţine” şi 

precizarea referinţei “decât” 

“Ce poţi spune despre mulţimea ta?”_-joc didactic 

21. ”Inimioare inimioare...” 

 

 

-Numerele naturale 1-3  

 

Repetarea numeraţiei în limitele 1-3 (constituire de mulţimi, 

numerare, raportarea numărului la cantitate) 

”Numărăm mărțișoarele”- joc didactic  

22. ”Cand voi fi mare, ce voi fi oare?” 

 

 

-Numărul şi cifra “4”  

 

 

Învăţarea numărului “4”, în comparaţie cu o grupă de 3 elemente 

 “Te rog să îmi dai...”-activitate cu material individual  

                                

23.  

”Mickey este pilot de curse” -Numărul şi cifra “5”  

 

Învăţarea numărului “5” ca vecin cu o unitate mai mare decât numărul 

“4” 
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”Câte…..sunt?”-activitate cu material individual 

            

24. 

”Mickey este capitan de vapor” -Numărul şi cifra “5” 

 

  

Raportarea numărului “5” la cantitate şi invers; operare cu mulţimi, 

numere, cifre 

 “Cine știe să numere mai bine?”-joc didactic 

          

25. 

”Mickey este pilot de avion” -Şirul numeric crescător  

 

Formarea şirului numeric crescător 

“Fii atent să nu greșești”-activitate cu material individual  

26. ”Primăvara când apare vin și păsări 

călătoare”(aspecte caracteristice) 

-Şirul numeric descrescător 

 

 

Formarea şirului numeric descrescător 

“Aranjăm grupe de …. în şir decrescător”- activitate cu material 

individual 

27. ”Fantezie și culoare”( flori, insecte) -Şirul numeric crescător şi descrescător  

 

Integrarea numerelor în succesiunea şirului crescător şi descrescător 

 “Care este vecinul meu?”- activitate cu material individual 

28. ”Oul năzdrăvan” -Şirul numeric crescător şi descrescător 

 

Integrarea numerelor în succesiunea şirului crescător şi descrescător. 

- joc didactic 

29. ”Dacă vrei să crești voinic, mănânci 

din toate câte un pic” 

-Numeralul ordinal 

 

 

Identificarea şi denumirea locului fiecărui obiect, într-un şir, 

numeralul ordinal 

”Al câtelea este?”- joc didactic 

30. ”Puf alb și puf gri”(norme de 

comportament) 

-Consolidare numeraţie în intervalul 1-5 

Consolidarea capacităţii formării mulţimilor, după un anumit 

criteriu 

Realizarea corespondenţei numărului la cantitate şi invers. Formarea 

mulţimilor după criteriul “mărimii” şi al “culorii” 

”Fii atent să nu greșești!”- joc didactic 

 32. ”Prietenie, veselie uite așa îmi place 

mie” 

-Forma – identificare şi numire – figuri geometrice. 

 

Recunoaşterea şi denumirea formelor geometrice: triunghi, cerc, 

pătrat “Caută figurile geometrice”- activitate cu material individual  

33. ”Să vezi ce multe știu acum!” -Perceperea si indicarea verbala a pozițiilor spațiale (sus/ jos, 

aproape/ departe, pe/ sub)  

Evaluare finală 

“Răspunde repede şi bine!”- joc didactic 

34. ”A sosit vacanța mare!” -Compararea şi aprecierea globală a unei mulţimi (multe/ puţine) 

Număratul crescător / descrescător, raportarea numărului la 

cantitate. 

Evaluare finală 

 

“Cine ştie mai bine?”- joc didactic 



   CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

  ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1111 

METODE DE COMBATERE – INSECTICIDE vs  INAMICI NATURALI (articol) 

 

prof. CREȚU IONICA 

LICEUL TEORETIC ,,SPIRU HARET’’ MOINEȘTI 

 

Conceptul de control biologic, se referă la acel complex de metode (fig.1) utilizate cu scopul de a reduce 

populațiile dăunătoare cu ajutorul unor factori naturali dar și a unor relații de parazitism, prădătorism, competiție, etc. 

(Moldovan, 2019). 

Aplicarea controlului biologic necesită luarea în considerare a factorilor ecologici și biologici asociați cu 

dinamica populației dăunătoare. În timp ce utilizarea metodelor chimice se bazează pe cunoștințe aprofundate legate de 

impactul utilizării insecticidelor asupra populațiilor, de toxicitatea lor și rezistența acestora (Koul et al.,  2003). Inamicii 

naturali (prădători sau parazitoizi) au capacitatea de a se răspândi rapid, de a se reproduce și de a persista în mediul 

înconjurător. Această capacitate oferă controlului biologic avantajul unic ca metodă de combatere a dăunătorilor. 

Metodele chimice acționează rapid asupra dăunătorilor însă în timp insectele pot deveni rezistente la acțiunea lor (Koul et 

al., 2003). Alabouvette, 2006 susține că cea mai comună metodă de abordare a controlului biologic constă în studierea 

microoorganismelor antagoniste. Acest lucru poate fi folosit și în cazul insectelor, unde putem înțelege modul de acțiune 

al acestora și apoi utliliza cu succes în controlul dăunătorilor. Controlul dăunătorilor se dezvoltă lent în prezent datorită 

dependenței de insecticidele chimice. În majoritatea țărilor există o abordare chimică a controlului insectelor dăunătoare 

ce acționează pentru a elimina factorii biologici care inhibă dezvoltarea controlului biologic. Controlul biologic poate fi 

utilizat oricând, dar necesită o perioadă îndelungată de timp pentru ca organismele benefice să acționeze asupra 

dăunătorilor. În contrast, utilizarea insecticidelor are rezultate mult mai rapide, dar în timp, organismele dăunătoare pot 

devenii rezistente la acțiunea lor. 

Există 3 metode de control biologic cunoscute și utilizate în prezent: inocularea, augumentarea și conservarea 

inamicilor naturali (Wajnberg et al., 2001). 

În prezent cea mai folosită metodă de control constă în aplicarea insecticidelor chimice (Yong-GenLou, 2013). 

Aceasta este o metodă destul de eficientă dacă ne gândim din punctul de vedere al consturilor, însă în timp provoacă 

distrugerea populațiilor benefice, are efect negativ asupra biodiversității și determină apariția sau sporirea rezistența 

dăunătorilor la insecticide (Moldovan, 2019). Vernon, 1956 susține ideea că metodele chimice și metodele biologice pot 

fi utilizate împreună cu succes.  În anul 2012, James publică articolul Mechanisms by which pesticides affect insect 

immunity în care subliniază că insectele sunt influențate de pesticide prin modificarea comportamentului de îngrijire. 

Insectele devin mai vulnerabile la boli, prin urmare se confirmă ideea că utilizarea îndelungată a pesticidelor poate avea 

efecte negative asupra culturilor agricole. 

            Există daunele provocate de insecte la nivel global și național care afectează productivitatea, din acest 

motiv se pune problema unor soluții care să aibă succces în timp. Dacă analizăm aceste date putem concluziona că: La 

nivel global sunt estimate pierderi de până la 35% din producția agricolă totală, cauzate de boli, plante sau insecte 

dăunătoare. Din acest total, circa 13,8%  din pierderi sunt cauzate de insecte. De asemenea în culturile hortiviticole 

pierderile cauzate la nivel mondial sunt de 27,7% dintre care 10% sunt provocate de atacul insectelor dăunătoare.  

 În România, pierderile din culturile agricole sunt înregistrate cu valorile cuprinse între 30-35% dintre care un 

procent de 8%-15% este datorat insectelor dăunătoare (Tănase, 2005).  

  În urma acestor date au fost analizate principalele ordine de insecte, pentru a putea recunoaște și identifica 

entomofagi care pot fi utilizați în controlul biologic.  
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Fig.1 Metode de combatere a dăunătorilor 
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GESTIONAREA DE CĂTRE CADRUL DIDACTIC A CONFLICTELOR DINTRE ELEVI 

STUDIU DE CAZ 

 

prof. CREȚU OANA – DANIELA 

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ ,,GEORGE APOSTU’’ BACĂU 

 

       În cadrul clasei de elevi, ca în orice colectivitate umană, există o competiţie înverşunată care generează conflicte 

de interese. Această competiţie s-a instalat de timpuriu, având drept scop ocuparea unui loc superior în cadrul 

colectivităţii. Astfel, cu toată armonia aparentă dintre elevi, între ei există tensiuni. Adesea se formează mici grupuri care 

fac opinie separată, nu comunică decât în cercul lor strâmt, fiind tentaţi să săvârşească fapte cum ar fi: folosirea unui 

limbaj vulgar, furtul, agresivitatea fizică faţă de colegi, etc. În acest caz, am dorit să dau dovadă de mult discernământ şi 

profesionalism pentru a menţine o stare de armonie, unitate şi comunicare. Deşi, ca fiecare cadru didactic, îmi doresc ca 

grupul de elevi pe care îl conduc să funcţioneze în armonie, să se implice în procesul schimbării de bunăvoie, nu se 

întâmplă mereu aşa. Deseori apar stări conflictuale, păreri opuse, stare de dezacord, agresivitate fizică/ verbală. Am 

căutat de fiecare dată să găsesc cauzele apariţiei conflictului, să-l aplanez şi să-i lămuresc pe cei implicaţi şi pe ceilalţi de 

efectele pe care le-ar putea produce amplificarea lui. Cu toate acestea stările conflictuale nu au dispărut şi m-am gândit că 

e necesar să fac mai mult, să organizez activităţi speciale din care elevii să înveţe cum să evite un conflict sau cum să-l 

rezolve pe cale amiabilă. 

    Prezentarea conflictului:  

    În clasă  elevii au  mese pentru o singură persoană. Un elev slab la învăţătură este aşezat de către profesor pe acelaşi 

rând cu un elev foarte bun, în faţă, pentru a fi mai uşor supravegheat. Elevul foarte bun, conştient de valoarea sa, îl 

apostrofează zilnic pe cel slab: că se uită pe caietul lui, că-l copiază la lucrări şi-şi mută demonstrativ masa mai în spate, 

modificând şirurile şi ordinea din clasă. Elevul slab răspunde rar şi cu timiditate acuzaţiilor, încercând fără succes să se 

apere. Scena se repetă zilnic. Rezolvarea acestui conflict se poate constitui şi ca o temă abordată la activitățile educative. 

Se încearcă o soluţionare a acestuia după metoda victorie – victorie prin implicarea întregului colectiv de elevi, urmând 

paşii propuşi şi poziţia de mediator a profesorului.  

Stabilirea contextului de rezolvare a conflictului  

Se stabileşte soluţionarea acestui conflict în cadrul unei activități educative; Părţile implicate: elev bun la învăţătură, elev 

cu rezultate slabe la învăţătură.  

Identificarea nevoilor  reale şi a temerilor părţilor direct implicate:  

 

                         Elev bun 

 

Elev slab 

Nevoi:  

- note foarte bune  

- recunoaşterea valorii sale 

 - atmosferă colegială 

 - păstrarea individualităţii la lucrări  

- aşezare armonioasă a meselor 

Nevoi:  

- note mai bune 

 - ajutor la învăţătură  

- atmosferă colegială 

 - păstrarea demnităţii în faţa colegilor  

- aşezare armonioasă a meselor 

 

Temeri: - pierde locul I din clasă - furtul ideilor sale de Temeri: - mutare în altă bancă - mustrare de la 
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către coleg - mustrare de la profesor - chemarea 

părinţilor la şcoală - exemplu negativ în situaţiile de 

întrajutorare colegială 

profesor - pierderea liniştii personale - nepromovarea 

clasei - chemarea părinţilor la şcoală - respingerea de 

către colegi 

Terenul comun Atmosferă colegială - aşezare armonioasă a meselor 

-mustrarea de la profesor - chemarea părinţilor la 

şcoală 

Viziunea comună Ambele părţi îşi dau seama că deteriorează liniştea 

clasei şi-şi modifică imaginea în faţa profesorului şi a 

colegilor 

Noi perspective şi semnificaţii Elevul slab are nevoie de ajutor suplimentar la 

învăţătură.  Intervenţia profesorului poate fi decisivă. 

Nevoi ascunse, preocupări şi răzbunări Elevul bun se răzbună pe cel slab pentru că l-a întrecut 

la alergarea de viteză. Elevul slab se teme că rămâne 

repetent. 

Temeri speciale Personalitatea introvertită a elevului slab şi atacurile 

asupra lui pot determina o depresie 

Direcţii Furtul ideilor de la colegi - tichetarea între colegi ca 

„bun”, „slab” 

  

Generarea de idei pentru soluţionarea conflictului: 

 - dispunerea băncilor pe câte un singur rând (1)  

 - schimb de locuri între colegi (2) 

 - ajutor la învăţătură pentru elevul slab (3) 

 - subiecte de dificultate mai redusă, la nivelul elevului cu probleme (4) 

 - mutarea elevului slab în altă bancă (5)  

 - sancţionarea furtului de idei la lucrări (6) 

 - discutarea cazului în şedinţa cu părinţii (7) 

 - semnarea unui “contract” de către toţi elevii, cu reguli propuse de ei (8) 

 - lăudarea elevului slab pentru orice performanţă, cât de mică (9)  

 - mărirea numărului de lucrări colective pentru stimularea într-ajutorării (10)  

 - aşezarea prin rotaţie în bănci (11)  

 - punctarea originalităţii în plus faţă de ideile obişnuite (12)  

 - împăcarea celor doi propusă de profesor(13)  

 - dezbatere la educaţia civică (14) 

 - citirea unei povestiri ce ilustrează un caz asemănător (15)  

 - discuţie între cei doi elevi şi părinţii amândurora (16) 

 - joc de rol cu schimb de roluri între elevul bun şi cel slab (17) 

 - concurs între cei doi la o disciplină unde au forţe egale (educaţie fizică) 18  

 - “Lider pentru o zi” (o lună în care toţi copiii să fie pentru o zi lideri în toate activităţile) (19)  

 - însemnarea în calendarul clasei a zilelor fără ceartă cu un soare (30 zile însorite consecutiv=o ieşire la teatru) (20) 
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 Selectarea şi implementarea soluţiei:  

Foarte eficiente şi imediat aplicabile: 2, 3, 8, 10, 13, 14, 16, 19  

Relativ eficiente şi de perspectivă mai îndelungată: 1, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 20 

Indezirabile: 4, 5  

     Elevii s-au implicat cu entuziasm în rezolvarea acestui conflict şi ei au fost cei care au generat majoritatea ideilor 

pentru soluţionarea disputei dintre cei doi colegi. Rolul de mediator a fost preluat şi de către doi elevi pe parcursul 

desfăşurării activităţii prin intermediul jocului de rol. Implementarea soluţiilor s-a realizat pe parcursul a trei luni de zile, 

specificându-se în momentul realizării unei dintre ele prin bifarea acesteia pe o planşă afişată în faţa clasei. 
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IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA COPIILOR 

                                                                                             SECRETAR, PAHOME 

GAVANAȘ ANCA GETA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,VASILE SAV” ROMAN 

 

 Începând cu luna martie a anului 2020, elevii din România au început să experimenteze, ceea ce vedeam doar în 

filme și anume,  cursurile on-line. Ceea ce credeam că sunt SF-uri s-au transformat cu o viteză amețitoare într-o realitate. 

Nimic din ceea ce credeam că este o normalitate nu a mai fost valabil. Pandemia ne-a afectat profund, din toate punctele 

de vedere. Atât profesorii cât și elevii au fost nevoiți să se adapteze rapid noilor condiții. Pandemia a afectat profund 

educația și a agravat inechitățile sociale existente. Elevii proveniți din familii cu venituri mici, care locuiesc în zonele 

rurale cu infrastructură deficitară, copiii cu dizabilități, copiii și tinerii aflați în situația de abandon școlar, se confruntau 

deja cu bariere pentru participarea la educație. 

 Pandemia a reprezentat o adevărată provocare pentru responsabilii sistemului de educație, directorii de școli, 

profesori și comunitățile locale. Factorii de decizie au fost nevoiți să se plieze și să facă față acestei provocări pentru a 

diminua impactul asupra copiilor, tinerilor și familiilor acestora. 

 Organizația Salvați Copiii România a lansat un studiu, prin intermediul unui sondaj online, în urma consultării a 

5000 de elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal, în urma căruia s-a concluzionat că:      ,,Închiderea școlilor 

și organizarea arbitrară a unor cursuri școlare online, acolo unde a fost posibil fără instrumente de evaluare a calității 

procesului de educație, a dus la situații-limită. Una dintre acestea este deosebit de gravă: îngrădirea accesului la educație 

pentru copiii vulnerabili, fără acces la internet și/ sau la dispozitive care să le permită participarea online. Inechitățile 

sociale au fost agravate, în cazul copiilor care nu au avut acces la școala online, iar izolarea, marginalizarea și 

discriminarea au repercursiuni atât educaționale, cât și psiho-emoționale pe termen lung.” 

Impunerea stării de urgență la mijlocul lunii martie a adus cu sine schimbări importante în rutina tuturor, copiii 

fiind la rândul lor afectați de limitările generate de noile circumstanțe. În acest context, marcat de restricții de deplasare și 

interacțiune, comunicarea cu ceilalți și petrecerea timpului liber au avut nevoie de ajustări. Dată fiind limitarea 

posibilităților de socializare, copiii s-au vazut nevoiți să comunice prin intermediul instrumentelor electronice. 

Activitățile recreative desfășurate în aer liber au fost automat înlocuite prin utilizarea internetului sau vizionarea 

emisiunilor TV. Fie că este vorba despre efectele separării temporare de prieteni și colegi, sau despre anxietatea produsă 

de situația epidemiologică, impactul emoțional al acestei perioade nu este de neglijat. Mulți copii au dezvoltat tulburări 

emoționale cu spectru larg, tulburări de adaptare cu reacții anxioase și depresive, tulburări de alimentație, fobii specifice. 

Aceste experiențe trăite de copii și adolescenți în perioada pandemiei de COVID-19, școli închise, evenimente anulate, 

lipsa interacțiunii obișnuite, de zi cu zi, cu alți membri ai familiei, cu prietenii sau colegii de clasă, izolarea, 

incertitudinea, au impact negativ asupra sănătății lor mintale, au consecințe dăunătoare de durată asupra dezvoltării 

cognitive, emoționale, comportamentale. Anxietatea generată de pandemie poate fi uneori dificil de gestionat, fără sprijin 

din partea celor apropiați. 

Profesorul de psihiatrie german Manfred Spitzer, de la Universitatea din Ulm preciza într-un discurs despre 

pericolul utilizării excesive a tehnologiei în procesul de învățare. „Când în evoluția creierului tânăr intervine mediul 

digital, dezvoltarea lui este afectată puternic. Există o formă de declin mintal cauzat de suprautilizarea mediului digital la 

vârste fragede", sublinia cercetătorul în neuroștiințe, tată a șase copii. În cartea sa, „Demența digitală”, Spitzer 
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investighează influența negativă pe care o pot avea mediile digitale asupra memoriei, puterii de concentrare și abilităților 

cognitive, în special ale tinerilor, volumul său fiind un semnal de alarmă pentru părinți, profesori și 

politicieni.  Pandemia complică problematica educațională și este evident că ridică o serie de întrebări care pun la grea 

încercare capacitatea de a găsi răspunsuri potrivite și viziunea factorilor decidenți: Cum facem educația/învățarea mai 

accesibilă? Ce transformări în procesul educațional determină tehnologia? Cât de eficient este sistemul hibrid? Este 

oportună renunțarea la învățarea tradițională? Avem nevoie de evaluarea riscurilor, „și asta este ceva ce nu s-a făcut până 

acum”, sublinia Manfred Spitzer, care propune ca premisă de pornire aceea că noile tehnologii și platforme digitale sunt 

utile ca instrumente, dar sunt nocive când devin scopuri în sine și dacă sunt utilizate exagerat. 

Educația este o prioritate națională și factorii decidenți – Guvern, Parlament, autorități locale – trebuie să 

identifice cele mai bune soluții ca toți copiii să aibă acces la școală.  
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PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

 

Aliciuc Anca Claudia, Institutor 

Scoala Gimnaziala nr.156, Bucuresti, Sector 6 

 

Conținuturi CS Activități de învățare Resurse 

(eventual forme de 

organizare a clasei) 

Evaluare 

Recapitulare: 

materiale și 

instrumente, 

elemente de limbaj 

plastic (punctul, 

linia, pata de 

culoare, forma) 

1.2. 

1.3. 

2.3. 

- familiarizarea cu materialele şi  

instrumentele de  lucru; 

- exemplificarea utilizării diverselor materiale 

şi tehnici, pe reproduceri şi pe lucrările 

elevilor; 

- exerciţii cu diferite materiale (pastile, tuburi, 

pensule, vasul de apă, carioca, pastel, hârtie 

colorată) şi tehnici de lucru (acuarelă, guaşă, 

tempera, colaj, mixte); 

- exerciţii de organizare a suprafeţei sau a 

spaţiului plastic în tehnica acuarelei; 

- discuții despre comunicarea prin imagine 

(de exemplu, imaginea ca document; 

imaginile folosite în scop informațional de-a 

lungul timpului);  

- exerciții-joc de observare a elementelor de 

limbaj plastic din natură și din compoziții 

plastice; 

- audierea de povestiri despre artiști români; 

- colectarea din natură de forme, fragmente 

sau materiale (frunze) cu scopul de a le 

conferi noi valențe expresive, artistice. 

materiale: foarfecă, 

lipici, creioane, 

pensule, acuarele: 

tuburi sau pastile, 

guașă, tempera, 

carioca, pastel, 

hârtie colorată, bloc 

de desen A4. 

procedurale: 

conversaţia, 

explicaţia, 

exerciţiul, 

observația, 

demonstrația. 

 

activitate frontală, 

activitate 

individuală. 

observarea 

sistematică a 

activității 

elevilor 

 

 

proba practică 

 

 

autoevaluare 

Recapitulare: tehnici 

de lucru învățate în 

cls. a II-a 

1.2. 

1.3. 

2.3. 

- exerciții-joc de observare a elementelor de 

limbaj plastic din natură și din compoziții 

plastice; 

- selectarea de diverse materiale (creioane), în 

vederea utilizării acestora; 

- analiza liberă a mesajelor transmise prin 

limbaj vizual; 

- realizarea de contururi; 

- realizarea de produse utile și estetice, pentru 

viața de zi cu zi, pentru decorarea cărora se 

folosesc diferite procedee; 

 

 

 

 

 

 

 

 

creioane, creioane 

cerate, creioane 

colorate, şablon,  

 

observarea 

sistematică a 

activității 

elevilor 

 

 

proba practică 

 

 

autoevaluare 
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- confecționarea de produse care vor fi 

utilizate apoi la clasă în scop didactic; 

- realizarea de produse din diferite tipuri de 

hârtie cu scop decorativ; 

- explorarea proprietăților expresive ale 

formelor naturale. 

foarfece 

Desen. Elemente de 

limbaj plastic: linia, 

punctul, forma. 

1.2. 

1.3. 

2.3. 

- exerciții-joc de observare a elementelor de 

limbaj plastic din natură și din compoziții 

plastice; 

- exerciții de identificare a unor elemente de 

expresie de limbaj plastic în forme plastice 

plane; 

-audierea de povestiri sau vizionarea de 

documentare despre artiști români cunoscuți; 

- exerciții-joc de observare a culorilor și 

griurilor colorate și neutre în spațiul 

înconjurător; 

- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a 

elementelor de limbaj plastic în scopul 

amplificării potențialului lor expresiv. 

 

guaşe, tempera, 

pensule, cutie de 

lapte, ziare şi 

reviste, 

creion, lipici, sfoară, 

foarfece, boabe de 

cereale, băţ frigăruie 

 

observarea 

sistematică a 

activității 

elevilor 

 

 

proba practică 

 

 

autoevaluare 

Macheta. Tehnici de 

lucru: colajul 

1.2. 

1.3. 

2.3. 

- participarea la discuții despre comunicarea 

prin imagine (de exemplu, imaginea ca 

document; imaginile folosite în scop 

informațional de-a lungul timpului);  

- participarea la exerciții-joc de observare a 

elementelor de limbaj plastic din natură și din 

compoziții plastice; 

- exerciții de identificare a unor elemente de 

expresie de limbaj plastic în forme plastice 

plane; 

-audierea de povestiri sau vizionarea de 

documentare despre artiști români cunoscuți; 

- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a 

elementelor de limbaj plastic în scopul 

amplificării potențialului lor expresiv; 

- exerciții de obținere a efectului de 

transparență sau opacitate prin tehnici ale 

culorilor de apă (de exemplu, acuarelă, guașe, 

tempera); 

- realizarea de texturi de suprafață folosind 

 

acuarele, guaşe, 

tempera, pensule, 

şabloane,  hârtie de 

diferite tipuri, 

foarfece, lipici 

 

 

activitate frontală, 

activitate 

individuală 

observarea 

sistematică a 

activității 

elevilor 

 

 

proba practică 

 

 

autoevaluare 
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tehnici și materiale diferite; 

- explorarea proprietăților expresive ale 

formelor naturale; 

- realizarea de contururi, decupaje, colaje; 

- utilizarea tehnicilor tradiționale și moderne 

de reciclare a materialelor. 
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Planificarea activităţilor de suport educaţional 

şi consiliere pentru părinţi 

 
Profesor învățământ preșcolar:Pintilie Carmen 

                                                                        
Grupa mijlocie „A” - Prietenii lui Mickey Mouse  

An scolar: 2021-2022                                                                                                 

NR. 

CRT. 

TEMA  

1. Probleme organizatorice: 

1. Cunoaşterea preşcolarilor  şi părinţilor; 

2. Prezentarea curricumului pentru educaţia timpurie;  

3. Programul grădiniţei; 

4. Necesarul de rechizite şi materiale necesare; 

5. Scopul şi conţinutul evaluării iniţiale 

2. Organizarea colectivului de părinţi: 

1. Alegerea comitetului de părinţi;  

2. Dezbaterea regulamentului de ordine interioară al grădiniţei; 

3. Analiza perioadei de evaluare iniţială (predictivă): 

1. Prezentarea primelor concluzii asupra adaptării copiilor ; 

2. Mărturisiri ale părinţilor despre impresiile copiilor faţă de grădiniţă 

3. Chestionar pentru părinţi „Cât de bine îmi cunosc propriul copil?” 

4. Adaptarea preşcolarului  la programul grădiniţei: 

1.Prezentarea de către părinţi a programului copiilor în afara grădiniţei 

    analiza unor situaţii-problemă, în particular; 

2. Stabilirea unui program de somn şi recreere pentru preşcolari, pe care 

    să-l respecte acasă; 

5 Relaţia dintre grădiniţă şi familie – factor esenţial pentru o bună desfăşurare a activităţilor: 

1. Precizarea tipurilor de relaţii optime dintre părinte şi cadrele  did;  

2. Modalităţi corecte de sprijinire a demersurilor didactice de către părinţi-  

 comunicarea periodică a progresului/regresului 

 

 

6. 

Responsabilităţile preşcolarului – asumarea treptată a acestora: 

1. Prezentarea primelor responsabilităţi obligatorii, adaptate vârstei ; 

2. Evitarea trecerii bruşte de la atitudinile permisive ale părinţilor la 

    cele excesiv de severe – copilul nu devine instantaneu un „adult în 

    miniatură” 

7. Pedepse şi recompense: 

1. Efectul recompenselor frecvente – dependenţa copilului de a fi  

    recompensat denaturează conştientizarea acestuia asupra motivului 

    adevărat al sarcinilor de îndeplinit; 

2. Efectul pedepselor frecvente creează teama şi interiorizarea copilului 
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8. De ce încep să mintă copiii? 

1. Teama copiilor de pedeapsă – motivul principal care declanşează  

   apariţia minciunii 

9.  Calităţile unui părinte   

1. Prezentarea profilurilor de părinţi: părintele îngăduitor şi părintele excesiv de sever; părintele posesiv şi părintele 

dezinteresat;  părintele exagerat de pretenţios şi părintele nepăsător;  părintele obsedat de perfecţiune şi părintele 

tolerant în toate 

10. Copilul meu este unic  

1. Prezentarea unor caracteristici ale  proceselor psihice  pe înţelesul părinţilor: memoria de lungă şi de scurtă durată, 

atenţia distributivă şi deficitul de atenţie; limbajul bogat şi limbajul redus; imaginaţia creatoare şi imaginaţia 

reproductivă; gândirea rapidă şi gândirea lentă; 

2. Stimularea încrederii părinţilor în potenţialul propriului copil 

11. Jocul  în  dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului: 

1. Prezentarea importanţei jocului pentru dezvoltarea imaginaţiei, creativităţii, gândirii şi ca mijloc eficient de recreere 

şi socializare; 

2. Jocuri periculoase pentru copii – recunoaşterea de către părinţi a apariţiei unor tendinţe nesănătoase în formarea 

copilului lor după anumite jocuri desfăşurate de către acesta; 

3. Chestionar pentru părinţi: „Ştiu ce jocuri preferă copilul meu?” 

12. Jocul  în  dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului: 

1. Material instructiv-educativ pentru părinţi ; 

„Jocul universul copilăriei” 

13. Cum pot socializa copiii în perioada distanțării sociale? 

1.Dezbatere online 

 

 

14. 

Comunicarea cu copilul preșcolar 

 1.Studiu de caz  

2.Chestionar pentru părinți: „Cum comunic cu copilul meu?” 

15. Stima de sine a copilului – responsabilitatea părinţilor: 

1. Explicarea conceptului de „stimă de sine” 

16. Când şi cum trebuie începută formarea sentimentului de independenţă la copil? 

1. Situaţii în care părintele poate şi trebuie să-i acorde copilului sentimentul de independenţă 

 

 

17. 

Putem creşte copii buni într-o lume negativă: 

1. Definirea, pe scurt, a conceptului de lume negativă; prezentarea caracteristicilor principale; 

2. Explicarea tendinţei copiilor de a prelua cu uşurinţă modele negative observate în mediul cu care intră în contact 
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SEMESTRUL al II-lea   

NR. 

CRT. 

TEMA  

18. Mișcare și relaxare: Yoga la copii 

 1.Exemple de bune practici online 

19. Sa descoperim impreuna talentul copiilor nostri! 

1.Discutii cu parintii 

2.Completarea unor chestionare 

20. Recompense / sanctiuni pentru indeplinirea sarcinilor 

1.Comunicari ale educatoarei,  

2.Discutii cu parintii,  

3.Completarea unor chestionare 

21. Momente de relaxare – copiii și natura 

1.Exemple de bune practici 

22. Să facem ceva împreună! 

Şi copilul poate face treabă 

1. Antrenarea copiilor în activităţi specifice 

23.  Disciplinarea pozitivă împotriva întăririi negative: 

1. Definirea conceptului de disciplinare pozitivă – exemple concrete de aplicare; 

2. Definirea conceptului de întărire negativă – exemple de manifestare şi efectele acesteia asupra percepţiei copilului 

despre sarcinile de îndeplinit 

24. Copilul este aşa cum îl vezi?  

 1.Corespondenţa dintre atitudinile izolate ale copilului şi dezvoltarea lui globală 

25. Sanatate prin sport 

1.Comunicari ale educatoarei,  

2.Discutii cu parintii,  

3.Prezentare de material educativ 

26. Paza bună trece primejdia rea – pericole reale pentru copiii de azi: 

1. Masă rotundă privind conştientizarea de către părinţi a pericolelor posibile care pot ameninţa viaţa şi siguranţa 

copiilor lor; 

2. Enumerarea şi clasificarea în funcţie de frecvenţă şi gravitate a pericolelor la care pot cădea victime copiii la această 

vârstă: accidente rutiere, incendii, arsuri cu aparate electrice, răniri, dar şi răpiri, molestări, violuri (sinuciderile nu 

trebuie scoase din calcul) 

27. Anturajul copilului 

1. Prezentarea analitică a frecvenţei situaţiilor în care comportamentul unor copii este influenţat de grupul la care aderă; 

2. Dezbatere cu părinţii asupra unor situaţii concrete în care copilul a preluat de la copii din anturajul său expresii, 

comportamente, tendinţe străine de  educaţia primită în familie 

28. Rolul grupului de prieteni sau de joacă în dezvoltarea personalităţii copilului 

1. Prezentarea importanţei legăturilor de prietenie între copii pentru socializarea acestora şi, important, pentru adaptarea 

în cadrului grupurilor sociale în viaţa adolescentului, tânărului, adultului ce va deveni peste ani; 
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2. Definirea conceptului de prietenie la vârsta şcolară mică: particularităţi, manifestare, criterii de clasificare după 

motivele apariţiei 

29. Lectura in familie 

1.Comunicari ale educatoarei,  

2.Discutii cu parintii,  

3.Întocmirea unei liste cu povesti recomandate pentru varsta copiilor 

 

30. 

 Să gândim și să acționăm pozitiv pentru copii 

1.Prezentare material online 

31. Educatia ecodogica — Fii un model pentru copiul tau! 

1.Comunicari ale educatoarei,  

2.Discutii cu parintii,  

3.Fotografii de la parinți din timpul activităților 

32. Comunicarea – arta de a fi părinte: 

1. Comunicarea părinte – cadru didactic; obstacole în calea comunicării: prezentarea drepturilor, îndatoririlor şi 

avantajelor pe care le are părintele angajat în procesul relaţiei de comunicare cu cadrul didactic 

 

33. Suntem pregatiti pentu a porni spre grupa mare? 

1.Comunicari ale educatoarei,  

2.Discuții cu părinții,  

3.Întocmirea planului de recuperare / dezvoltare pentru vacanta de vara 
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ÎNTÂLNIRE CU PRIMAVARA 

 

 

EDUCATOARE : Croitoru Mirela 

              GRĂDINIŢA cu P.P.Nr.7 Focșani,  

Structură a Școlii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” 

  

GRUPA : Mijlocie „B” 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL : DȘ1 + DEC1 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Cunoașterea mediului și Activitate plastică 

TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: „Când, cum  şi de ce se întâmplă?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII : „Hai, copii, afară, iar e primăvară!” 

SUBIECTUL ACTIVITĂŢII : „Întâlnire cu primăvara” 

MIJLOACE DE REALIZARE : Joc didactic și Pictură. 

TIPUL DE ACTIVITATE: Mixtă 

 

SCENARIUL ZILEI : 

1. Activităţi de Dezvoltare Personală (ADP) 

Întâlnirea de dimineaţă: „Suntem veseli ca primăvara!” 

Tranziţie: Cântec: „Bine e să ştii !” 

 

2. Activităţi Liber Alese 1 (ALA 1) 

           Bibliotecă:„Primăvara a sosit!”- „citire” de imagini.~să „citească” imagini reprezentând anotimpul 

primăvara;~să denumească câteva caracteristici specifice acestui anotimp. 

 

Joc de masă: „Alege şi grupează !”- puzzle.~să reconstitue o imagine din bucăţele;                                                                                                                                                                      

~să realizeze un puzzle cu imagini. 

 

Artă:„Colorează ce îţi place!”-colorare.                                                                                                                                     

~să recunoască  imaginile specifice anotimpului primăvara;                                                                                                                                       

~să  coloreze ceea ce le place. 

3. Activităţi pe Domenii Experienţiale (ADE)-Activitate integrată : „Întâlnire cu primăvara” 

DŞ1-joc didactic : „Întâlnire cu primăvara” ; 

DEC1 -pictură:  „Tablou de primăvară”. 

~Tranziţie:„Înfloresc grădinile” - joc cu text şi cânt. 

 

4. Activităţi Liber Alese 2 (ALA 2)„Primăvara”- dramatizare                                                                                                                                    

~să se identifice cu diferitele roluri din scenetă;                                                                                  

~să colaboreze cu ceilalţi copii privindu-i ca parteneri de scenă. 
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COMPORTAMENTE VIZATE: 

E 1.1. Identifică elementele caracteristice ale unor fenomene/relații din mediul apropiat; 

E 1.3. Construiește noi experiențe, pornind de la experiențele trecute ; 

C 3.1. Manifestă creativitate în activități diverse.  

 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

- Să identifice în imagini, aspecte şi caracteristici ale anotimpului primăvara. 

- Să răspunda la cât mai multe întrebari pe baza conţinutului imaginii folosind pronume 

interogative :  ce ? ,  cine ? ,  unde ? , când ? , de ce ? . 

- Să se organizeze în grupuri şi să relationeze între ei. 

- Săcomunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate. 

-Să formuleze propoziții corecte din punct de vedere gramatical despre anotimpul primăvara. 

- Să utilizeze spaţiul plastic, realizând o lucrare originală. 

- Să păstreze ordinea şi disciplina pe tot parcursul activității. 

-Să exprime sentimente de bucurie, satisfacție, mulțumire în legătură cu activitatea desfășurată. 

STRATEGII DIDACTICE :  

Metode și procedeee : Conversaţia, explicaţia, descrierea, exercitiul, problematizarea, explozia stelara, demonstraţia, 

observaţia, turul galeriei. 

Mijloace de învățare : 1 stea mare, 5 stele mici, 1 tablou cu imagini specifice primăverii, fișe de lucru,  macheta 

« Primavara », acuarele, pensule, coli colorate, mijloace audio, atlase, pliante. 

FORMA DE ORGANIZARE : frontală, individuală, pe grupe. 

DURATA : o zi. 

RESURSE UMANE : 33 de  preșcolari 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC : 

1. «Revista Învăţămantul Preşcolar 1-2/2013», Editura Arlequin ; 

2. « Aplicaţiile noului curriculum pentru învațământul preşcolar », Editura Didactica Publishing 

House 2009 ; 

3. « Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari », Editura Didacticăşi 

Pedagogică Bucureşti 2008 ; 

4. « Curriculum pentru educație timpurie », M.E.N., Bucureşti, 2019. 

 

SCENARIUL ZILEI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: 

SALUTUL : În prima parte a zilei,în cadrul întâlnirii de dimineață, copiii așezați în cerc vor rosti salutul de 

dimineață sub forma unei poezii : 

           „ Dimineata a sosit,     

  Toti copiii au venit,  

  În cerc să ne adunăm 

  Cu toții să ne salutăm : 
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  Bună dimineața, pitici, 

  Mă bucur ca sunt aici, 

  A-nceput o nouă zi, 

  Bună dimineața,  dragicopii!” 

ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: „Suntem veseli ca primăvara!” 

 - Copii, astăzi eu sunt Soarele (voi purta un soare în piept), iar voi, dupa ecusoanele pe care le purtaţi veți fi: 

« iepuraşi », « buburuze », « fluturaşi », « albinuţe », « melcişori ». 

 Îi voi saluta pe fiecare, adresându-mă în funcţie de ecuson: 

- Bună dimineaţa, fluturaşi!(melcişori, buburuze, albinuţe, iepuraşi). 

- Bună dimineaţa, Soare ! 

 CALENDARUL NATURII : Se discută despre cum este vremea în această zi pentru a așeza la « Calendarul 

naturii » jetoanele corespunzătoare. 

 ACTIVITĂŢI LIBER –ALESE (ALA1) :Copiii descoperă centrele pregătite şi sarcinile de lucru şi își aleg 

centrul preferat. La centrul « Bibliotecă » vor „citi”  imagini  despre anotimpul primăvara, la « Artă » vor colora 

imagini cu acest anotimp , iar la centrul « Joc de masă» vor reconstitui un puzzle cu imagini. 

 După ce sarcinile de la sectoare vor fi îndeplinite, copiii vor trece pe la toate centrele în care au lucrat pentru a 

vedea şi aprecia rezultatele activității. 

 TRANZIŢIE : Înainte de a trece la desfăşurarea activităților pe domenii experiențiale, copiii vor interpreta 

cântecul : „Bine e săştii!” , executând mişcările sugerate de textul cântecului. 

 ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE : 

 1. DOMENIUL ŞTIINŢE1 – Cunoaşterea mediului 

 În continuare se va desfăsura jocul :„Întâlnire cu Primăvara”. Atenţia copiilor va fiîndreptată spre surpriza 

acoperită : jos, în mijlocul clasei, copiii observa o stea mare, cinci steluțe mici ce conțin întrebările : « ce ? », « cine ? », 

« când ? », « unde ? », « de ce ? ». Elementul surpriză al activității : Zâna Primăvara, le va aduce copiilor un tablou cu 

imagini specifice anotimpului primavara. Voi prezenta regulile jocului. Grupez şi îndrum copiii, aplicând metoda 

interactivă, « Explozia stelară». Solicit copiii să răspundăîntrebărilor de pe steluţele colorate. Copiii vor descrie în câteva 

cuvinte imaginile prezentate apoi, după ce liderul a ales steluţa cu întrebarea propusă se va intoarce la membrii echipei şi, 

împreună cu acestia, vor găsi răspunsurile potrivite.  

 TRANZIŢIE : « Înfloresc grădinile »-joc cu text și cânt. 

2. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV 1 – Activitate plastică. 

 În cadrul acestei activităţi, copiii vor realiza opictură„Tablou de primăvară ”.Se explică copiilor ce au de făcut 

și se motivează acțiunile ce urmează a fi derulate prin prezentarea pe întelesul copiilor a obiectivelor. Copiii intuiesc 

materialele respectând indicaţiile primite. Se vor analiza lucrările realizate evidenţiind efortul colectiv şi individual. 

ACTIVITĂŢI LIBER –ALESE (ALA2) : „Primăvara” -dramatizare 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Etapele 

activității 
Conţinutul activităţii 

Strategii 

didactice 
Evaluare  

1.Moment 

organizatoric 

Crearea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii: 

~pregătirea mobilierului şi a materialelor necesare; 

~asigurarea unui climat educaţional favorabil, în concordanţă 

cu tema zilei. 

 

 

 

 

2.Captarea 

atenţiei 

Va sosi in clasă elementul surpriză al activitătii : Zâna 

Primăvara. Aceasta, le oferă copiilor un tablou reprezentând 

imagini cu anotimpul primăvara. 

-Primăvara  a venit, 

Tot în jur a înflorit . 

Copilaşii bucuroşi  

Ghiocei adună-n coş. 

Satele au prins iar viaţă, 

Izvoraşe, pârâiaşe, 

Susură iar bucuroase. 

Păsările au venit, 

Tot în jur e fericit ! 

Conversa- 

ția 

 

 

 Elementul 

surpriză- 

Zâna 

Primăvara 

 

 

 

Atentia, 

promptitudinea 

răspunsurilor. 

Observarea 

comportamentului 

copiilor. 

3.Anunțarea 

temeişi a 

obiectivelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se anunţă tema activitătii în termeni accesibili: Vom 

desfăşura o activitate care se numeşte : „Întâlnire cu 

primăvara”, folosind o metodă interesantă, denumită 

« explozia stelară ». Zâna Primăvara ne-a adus câteva 

imagini care sugerează  aspecte ce se petrec în frumosul său 

anotimp. Cu ajutorul acestor imagini și a altor materiale pe 

care le veţi descoperi mai târziu, vom ține mai bine minte 

cunoștințele noastre despre primăvara, ne vom împărti pe 

grupe, vom lucra la măsute, apoi vom realiza o pictură 

reprezentând un „Tablou de primăvară ”. 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 
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5.Reactua-lizare

a cuno-ştinţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Desfășura- 

rea activității 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se poartă o scurtă discutie despre anotimpul primăvara.  

Vremea devine mai plăcută, soarele încălzeşte mai tare, 

zăpada şi gheaţa se topesc încet. Vremea este schimbătoare, 

se încălzeste treptat, devine mai frumoasă. Natura se trezește 

la viață, pomii înmuguresc şi înfloresc, iarba începe să 

crească. 

Zâna Primăvara ne-a adus tabloul cu primăvara, câteva 

imagini care ne arată ce se petreceîn frumosul anotimp. 

• Intuirea materialului 

Surpriza : o stea mare, cinci stelute mici de culori diferite cu 

întrebările « ce ? », « cine ? », « cand ? », « unde ? », « de 

ce ? » așezate pe covor. 

• Explicarea jocului. 

Se inițază formarea celor cinci grupuri specifice metodei 

exploziei stelara. 

Se organizează colectivul de preşcolari, sub forma de 

semicerc, iar în mijlocul lor se aşază steluţele. În mijloc este 

aşezată o steluta mare, iar peste ea se aşaza tabloul de 

primavară. Celelalte 5 stelute mici se aşazăîn jurul steluţei 

mari atenţionând copiii ca pe fiecare steluta este scrisă o 

întrebare, cu culori diferite. Întrebările folosite sunt: « ce ? », 

« cine ? », « unde ? », « când ? », « de ce ? ». Astfel, copiii 

vor retine ca întrebarea « ce ? » este scrisă cu roșu, « cine ? » 

cu verde, « când ? » cu galben, « unde ? » cu albastru și « de 

ce ? » cu portocaliu. Aleg 5 copii, care, la rândul lor își aleg 

fiecare o steluță cu o întrebare. 

Pe rând, educatoarea le citește întrebarea de pe steluță și le 

explică modul de lucru: fiecare copil ce și-a ales câte o 

steluță își alege alți 4-5 parteneri cu care formeaza o echipă. 

Trebuie să găseascăîmpreună mai multe răspunsuri 

referitoare la imaginea prezentată, folosind întrebarea de pe 

steluța aleasă. 

• Executarea jocului de probă : un copil va urma 

instructiunile educatoarei, executând jocul de probă. 

 

 

 

Observația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

jocului 

metoda 

Explozia 

stelară 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

Proba orală: 

recunoaşterea unor 

aspecte ale 

anotimpului 

primăvara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele cinci grupuri 

formate vor fi : 

Melcișori 

Ghiocei 

Buburuze 

Iepurași 
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• Desfășurarea propriu-zisă a jocului : 

Toţi copiii  contempla tabloul de primavară, răspunzând ăn 

grup,  întrebarilor de pe fiecare steluță, timp de 5 minute. 

Pentru a obține cât mai multe conexiuni la întrebarile 

descoperite, se stabileste ordinea adresării întrebarilor 

« ce ? », « cine ? », « unde ? », « când ? », « de ce ? ». 

Pe rând,  fiecare grup vine lânga imagine şi răspundela 

întrebări, astfel stimulând activitatea grupurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE : 

1. Ce anotimp este prezentat în imagine ? 

2. Ce păsări călatoare sosesc din țările calde ? 

3. Ce se întâmplă în natură primavara ? 

CINE : 

1. Cine culege flori ? 

2. Cine încălzește Pământul ? 

3. Cine îngrijește livada ? 

UNDE : 

1. Unde au răsărit ghioceii ? 

2. Unde şi-au facut rândunelele cuib ? 

3. Unde se plantează pomii ? 

CÂND : 

1. Când înfloresc ghioceii ? 

2. Când vin păsările din tările calde ? 

3. Când începe să se topeasca zăpada? 

DE CE : 

1. De ce spunem că venit primăvara ? 

2. De ce ne îmbrăcam mai subțire ? 

Expunerea 

 

 

 

 

Descrierea 

 

 

 

 

 

Jocul de 

probă 

 

 

 

Analiza 

 

 

 

Explozia 

stelară 

Exercițiul 

Conversa- 

ția 

Problemati-za

rea 

Învățarea prin 

descoperire 

Lucrul in 

grup 

 

 

Steluțe cu 

întrebări 

 

 

Fluturași. 

Relaționarea în 

timpul formării 

grupurilor. 

Câte un reprezentant 

al fiecărui grup 

extrage tipul de 

întrebare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagine primăvară Unde? 

Ce? 

Când? 

De ce? 

Cine? 
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3. De ce poartă mască bunicul şi copilul atunci când umblă la 

stupul de albine ? 

• Variantă de joc (complicarea 

jocului) : 

Le prezint nişte imagini specifice anotimpurilor iarna şi 

primavara, cerându-le copiilor să facă distincţia între acestea. 

Copiii vor da un titlu tabloului pe care l-au studiat. 

Tranzitie : Joc cu text si cânt –„Înfloresc grădinile”. 

 

 

La DEC 1 preșcolarii vor realiza lucrarea cu tema „Tablou 

de primăvară” – pictură. 

- De ce este primăvara numit anotimp al bucuriei ? (trezeşte 

întreaga natură la viață, plantele, pădurile, păsarile, 

animalele înfrumuseţează viața prin coloritul lor, cântecul 

lor, împrospătează aerul). 

Voi purta o scurtă discutie cu copiii referitoare la 

instrumentele de lucru pe care le vor folosi în realizarea 

picturii. 

 Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru  

Voi explica copiilor tehnica de lucru pe care o vor folosi 

pentru a realiza tema propusă. 

Efectuarea unor exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici 

ai mâinii 

- Cu coatele sprijinite de masă, închidem şi 

deschidem pumnii ; 

- Cu coatele sprijinite, depărtăm şi apropiem 

degetele; 

- „Ploaia”- atingerea mesei cu vârful degetelor 

imitând căderea stropilor de ploaie; 

- „A ieşit soarele!” ș.a. 

Fixarea tehnicii de lucru  

Voi fixa cu ajutorul unui copil tehnica de lucru. 

Realizarea lucrării de către copii  

Pe parcursul  lucrului,  îi voi  supraveghea pe copii şi îi voi  

îndruma pe cei care cer ajutorul. 

De asemenea, voi  avea grijă ca în timpul lucrului copiii să 
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7.Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

 

 

 

 

 

 

 

8.Încheierea 

activității 

 

aibă o poziţie corespunzătoare,  asigurându-le un fond sonor 

adecvat. 

Analiza lucrărilor realizate  

După ce fiecare copil şi-a finalizat pictura, vor fi afişate şi 

apreciate prin metoda turul galeriei. 

 

Se realizează evaluarea lucrărilor, evidenţiind efortul 

colectiv şi individual. Fiecare copil se poate autoevalua prin 

raportarea la rezultatele obţinute de colegii lui, participă la 

analizarea actiunilor desfăşurate în sectoare, face aprecieri 

despre activităţile celorlalţi şi poate exprima predicţii despre 

posibile activităti viitoare. Se apreciazăîntrebarile copiilor, 

modul de exprimare în propoziţii, se apreciază cele mai 

corecte şi mai interesante răspunsuri. Voi aduce cuvinte de 

laudă asupra modului de cooperare şi interacțiune dintre 

membrii aceleiaşi echipe. 

Copiii vor fi recompensaţi pentru buna desfăşurare a 

activităţii. 

Ziua se încheie cu dramatizarea: Primăvara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creativitatea copiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

ALA 2: „PRIMĂVARA” -dramatizare 

 Prezentatorul :  

- A fost odată ca niciodată,  dacă n-ar fi fost nu s-ar fi povestit. 

Era o zi rece de iarnă senină,dar rece.Pomilor goi, le cam tremurau 

crengile! Iarna asta era aşa de lungă.Nu îndrăznea nimeni să-i spună 

să plece.Doi pomi, mai bătrâni, stăteau la sfat: 

 

Pomul 1:              -De când sunt eu pe lume 

                             Să-mi îngheţe seva-n vine, 

              Nu mi s-a mai întâmplat! 

                             Până şi pietrele au crăpat! 

                             Iarna ne-a venit de hac! 

                             N-o exista niciun leac? 

 

Pomul 2:               Ia, stai! Dacă nu mă-nşel, 

                              Era un mic rebel...Ghiocel! 

                             De cum îşi arăta faţa 

                             Parcă se topeşte gheaţa, 
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                             Căci soarele strălucitor 

                             Îi vine-n ajutor! 

Povestitorul:      -...Şi începură amândoi să-l strige: 

 

Pomii:                Ghoicel! Ghiocel! 

 

Pomul 1:            -Ghiocel! Ghiocel! 

 Hai, arată-te niţel!!! 

 

 

Pomul 2:Tu eşti singura speranţă 

                           Haide, scapă-ne de gheaţă! 

 

Ghiocel 1:         -Aud prelunga chemare... 

                          Ca o lungă aşteptare 

                          Soarele bate în gheaţă; 

                          Raza lui o simt pe faţă. 

                          Cred că a sosit momentul 

                          Să împrăştiem omătul! 

                          Deşteptarea!!! 

Ghiocelul 2:       -O rază strălucitoare 

                           M-a orbit aşa de tare!... 

                           Să nu iau altă cărare 

                           Mi-am pus ochelari de soare! 

Ghiocelul 4:       -Eu aştept de astă vară 

                           Să ieşim la joacă afară 

                           Să ne veselim sub soare... 

                           Cât e ziulica mare! 

Ghiocelul 5:       -Eu de când am răsărit 

                            Clopotesc necontenit! 

                            La şcoală aş fi erou 

                            Dacă aş suna mereu! 

Ghiocelul 6:       -De-un sezon nu fac nimic. 

                            M-am cam îngrăşat un pic! 

Și mi-a fost destul de greu 

                             Să ies din culcuşul meu! 

Ghiocelul 7:       -Gerul m-a cam amorţit 
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Și-am rămas mai la sfârşit! 

În grabă să nu vă scap 

Un cucui am căpătat! 

 

Toţi ghioceii:      -Unde-i Ghiocel cel mic? 

Hai să-l ajutăm un pic! 

 

Ghiocelul 8:       -Ce dacă sunt mititel? 

                           Eu scot capul singurel! 

                           N-am nevoie de-ajutor, 

                           Nu mă văd că-s albişor! 

 

Crenguţa            -Pe crenguţe, rânduri-rânduri, 

înmugurită:         Noi, armatele de muguri, 

Aşteptăm cu nerăbdare 

Să ne înverzim la soare! 

 

Crenguţa             -Noi, muguraşii în floare, 

înflorită:Dăm mireasmă şi culoare. 

Din a noastre flori vom ţese 

Coroniţă de prinţese! 

 

Cântec: „ÎNFLORESC GRĂDINILE” - tranziţie 

 

Înfloresc grădinile, 

Ceru-i ca oglinda, 

Prin livezi, albinele, 

Și-au pornit colinda. 

Cântă ciocârliile , 

Imn de veselie, 

Fluturii cu miile, 

Joacă pe câmpie. 

Joacă fete şi băieţi  

Hora-n bătătură, 

Ah, de ce n-am zece vieţi, 

Să te cânt,natură! 
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Copiii formează un cerc reprezentând o grădină înflorită. În interiorul cercului se aşază 5-6 copii ce simbolizează diferite 

flori. Se mai stabilesc câţiva copii-albine, şi câţiva copii-fluturi, care stau în afara grădinii.Jocul începe cu intonarea 

melodiei de către copiii din cerc şi de către copiii-flori.La versul:„Prin livezi albinele”, aceştia ocolesc grădina (cercul) şi 

intră în ea, oprindu-se la câte o floare. La versul: „Fluturii cu miile”,fluturii înconjoară în zbor grădina sau intră în cerc, unde 

îşi continuă zborul.Când melodia ajunge la versurile: „Joacă fete şi băieţi…”, copiii din cerc încep să joace o horă. Jocul se 

reia, mereu cu alţi copii în rolurile de flori, albine şi fluturi. 
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Ce? 

 

Cine? 

 
Unde? 

 
 

 

De ce? 

 

Când? 
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PROIECT  DIDACTIC 

 

 
EDUCATOARE: Milea Iuliana 

GRĂDINIŢA cu P.P.Nr.7 Focșani, 

 Structură a Școlii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” 

 

NIVELUL/GRUPA: Nivelul I /Mijlocie  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cu ce şi cum exprimǎm ceea ce simţim?” 

TEMA PROIECTULUI: „Pe tărâmul poveștilor“  

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „A fost odatǎ...” 

TEMA ZILEI: „În lumea poveştilor ” 

DOMENII EXPERENȚIALE:DLC (Domeniul Limbă și Comunicare) + DOS2 (DomeniulOm  și Societate) 

CATEGORII DE ACTIVITATE:Educarea Limbajului și Activitate Practică 

FORMA DE REALIZARE: Joc didactic și lipire(aplicație) 

 

DOMENII DE DEZVOLTARE: 

• C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE 

• D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

1. C.3.  Activare și manifestare a potențialului creativ 

2. D.2. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

 

COMPORTAMENTA VIZATE: 

• C 3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații 

și povestiri creative 

• D 1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicarea receptivă) 

• OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

•  

Domeniul  Limbă și Comunicare: 

O1 - să recunoască personajele, titlul poveştii, pe baza unor silueteși imagini întâlnite în cutia/coșul-surpriză; 

O2 -  să participe la activitatea de grup, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; 

    O3 -  să  asocieze personajele cu cadrul de poveste adecvat. 

Domeniul om și Societate: 

       O4 - să utilizeze corect materialele puse la dispoziție; 

       O5 - să realizeze intagral lucrarea prin tehnica lipirii; 

       O6 - să găsească utilitate obiectelor realizate în cadrul activităţii practice. 
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TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare şi sistematizare de cunoştinţe şi deprinderi 

STRATEGII DIDACTICE: 

    Metode și procedee:conversația, explicația, jocul didactic,demonstrația, exercițiul. 

    Mijloace de invațământ:costumația Scufiței Roșii, coșul Scufiței Roșii, imagini din povești, siluete ale personajelor din 

povești, bagheta magică, ecusoane,panou flipchart, cubul poveștilor,coronițe pentru prinți și prințese, modele de flori, 

inimioare, steluțe din hârtie colorată, lipici,  etc. 

Forme de organizare:frontal, pe grupe, individual 

Sarcina  didactică: 

Identificarea personajelor şi a poveştilor pe baza imaginilor prezentate; 

Formularea corectă şi promptă a răspunsurilor la întrebările, cerinţele Zânei poveştilor. 

Reguli de joc: 

      -   Fiecare copil (indicat de baghetă)  va rezolva o sarcinǎ datǎ de Zâna Poveştilor; 

      -  Dacă un copil nu poate da răspunsul corect, poate fi ajutat de ceilalţi copii . 

Elemente de joc: surpriza, bagheta fermecatǎ, aplauze , mânuirea materialelor, închiderea ochilor. 

 

ACTIVITĂŢI  DE  ÎNVĂŢARE: 

 

I. ACTIVITĂŢI  DE  DEZVOLTARE  PERSONALĂ(ADP) 

Rutine: salutul, prezenţa, calendarul naturii; deprinderi de autoservire, de ordine la masa de lucru. 

Întâlnirea  de dimineaţă -noutatea zilei:,,Scrisoare de la Zâna Poveştilor” 

Tranziţii:„Să vină povestea!” 

II. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI  DIDACTICE ALESE (ALA I): 

1. JOC DE ROL /ACTIVITATE GOSPODĂREASCĂ - ,,Prăjituri pentru petrecerea la Castel” 

Sarcini de lucru: 

-sǎ aplice crema pe biscuiţi; 

-sǎ decoreze în mod original prăjiturile; 

-să utilizeze corect instrumentele de bucătărie primite. 

Mijloc de realizare:activitate gospodărească 

Strategii didactice: 

• Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul 

• Material didactic: biscuiţi, crema de cacao, bomboane-ornament, şorţuleţe, şerveţele,  veselă. 

• Forme de organizare: pe grupuri, individual 

• Forme de evaluare: continuă, prin observarea acţiunilor copiilor, aprecieri verbale 

 

2.JOC DE MASĂ- „Imagini din poveşti” 

Sarcini de lucru: 

-să îmbine piesele de puzzle reconstituind imagini din poveşti cunoscute; 
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 -să enunţe titlul poveştii.; 

 -să-și dezvolte spiritul de observație. 

 

Mijloc de realizare: puzzle 

Strategii didactice: 

• Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul 

• Materiale:  puzzle cu scene din povești 

• Forme de organizare: pe grupuri, individual 

• Forme de evaluare: continuă, prin observarea acţiunilor copiilor, aprecieri verbale 

• Forme de evaluare: continuǎ, prin observarea acţiunilor copiilor, aprecieri verbale 

 

3.ARTĂ- „Covorul bunicuței” 

Sarcini de lucru: 

- să picteze covorul  folosind tehnica dactilopicturii; 

- sǎ respecte conturul. 

- sǎ descrie produsul final. 

Mijloc de realizare: dactilopictură 

Strategii didactice: 

• Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul 

• Materiale: acuarele, apă, șablon covor 

• Forme de organizare: pe grupuri, individual 

• Forme de evaluare: continuă, prin observarea acţiunilor copiilor, aprecieri verbale 

 

III. ACTIVITĂŢI  PE  DOMENII  EXPERIENŢIALE (ADE): 

ACTIVITATE INTEGRATĂ: „În lumea poveştilor”- DLC+DOS2 

 

1.DOMENIUL LIMBǍ ŞI COMUNICARE:  

Educarea limbajului - Joc didactic: „În lumea poveştilor” 

 

2. DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE 

Activitate practică: „Coroniţe de poveste” 

 

IV. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI  RECREATIVE (MM):  

Joc de mișcare:„Cursa prinţilor şi a prinţeselor” 

  Petrecerea la Castel . 

DURATA : 1 zi 
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SCENARIUL  ZILEI 

 

DP - Întâlnirea de dimineaţă: „Salutul personajelor din poveste”.La sosirea în sala de grupă, copiii se opresc în locul 

destinat întâlnirii de dimineață. 

Salutul începe de la primul copil din semicerc și se desfășoară rotativ astfel, fiecare copil va saluta 

colegul de lângă el, iar ultimul va saluta educatoarea care, la rândul ei va saluta ultimul copil, apoi  va rosti: 

„Dimineața a sosit 

Toți copiii au venit, 

În semicerc să ne-am adunat, 

Cu toții ne-am salutat 

A-nceput o nouă zi 

Bună dimineața, dragi copii!” 

Copii vor răspunde, în cor, salutului.Este frumos să spunem „Bună dimineața!” și grădiniței noastre. 

Apoi, copii vor cânta: 

 

„Bună dimineața, 

Dragă grădiniță! 

Un băiat ți-aduce mama 

Și are și-o fetiță. 

  

Eu sunt cel mai mare 

Vezi că-mi șade bine; 

Dar nici eu nu-s mititică 

Uită-te la mine. 

 

Am adus o cască 

Și-o rachetă mare 
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Pentru tine băiețele 

Nu e de mirare. 

 

Și eu o păpușă 

Cu ochi ca de fragă, 

Când o culc îi cânt întruna 

Nani, nani dragă!” 

 

Prezenţa: „Cine este prezent astăzi la grădiniţă?”. Prezenţa se face prin aşezarea la panou a pozelor copiilor prezenţi la 

grǎdiniţǎ. 

 

Calendarul naturii: Se va stabili împreună cu copiii ziua săptămânii şi luna, aspectele vremii din acea dimineaţă, se 

completează calendarul naturii, pe baza întrebărilor adresate de educatoare cu privire la starea vremii. 

 

În cadrul activității de grup/împărtășirea cu ceilalți se desfășoară jocul: „Dacă ai fi un personaj din poveste, cine ai dori 

să fii?”Copiii spun ce personaj din povești și-ar dori să fie, motivând alergerea făcută.Vom discuta despre poveștile 

conoscute, momentele din povești care i-au impresionat și ce personaj din poveste ar vrea să fie). Deoarece ne vom juca cu 

poveștile, ne vom împărți în două echipe, echipa iezilor și echipa Scufițelor Roșii  fiecare primind în piept un ecuson 

specific echipei. 

Noutatea zilei: 

Mesajul zilei: „Iubiți poveștile,  copii, 

                             Ele ne învață 

Cum să ne purtăm în viață!” 

Rutine: „Îmi aștept rândul!” – deprinderea de a anunța prin ridicarea mâinii atunci când solicită un anumit lucru. 

 

Gimnastica de dimineaţă: 

Dacă vreau să cresc voinic 

Fac gimnastică de mic. 

Merg în pas alergător, 

Mă opresc, respir uşor, 

Întind braţele și zbor. 

Bat apoi acest covor, 

Mamei să-i fiu de ajutor. 

Lumea-ntreagă e a mea 

Când m-aşez jos la podea. 

Ăsta-i doar un început 

Ia priviţi cât am crescut! 
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Tranziții:„Bat din palme clap, clap, clap,  

                   Din picioare trap, trap, trap, 

                   Ne-nvârtim, ne răsucim  

                   Și spre centre noi pornim!” 

Se trece la activitatea pe sectoare.Voi anunța activitățile ce urmează să se desfășoare la fiecare centru de interes, invitând 

copiii să-și aleagă locul dorit. 

Centre deschise: 

Joc de rol: „Prăjituri pentru petrecerea de la Castel” 

Joc de masă:„Imagini din poveşti” 

Artă: „Covorul bunicuței” 

 

Copiii îşi vor alege centrul de interes din cadrul  ALA I şi vor încerca să ducă la bun sfârşit sarcinile pe care le au 

de îndeplinit.Pe parcursul activității voi asigura condițiile optime, se va urmări modul de relaționare, de comunicare între 

parteneri.Se cere copiilor să facă aprecieri și autoaprecieri, exprimându-și opinia referitoare la modul cum s-a lucrat și cum 

au colaborat în cadrul grupului și rezultatele pe care le-au obținut. După terminarea activităţii pe centre, copiii vor face curat 

la masa de lucru: „Am lucrat şi la centre fac curat!” 

 

Tranziţii:„Haideţi copilaşi acum 

            Haideţi să pornim la drum 

            Cu toţi centrul să schimbăm 

                       Şi frumos noi să lucrăm.” 

 

   „Către baie ne-ndreptăm 

                       Mâinile să ne spălăm. 

                       Dăm cu apă şi săpun, 

                       Mai curaţi suntem acum!” 

 

 

Rutine: Formarea deprinderilor igienico-sanitare. Servirea micului dejun (exersarea deprinderilor de autoservire). 

Tranziții: „Capra cu trei iezi” - cântec 

 

DLC – EDUCAREA LIMBAJULUI  

Captarea atenției se va realiza printr-o „Scrisoare de la Zâna poveştilor”, adusă chiar de către Scufița Roșie: 

„Dragi copii, numele meu este Zâna Poveştilor şi domnesc peste Împaraţia Poveştilor.Eu îndrăgesc foarte mult copiii şi îmi 

pare rău că nu am reuşit să ajung astăzi în vizită la grupa voastră. Ca sǎ mǎ revanşez ,v-am trimis-o pe Scufița Roșie cu un 

coș plin cu surprize şi vǎ rog pe voi sǎ vă jucaţi cu ele. 

   Am aflat cǎ voi cunoaşteţi multe poveşti, iar astǎzi veţi organiza o petrecere la Castel. 
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De aceea, azi veți face o călătorie. 

Nu veți călători cu avioane, 

Mașini, vapoare sau autocare. 

Azi veți călători cu mare zor 

În lumea minunată a poveștilor. 

Vă veți juca,vă veți distra și veți cânta 

Dar sigur veți și învăța! 

Bagheta fermecată nu va lipsi,  

În timpul jocului ne va însoți! 

   Pentru început v-am pregătit un joc foarte frumos. Am să vă rog să-l descoperiţi voi, împreună cu doamna 

educatoare.V-am trimis și niște coronițe, pe care vă rog să le  împodobiţi cât mai frumos. 

Veţi mai găsi în coș multe alte surprize pe care le veţi găsi pe rând, ajutați de doamna voastră educatoare. 

Spor la lucru!” 

 

Anunţarea temei: Astăzi vom desfăşura o activitate care se numeşte „În lumea poveştilor“ în care ne vom juca cu 

personajele din poveşti, le vom recunoa te,vom stabili care sunt personaje pozitive şi care sunt negative, vom 

împodobicoroniţele de prinţi şi prinţese pe care le vom folosi mai târziu la petrecerea de la Castel. Pentru a se grupa  în 

echipe copiii vor  alege ecusoane reprezentând imaginea personajului preferat : Scufiţa Roşie sau iedul cel mic. 

Le voi prezenta domeniile experențiale şi ce vor avea de lucrat la fiecare:   

-la domeniul Limbă și comunicarevom desfăşura jocul „În lumea poveştilor”. Aici ne vom juca cu personajele din 

poveştile cunoscute. 

-la domeniul Om și societate vom realiza coroniţe,pe care le vom folosi la sfârşitul zilei pentru petrecerea de la 

Castel. 

Ecusoanele îi vor ajuta pe copii să se grupeze în echipe. 

Finalitatea zilei se va desfăşura sub forma unei „Petreceri la Castel” unde copiii vor purta coroniţele decorate la DOSşi vor 

realiza împreună jocul de mişcare:„Cursa prinţilor şi a prinţeselor”. 

Copiii rǎmân împǎrţiţi în cele douǎ echipe: a Scufiţei Roşii şi a iedului cel mic. La semnalul educatoarei, două 

personaje din poveşti (câte unul din fiecare echipă), pornesc pe traseu ţinând în mâna bagheta magică. Ei trebuie să traverseze 

tunelul poveştilor prin târâre. Copilul care ajunge primul la linia de sosire aduce echipei din care face parte un punct ( o 

pelerină și o coroniță de prinț/prințesă ). Echipa care cumulează cele mai multe puncte este considerată echipa câştigătoare. 

Jocul continuă până ce toţi copiii au participat la joc. 

  La final copiii vor primi diplome.  
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INSPECȚIE CURENTĂ I 

GRADUL I 
 

EDUCATOARE: PROF. MUREȘAN CRISTINA DORINA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT. NR. 46 „ALLEGRIA”, ORADEA 

 

 

 

 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

Programul zilei va debuta cu Întâlnirea de dimineaţă, în cadrul 

căreia ne vom saluta frumos. Este o zi specială, aşa că, surprizele vor 

fi pe măsură. 

Vom face prezenţa copiilor, vom completa împreună calendarul 

naturii şi vom purta o scurtă discuţie despre tema săptămânii în care 

ne aflăm: ,,Florile primăverii”. 

Noutatea zilei constă în faptul că avem musafiri care au venit să vadă 

ce deştepţi şi grozavi copii suntem noi. 

         Voi anunţa copiii că vor avea o zi plină de surprize, cu activităţi interesante şi cu recompense pe măsură.  Pentru 

aceasta va trebui să lucrăm mai întâi la sectoarele pregătite, în cadrul activităţilor liber alese (ALA1). La sectorul Joc de 

masă vom ,,Găsi umbra”, la sectorul Construcții vom construi ce ne dorim,  iar la sectorul Joc de creaţie ne vom juca 

„Pregătim mâncare pentru musafiri” cu ajutorul materialelor pregătite. 

Mai târziu vom arăta musafirilor în cadrul activității integrate ,,Parfumul primăverii” cât de bine pregătiți suntem. Vă voi 

spune o poveste „Aripioare colorate” (DOS – Educație pentru Societate), urmând ca apoi să pictăm ,,Flori și fluturi” (DEC 

– Activitate artistico – plastică). 

          După toate aceste activităţi interesante ne vom juca mai multe jocuri (ALA2) pentru a ne relaxa şi pentru a face 

puţină mişcare: ,,Buburuzele adună flori” şi ,,Arată ce îți spun”. 

          La sfârşitul zilei, copiii vor fi recompensaţi pentru modul în care au răspuns şi s-au comportat în timpul 

activităţilor. 

 

 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ 

DATA: 25.03.2021 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 46 „ALLEGRIA” ORADEA 

GRUPA: MICĂ ,,C” 

EDUCATOARE: Prof. MUREȘAN CRISTINA DORINA 

SCOPUL  ACTIVITĂŢII: 

• Crearea unităţii colectivului de copii; 

• Stabilirea unor relaţii care să dea naştere unui sentiment de apartenenţă fiecărui membru al grupului; 

• Crearea unei atmosfere potrivite în grupă, pe tot parcursul zilei –stimulare afectivă. 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- să salute răspunzând la salut; 

- să asculte când cineva vorbeşte; 

- să aibă o atitudine de respect faţă de toţi membrii grupului; 

- să participe activ şi afectiv la activitatea de grup. 

 

METODE şi PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, jocul, observarea comportamentului copiilor. 

 

MIJLOACE DIDACTICE: calendarul naturii, pozele copiilor, cartonașe ilustrând  emoții. 

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de grupă 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: Collen,B.,(2004), ,,Bună dimineaţa! Mă bucur că eşti aici!”, Ed.Ro Media, Bucureşti. 

 

DURATA: 7 minute. 

 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

 

1. SALUTUL 

          Copiii se aşează în semicerc pe perinuţe. Educatoarea îi salută: 

Bună dimineața, grupa buburuzelor! 

Copiii vor răspunde salutului: 

- Bună dimineaţa, doamna Dorina!  

Prezența se va realiza prin recunoașterea de către copii a pozelor la panou.  Voi lua pozele celor absenţi şi le voi aşeza 

într-un coș. Copiii abordează întâlnirea de dimineaţă într-o atmosferă optimistă şi plină de energie. 

  

2. CALENDARUL NATURII 

    Se lucrează cu copiii la calendar. 

          Azi este joi, 25 martie 2021. Este a patra zi a săptămânii. 

          Se aşează semnele specifice vremii. 

          - Cum este vremea astăzi?  

Se discută cu copiii caracteristicile vremii din anotimpul primăvara. La panou vom alege imagini cu îmbrăcămintea 

corespunzătoare vremii de afară, după care o vor afişa. 

 

 

3. ACTIVITATEA DE GRUP 

       Se realizează prin jocul cu text şi cânt: ,,Dacă vesel se trăieşte!” 

 

4. ÎMPĂRTĂŞIREA 

       Se realizează prin alegerea corectă a cartonaşului corespunzător stării emoţionale a copiilor. 
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5. NOUTATEA ZILEI 

 

          - Astăzi este o zi specială pentru că le avem invitate pe doamna inspector metodist prof. BARA GEORGETA şi 

pe doamna director prof. RODICA ŞTEF. 

       Pe parcursul zilei de azi vom desfăşura  ALA 1 (jocuri şi activităţi liber-alese) în cadrul cărora: vom găsi umbra 

imaginilor de pe cartonașe, vom construi ce ne dorim, ne vom juca jocul: ,,Pregătim mâncare pentru musafiri”, urmând ca 

apoi să desfăşurăm o activitate integrată: ,,Parfumul primăverii” (DOS: Educație pentru  

Societate şi DEC: Activitate artistico-plastică), după care ne vom juca şi distra în cadrul ALA 2 (jocuri și activităţi 

liber-alese) desfăşurând jocurile: ,,Buburuzele adună florile” şi ,,Arată ce îți spun”. 
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PROIECT DIDACTIC 

DATA: 25.03.2021 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 46 „ALLEGRIA” ORADEA 

EDUCATOARE: Prof. MUREȘAN CRISTINA DORINA 

GRUPA: „MICĂ” ,,C” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Când/ cum și de ce se întâmplă?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Florile primăverii” 

ACTIVITATEA: ALA 1 (Jocuri și activităţi  liber - alese) 

TEMA: 

1. „Găsește umbra”; 

2. „Pregătim mâncare pentru musafiri”; 

3. „Temă la alegere”. 

 

MIJLOACE DE REALIZARE: 

1. Joc de masă 

2. Joc de creație  

3. Construcții 

 

TIPUL DE ACTIVITATE: formare de priceperi și deprinderi 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

➢ Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare  

➢ Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat  

➢ Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate  

➢ Activare și manifestare a potențialului creativ  

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

➢ Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate  

➢ Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat  

➢ Inițiază/participă la interacțiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată 

➢ Manifestă creativitate în activități diverse 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Formarea unor abilităţi şi deprinderi specifice nivelului de dezvoltare, precum și formarea unor deprinderi sociale de 

cooperare, de comunicare, de înţelegere a relaţiilor sociale. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
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O1- să-şi exprime dorinţa de a participa la activitate optând pentru unul din sectoare; 

O2- să găsească umbra imaginilor; 

O3- să îmbine piesele puse la dispoziţie pentru a obţine o temă la alegere; 

O4- să comunice pe tot parcursul jocului, folosind convorbirea dialogată; 

O5- să participe cu interes, într-o atmosferă distinsă, plăcută. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

A.METODE ŞI PROCEDEE: 

MD1: Conversaţia 

MD2: Observaţia 

MD3: Explicaţia 

MD4: Demonstraţia 

MD5: Exerciţiul 

MD6: Jocul 

 

B.MIJLOACE DIDACTICE: 

m1: fișa suport 

m2: cartonașe 

m3: boluri 

m4: vase 

m5: farfurii 

m6: tacâmuri  

m7: bucătărie 

m8: piese lego 

m9: coșuri 

m10: recompense. 

 

METODE DE EVALUARE: 

ME1: Observarea sistematică şi comportamentală a copiilor 

ME2: Aprecieri verbale 

ME3: Analiza produselor muncii 

 

FORME DE ORGANIZARE: pe grupuri 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

❖ Ezechil,L.Lăzărescu,M.,P.,(2011) Laborator preşcolar, Editura V&I Integral, Bucureşti; 

❖ Curriculum pentru  Educaţia Timpurie de la naştere până la vârsta de 6 ani, 2019; 
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❖ Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani. 

DURATA: 15 minute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII 

DIDACTICE 

 

EVALUARE / 

METODE ȘI 

INDICATORI 
 

METODE ȘI 

PROCEDEE 

 

MIJLOACE 

DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

MOMENT 

ORGANIZATORIC 

Voi asigura condiţiile necesare unei bune 

desfăşurări a activităţii: 

    - aerisirea sălii de grupă; 

    - aranjarea mobilierului pe sectoare; 

    - distribuirea materialului  didactic. 

   

CAPTAREA 

ATENŢIEI 

O voi realiza prin prezentarea materialelor 

pregătire pe măsuțe, sub formă de surpriză. 

 Voi stimula motivația pentru activitate, 

lăsând copiilor posibilitatea alegerii 

sectorului preferat. 

 

 

MD1 

MD2 

  

ANUNŢAREA  

TEMEI ŞI A 

OBIECTIVELOR 

 Voi anunţa tema fiecărui sector, precum şi 

obiectivele urmărite. 

La sectorul ,,Joc de masă” vom găsi umbra 

imaginilor. La sectorul ,,Joc de creație” vom 

pregăti mâncare pentru musafiri, la sectorul 

,,Construcții” vom construi ce ne dorim. 

 

 

 

 

MD1 

 

 

 

 

  

PREZENTAREA 1. Joc de masă - „Găsește umbra”    
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NOULUI CONȚINUT 

ȘI DIRIJAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

- Ce aveţi pe măsuţe? 

- Boluri, fișa suport și cartonașe. La acest 

sector veţi găsi umbra imaginilor de pe 

cartonașe. 

 

2. Joc de creație - ,,Pregătim mâncare 

pentru musafiri”  

Educatoarea va oferi un model pentru jocul 

de creaţie cu indicaţiile necesare 

desfăşurării acestui tip de joc. Copiii 

urmăresc explicaţiile date după care încep 

jocul. 

Vom intui materialele de pe mese. 

Copiii urmăresc explicaţiile date după care 

încep jocul. 

 

3. Construcţii - ,,Temă la alegere” 

- Pe aceste măsuţe ce avem? 

- Piese tip lego. 

Cei care vor alege acest sector vor construi 

ceea ce își doresc.  

- Puteţi să construiţi singuri sau împreună 

cu alt coleg. 

Copiii urmăresc explicaţiile date şi modul 

de realizare a temei, după care se apucă de 

lucru. 

 

 

MD2 

MD3 

 

 

 

 

MD3 

MD4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD2 

MD3 

MD4 

 

 

MD5 

 

MD6 

 

 

m1 

m2 

m3 

 

 

 

m4 

m5 

m6 

m7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m8 

m9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

OBŢINEREA 

PERFORMANŢEI 

După ce au primit indicaţiile necesare, 

copiii îşi vor începe activitatea.                  

Voi observa activitatea copiilor sistematic şi 

comportamental, făcând aprecieri verbale. 

 

 

MD3 

MD5 

MD6 

 

 O2 

O3 

O4 

O5 

 

ME1 

ASIGURAREA 

RETENŢIEI ŞI A 

TRANSFERULUI 

Voi preciza că abilitățile dobândite în 

această activitate le vor putea folosi în viața 

socială. 

 

MD1 

  

EVALUAREA 

ACTIVITĂȚII 

Voi evalua activitatea în funcţie de 

obiectivele propuse: 

- au găsit umbra imaginilor; 

- au construit frumos ceea ce    și-au dorit; 

- au interpretat corect activitatea gazdelor. 

 

 

 

MD1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME1 

ME2 

ME3 

 

 

 

 

ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

 

Voi aprecia dorința copiilor de participa la 

activitate. 

Copii vor fi recompensaţi. 

  

 

m10 
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PROIECT DIDACTIC 

DATA: 25.03.2021 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 46 ,,ALLEGRIA”-ORADEA 

EDUCATOARE: Prof. MUREȘAN CRISTINA DORINA 

GRUPA: MICĂ ,,C” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Când/ cum și de ce se întâmplă?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Florile primăverii” 

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Parfumul primăverii” 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 

DOS - Educație pentru Societate: ,,Aripioare colorate” – Povestea educatoarei 

DEC - Activitate artistico-plastică: ,,Flori și fluturi” - Dactilopictură 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Transmitere de cunoştinţe și formare priceperi şi deprinderi 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

➢ Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate  

➢ Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității  

➢ Autocontrol și expresivitate emoțională  

➢ Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 

➢ Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

➢ Activare și manifestare a potențialului creativ 

➢ Motricitate grosieră şi motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

➢ Inițiează/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată  

➢ Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiare  

➢ Demonstrează acceptare și înțelegere faţă de celelalte persoane din mediul apropiat  

➢ Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte artă etc 

➢ Inițiează activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat  

➢ Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 

➢ Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri 

creative  

➢ Manifestă creativitate în activități diverse 

➢ Utilizează mâinile şi degetele pentru realizarea de activităţi variate 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, manifestarea prieteniei și formarea deprinderii de a realiza o lucrare prin 

intermediul dactilopicturii. 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1 - să precizeze titlul poveștii; 

O2 - să urmărească linia povestirii, cu ajutorul educatoarei; 

O3 - să enumere personajele prezente în poveste; 

O4 - să repovestească în secvențe povestea; 

O5 - să evidențieze mesajul moralizator pe care ni-l transmite povestea; 

O6 - să picteze cu degetul imaginea dată, respectând indicaţiile primite; 

O7 - să aprecieze corect lucrarea proprie. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE ŞI TEHNICI  DE PREDARE - ÎNVĂŢARE: 

MD1: Conversaţia 

MD2: Observaţia 

MD3: Povestirea digitală 

MD4: Explicaţia  

MD5: Exerciţiul 

 

METODE DE EVALUARE: 

ME1: Observarea sistematică şi comportamentală a copiilor 

ME2: Evaluarea  orală 

ME3: Aprecierea rezultatelor muncii 

ME4: Expoziţia cu lucrări 

 

MATERIAL DIDACTIC: 

m1: videoproiector 

m2: povestea înregistrată 

m3: tablă magnetică 

m4: planșete 

m5: fișa suport 

m6: acuarele 

m7: servețele 

m8: machetă pentru expoziție 

 

m9: recompense 
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MATERIAL BIBLIOGRAFIC:        

❖  Ionescu, M., (2010), Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 

7 ani, Editura Vanemonde, București; 

❖ Ezechil, L., Lăzărescu, M.,P., (2017) Laborator preşcolar, Editura Miniped, Bucureşti; 

❖ Curriculum pentru Educația Timpurie de la naștere până la vârsta de 6 ani,2019  

 

 

DURATA: 25 - 30 minute.                 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

 

CONŢINUT 

 ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII 

DIDACTICE 

 

EVALUARE / 

METODE ȘI 

INDICATORI 
 

METODE ȘI 

PROCEDEE 

 

MIJLOACE 

DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 Voi asigura condiţiile necesare unei desfăşurări 

optime a activităţii: 

- aerisirea sălii de grupă; 

- aranjarea mobilierului; 

- pregătirea materialului didactic; 

- intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă. 

 

   

CAPTAREA 

ATENŢIEI 

   Se prezintă sub formă de surpriză, decorul 

realizat pentru povestea pregătită: un peisaj de 

primăvară, o poieniță cu flori colorate, insecte și 

soare. 

 

 

 

MD2 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNŢAREA TEMEI 

ŞI A OBIECTIVELOR 

 - Aşadar, azi, o  să vă spun o poveste. Aceasta 

se numeşte „Aripioare colorate” şi apoi vom 

picta ,,Flori și fluturi”.  

Voi va trebui să fiți foarte atenți pentru a putea 

răspunde la întrebări și pentru a picta cât mai 

creativ. 

- Cum se numeşte povestea noastră de azi? 

(2-3 copii repetă tema pentru fixare) 

 

 

 

 

 

 

MD1 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O1 

PREZENTAREA 

NOULUI CONŢINUT 

ŞI 

DIRIJAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

Voi reda conținutul povestirii cu ajutorul 

videoproiectorul, folosind metoda povestea 

digitală. Se va reda textul poveștii clar, coerent 

și expresiv, în concordanță cu acțiunea 

desfășurată. De asemenea, voi folosi un ton și o 

serie de alte mijloace prin care voi încerca să 

nuanțez expunerea în funcție de stările afective 

pe care textul le implică și anume: ton potrivit 

cu importanța faptelor, marcarea pauzelor 

determinate de textul prezentat. 

Se pune accent pe mesajul moralizator pe care 

ni-l transmite povestea şi anume prezența 

prietenilor în viața noastră  și fericirea pe care 

ei ne-o oferă. 

 

 

 

 

MD3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m1 

 

m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

OBŢINEREA 

PERFORMANŢEI  

Are loc repovestirea de către copii cu ajutorul  

educatoarei.  

Apoi educatoarea alege copiii care vor repovesti 

episoadele din poveste. Se pune accent pe 

mesajul moralizator pe care ni-l transmite 

povestea. 

Pentru a continua decorul din sala de grupă se va 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

O4 

 

O5 
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realiza pictura florilor, a fluturilor prezenți în 

poveste. 

Împreună cu copiii, voi intui materialele 

pregătite pe măsuțe, care ne vor ajuta să pictăm 

lalele, narcise, zambile și fluturi.  

- Dar, înainte sa ne apucăm de treabă, trebuie să 

ne încălzim mânuțele: ,,închidem și deschidem 

pumnii, plouă, cântăm la pian, batem palmele, 

scuturăm mâinile”. 

 - Spor la lucru! Să lucraţi curat şi îngrijit! 

 

 

 

 

 

 

MD4 

 

 

 

 

MD5 

 

 

 

 

 

 

 

m3 

m4 

m5 

m6 

m7 

m8 

 

 

 

 

 

 

 

O6 

 

 

 

O7 

 

 

ASIGURAREA 

RETENŢIEI ŞI A 

TRANSFERULUI 

Voi cere copiilor să identifice mesajul 

moralizator al poveștii: prezența prietenilor în 

viața noastră  și fericirea pe care ei ne-o oferă. 

 

 

 

MD1 

  

ME1 

ME2 

ME3 

ME4 

EVALUAREA 

ACTIVITĂȚII 

Voi face aprecieri verbale  raportate la 

obiectivele propuse şi asupra desfăşurării 

activităţii  

 

MD1 

 

 ME2 

ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂŢII 

 Voi aprecia felul în care copiii au participat la 

activitate. 

Copiii vor fi recompensaţi. 

 

 

 

 

 

 

m9 
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PROIECT DIDACTIC 

 

DATA: 25.03.2021 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 46 „ALLEGRIA” ORADEA 

EDUCATOARE: Prof. MUREȘAN CRISTINA DORINA 

GRUPA: MICĂ ,,C” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Când/ cum și de ce se întâmplă?” 

 TEMA SĂPTĂMÂNII: „Florile primăverii” 

ACTIVITATEA: ALA 2 (Jocuri și activităţi  liber - alese) 

 

TEMA: 

    1. ,,Buburuzele adună flori” 

    2. ,,Arată ce îți spun” 

 

MIJLOC DE REALIZARE: 

1. Joc de mişcare 

2. Joc liniştitor 

TIPUL DE ACTIVITATE: Formare de priceperi şi deprinderi 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

➢ Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 

➢ Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

➢ Își coordonează muşchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 

➢ Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare 

➢ Să demonstreze utilizarea simţurilor (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul) în interacţiunea cu mediul pentru a-şi 

orienta mişcările 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Dezvoltarea spiritului de orientare, de competiţie, obişnuirea cu situaţii de întrecere și destinderea copiilor în cadrul jocurilor. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1 - să respecte regulile jocului; 

O2 - să execute acţiunile cerute corect şi într-un timp cât mai scurt; 

O3 - să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie şi de fair-play; 

O4 - să participe activ şi afectiv la desfăşurarea jocurilor. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: 

MD1: Observația 

MD2: Conversaţia 

MD3: Explicaţia 

MD4: Demonstraţia 

MD5: Jocul. 

 

MATERIAL DIDACTIC: 

m1: jetoane 

m2: coșuri 
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m3: recompense 

 

METODE DE EVALUARE: 

ME1: Observarea sistematică şi comportamentală a copiilor 

ME2:Aprecieri verbale 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

❖ Cormoş, R., (2003) Călătorind cu trenul copilăriei, Ed. Treira 

❖ Curriculum pentru Educaţia timpurie de la naştere până la vârsta de 6 ani, 2019 

 

DURATA: 15 minute 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII 

DIDACTICE 

 

EVALUARE / 

METODE ȘI 

INDICATORI 
 

METODE ȘI 

PROCEDEE 

 

MIJLOACE 

DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

MOMENT 

ORGANIZATORIC 

    Voi asigura condiţiile necesare desfăşurării 

activităţii: 

- aerisirea sălii de grupă; 

- pregătirea materialului didactic necesar; 

- copiii intră ordonat în sala de grupă. 

   

2.CAPTAREA 

ATENŢIEI 

O voi realiza prin provocarea la joc a copiilor și 

prin descoperirea materialelor. 

 

MD1 

  m1 

m2 

 

 

ANUNŢAREA TEMEI 

ŞI A OBIECTIVELOR 

- Astăzi ne vom juca două jocuri: 

1. ,,Buburuzele adună flori” 

2. ,,Arată ce îți spun”. 

Vreau să văd cine este cel mai atent, cel mai 

rapid, cine câştigă. 

Copiii ascultă cu atenţie şi repetă titlul jocurilor. 

 

 

 

MD2 

  

PREZENTAREA 

NOULUI CONȚINUT 

ȘI DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

Joc 1. ,,Buburuzele adună flori” 

Explicarea şi demonstrarea jocului: 

Toți copiii sunt răspândiți pe toată suprafața de 

joc.  

La semnalul ,,Buburuzelor, culegeți lalele 

galbene și le puneți în coșul galben!”  

Copiii vor aduna florile indicate și le vor așeza în 

coșul de aceeași culoare cu floarea. 

Voi da diferite comenzi și voi face la fel și cu 

lalele roșii și albe. 

 

Jocul de probă 

Se execută un joc de probă pentru a vedea în ce 

măsură s-au înţeles regulile. 

 

 

Joc 2: ,,Arată ce îți spun” 

Explicarea şi demonstrarea jocului. 

Copiii sunt așezați în semicerc. În faţa lor, la 

câţiva metri distanţă (pentru a fi văzută bine) stă 

educatoarea. După comanda de începere a 

jocului, educatoarea le spune copiilor. ,,Fiţi 

atenţi!”, apoi ridică mâna, indicând prin gest şi 

cuvânt o parte a corpului. De exemplu ,,Arată 

nasul”. Ea poate să-i păcălească pe copii 

arătându-le prin gest o altă parte a corpului, 

decât cea indicată verbal, însă ei sunt obligaţi să 

pună degetul pe locul indicat prin cuvinte. 

Acela care greşeşte, luându-se după mişcările 

educatoarei, nu după cuvintele sale, este pus să 

execute nişte mişcări sau să pronunţe 

 

 

 

 

 

MD3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD4 

 

 

 

 

 

 

 

MD3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m1 

m2 
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onomatopee care  să-i amuze pe toţi copiii. 

Jocul de probă 

Se execută un joc de probă pentru a vedea în ce 

măsură au înţeles regulile. 

 

 

 

 

 

MD4 

OBŢINEREA 

PERFORMANŢEI 

Copiii se joacă cele două jocuri respectând 

regulile date. Acolo unde este nevoie  voi da 

indicaţii suplimentare. 

 

 

MD5 

 

   O1 

O2 

O3 

O4 

ASIGURAREA 

RETENŢIEI ŞI A 

TRANSFERULUI 

Voi puncta câteva reguli de conduită pe care 

le-au respectat pe parcursul jocurilor. 

 

MD2 

 

  

ME1 

 EVALUAREA 

ACTIVITĂȚII 

Voi adresa copiilor întrebări în legătură cu ceea 

ce am desfăşurat în cadrul acestor jocuri. 

Voi face aprecieri cu privire la felul în care 

copiii au respectat regulile jocurilor. 

 

 

 

 

MD2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME2 

ÎNCHEIEREA 

ACTIVTĂȚII 

Voi felicita copiii pentru reușita acestei zile și 

pentru implicarea de care au dat dovadă. 

Copiii sunt recompensați. 

  

 

 

m3 
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ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

Ob. 

Op. CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE  

Activitatea educatoarei 

 

 

Activitatea 

copiilor 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

invățământ 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Reactuali-zare

a cunoștințelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voi asigura condițiile necesare pentru buna 

desfășurare a activităților: 

-aerisirea sălii de grupă; 

-aranjarea mobilierului; 

-pregătirea materialelor necesare desfășurării 

activităților. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru reactualizarea cunoștințelor voi adresa 

câteva întrebări referitoare la poveștile cunoscute, 

despre locul desfășurării acțiunii acestora, despre 

personaje, despre povețele care le desprindem din 

Copiii se vor 

așeza pe 

scaune, în 

semicerc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convesația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecusoane cu 

personaje din 

povești 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor și analiza 

rezultatelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

Evaluare orală 
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povești etc.  

 

 

Copiii răspund 

la întrebările 

adresate. 

 

 

 

 

 

3.Captarea 

atenției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introducerea în activitate se va realiza prin 

intrarea în sala de grupă a unei fetițe costumată în 

Scufița Roșie.Aceasta le va spune copiilor că a 

fost trimisă de Zâna Poveștilor să găsescă cea 

mai harnică și isteață grupă de copii.Zâna 

Poveștilor le-a trimis o scrisoare și un cufăr în 

interiorul căruia sunt materialele necesare 

desfășurării activităților. 

       -Uitați şi o scrisoare! Vreţi să citim 

scrisoarea să vedem ce ne spune?  

  Deoarece copiii sunt nerăbdători să afle 

mesajul zânei le voi citi scrisoarea: 

     „Dragi copii, numele meu este Zâna 

Poveştilor şi domnesc peste Împaraţia 

Poveştilor.Eu îndrăgesc foarte mult copiii şi îmi 

pare rău că nu am reuşit să ajung astăzi în vizită 

la grupa voastră. Ca sǎ mǎ revanşez, v-am 

trimis-o pe Scufița Roșie cu un coș cumulte 

Copii vor 

asculta cu 

atenție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coșul Scufiței 

Roșii 

 

Scrisoare de la 

Zâna Poveștilor 

 

Frontală Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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surprize şi vǎ rog pe voi sǎ vă jucaţi cu ele. 

   Am aflat cǎ voi cunoaşteţi multe poveşti iar 

astǎzi veţi organiza o petrecere la Castel. 

De aceea, azi veți face o călătorie. 

Nu veți călători cu avioane, 

Mașini, vapoare sau autocare. 

Azi veți călători cu mare zor 

În lumea minunată a poveștilor. 

Vă veți juca,vă veți distra și veți cânta 

Dar sigur veți și învăța! 

Bagheta fermecată nu va lipsi,  

În timpul jocului ne va însoți! 

   Pentru început v-am pregătit un joc foarte 

frumos. Am să vă rog să-l descoperiţi voi, 

împreună cu doamna educatoare.V-am trimis și 

niște coronițe, pe care vă rog să le  împodobiţi 

cât mai frumos. 

Veţi mai găsi în coș multe alte surprize pe care le 

veţi găsi pe rând, ajutați de doamna voastră 

educatoare. 

Spor la lucru!” 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii ascultă 

cu atenție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Anunțarea 

temei și 

enunțarea 

obiectivelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

După citirea scrisorii copiii sunt anunțați că 

astăzi nu numai că vor desfășura niște activități 

deosebite, dar vor avea niște invitați de seamă 

care vor să vadă ce fac ei la grădiniță, cum se 

joacă, ce au învățat, ce le place să facă. 

Copiii ascultă 

cu atenție. 

Conversația 

Explicația 

 Frontală  
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Mesajul zilei: 

      „Iubiți poveștile, copii 

                        Ele ne învață 

Cum să ne purtăm în viață!” 

 

„Astăzi la activitatea ce Limbă și comunicare 

(DLC) vom desfășura jocul: „În lumea 

poveștilor!” prin care îi vom arăta Zânei cât de 

mult iubim poveștile.După ce vom trece prin mai 

multe probe, găsind locul personajelor din 

povești ,va urma partea a doua activității 

(DOS2), unde vom decora coronițele prinților și 

ale prințeselor, pentru a putea merge la petrecerea 

de la Castel. 

 

 

 

 

5.Desfășurarea 

activităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE-Joc 

didactic:„În lumea poveştilor” 

Astăzi, cu materialele trimise de Zâna Poveştilor 

ne vom juca jocul  „În lumea poveştilor”  Cu 

ajutorul acestora şi a altor materiale pe care le 

veţi descoperi mai târziu vom recunoaşte  

diferite personaje şi poveştile din care fac parte 

acestea. 

Explicarea și demonstrarea regulilor jocului 

Educatoarea anunțăregulile de joc și precizează 

sarcinilece trebuie îndeplinite: să recunoască 

personajele din coșul Scufiței după siluete, 

replica care aparține acestora, anumite 

Copii vor 

asculta cu 

atenție 

indicațiile 

primite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea rezolvării 

corecte a sarcinilor 

primite 
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O1 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

trăsături.De asemenea, vor trebui să plaseze 

personajele în cadrul de poveste corespunzător. 

Copiii vor fi împărțiți în două echipe: 

echipa iezilor și echipa Scufițelor Roșii. 

(pe panou fiecare echipă va avea căsuța din 

poveste, pe care se vor lipi punctele primite 

pentru fiecare răspuns corect). 

 

Executarea jocului de probă 

Vom executa un joc de probă.Un copil vine la 

coșuleț, alege un personaj, îl recunoaște, spune 

din ce poveste face parte și îl așază în cadrul 

corespunzător.Dacă copilul va răspunde corect va 

primi o față zâmbitoare pe căsuța echipei. După 

ce se asigură că toți copiii au înțeles ce au de 

făcut, educatoarea începe jocul propriu-zis. 

 

 

Executarea jocului propriu-zis 

 

Varianta 1 

Copiii sunt aşezaţi în semicerc.Le prezint bagheta 

magicǎ care îi va conduce prin lumea poveştilor. 

Este prezentat „Coșul Scufiței Roșii” care 

ascunde în interiorul lui mai multe personaje care 

aşteaptǎ sǎ fie descoperite.Cu ajutorul cuvintelor: 

„Bagheta se roteşte,se învârteşte 

Şi la…. se opreşte!”. Copiii aleg personajul, îl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copilul 

nominalizat va 

încerca să 

rezolve 

sarcina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii 

nominalizați 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Conversația 

 

 

 

 

 

Coș 

Jetoane 

Tablouri 

 

 

Panou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubul poveștilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

În echipă 

 

 

 

 

Frontală 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea rezolvării 

corecte a sarcinilor 

primite 

 
 

Observarea 

comportamentului 

copiilor și analiza 

rezultatelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

răspunsurilor corecte 
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6.Obținerea 

performanței 

feedback-ului 

 

 

 

7.Asigurarea 

feedback-ului 

 

 

 

 

 

8.Încheierea 

activității 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

O5 

 

O6 

recunosc, denumesc povestea din care face parte, 

redau replici scurte ale personajului, îl așază în 

cadrul de poveste corespunzător. 

Copiii primesc aplauze pentru fiecare sarcină 

rezolvată corect și câte o față zâmbitoare la 

panou. 

 

 

 

Varianta 2 ( Complicarea jocului) 

Le voi arăta copiilor un cub ale cărui fețe conțin 

imagini din poveștile cunoscute.Doi copii vor da 

cu zarul, apoi vor descrie imaginea de pe acesta 

și vor formula enunțuri despre imaginea 

reprezentată.Pentru fiecare răspuns corect echipa 

va primi un stimulent pe căsuță. 

 

Se numără fețele zâmbărețe de la panou, din 

dreptul fiecărei echipe, declarându-se echipa care 

a câștigat concursul.Voi face aprecieri colective 

și individuale asupra modului de participare a 

copiilor la activitate, dar și a comportamentelor 

acestora.Copiii părăsesc sala de grupă, iar 

educatoarea pregătește materialele necesare 

desfășurării activității de lipire. 

 

Tranziția: Copii intra în sala de 

clasăcântând:„Noi suntem piticii…” 

vor încerca să 

rezolve 

sarcina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluarea 

Aprecieri verbale 
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Se vor așeza la măsuțe unde vor desfășura 

activitatea de lipire (aplicație), în cadrul 

DOMENIULUI OM ȘI SOCIETATE.Îi voi anunța 

că vom realiza o „Coroană de poveste”, pentru 

prinți și prințese, folosind materialele primite în 

coșulețe. 

Se intuiesc materialele de pe mese și voi explica 

modul de realizare.Se explică modul de lucru, se 

face o demonstație, iar după ce s-a asigurat că 

preșcolarii au înțeles ce au de făcut, se fac 

exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai 

mâinii: „Degetele”(cântec). 

Se asigură un fond muzical plăcut pe toată durata 

activității: „Valsul Frumuseții”,de Eugen 

Doga.Voi supraveghea activitatea copiilor și le 

voi da indicațiile necesare pentru o bună realizare 

a lucrării.Le voi ura: „Spor la lucru!” 

 

Se cere copiilor să spună ce au făcut astăzi la 

gradiniță, ce jocau desfășurat și pentru cine au 

decorat coronițele. 

 

 

Voi face aprecieri asupra moduluide realizare a 

sarcinilor, se vor purta pe cap coronițele decorate. 

Fac aprecieri generale asupra desfășurării 

activității și toți copiii vor primi diplome. 
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PROIECT TEMATIC “PRIMĂVARA (TIMP - ANOTIMP)” 

 

Prof. Pălănceanu Paula 

G.P.P. NR. 23 Botoșani 

 

Tema anuală de studiu:”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

Tema proiectului: ,Primăvara (Timp – Anotimp)” 

Subtemele proiectului: ,,Zvon de primăvară”; ,,Parfumul Primăverii” 

Grupa: mijlocie „Îngerașii” 

Durata: 2 săptămâni 

 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

- Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

- Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 

- Autocontrol și expresivitate emoțională  

- Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității 

- Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 

- 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 situaţii de comunicare 

- Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat 

 

Comportamente vizate: 

- își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 

- participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare 

- utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate 

- utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul apropiat 

- își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii 

- își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiare 

- exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate; 

- demonstrează acceptare și înțelegere faţă de celelalte persoane din mediul apropiat 

- recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă etc. 

- demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional 

- manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi 

- realizează sarcinile de lucru cu consecvență  

- integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți. 

- manifestă creativitate în activități diverse  

- demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri 

creative  

- demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc.  
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- exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare 

receptivă)  

- demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. 

(comunicare expresivă) 

- demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii 

(comunicare expresivă)  

- demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia 

 

Resurse:  

Materiale: cărţi ilustrate pentru copii, obiecte de diferite culori, cărţi, albume, imagini, planşe, atlase, pliante, 

jetoane, puzzle, joc de masă, mozaic, foi colorate, foi de bloc de desen, acuarele, pensule, inimi din lemn, pahare pentru 

apă,  beţişoare de unică folosinţă, creioane colorate, creioane cerate, carioci, plastilină, planşete,  planşe poveşti, 

calculator, slide-uri,  casetofon, CD cu cântece, hârtie creponată, hârtie glacee, lipici, fişe de lucru, truse de construcţii, 

bancă de gimnastică, material textil - diferite culori, trusa mozaic cu pioneze, rozete, aluat de biscuiți, aluat pentru brioșe, 

cutii de unică folosință, ață de mărțișoare, etc. 

Umane: copii, părinţi, educatoare 

De timp: 2 săptămâni 

 

Metode şi procedee: brainstorming, jocul,  observarea spontană şi dirijată, conversaţia euristică şi spontană, povestirea,  

exerciţiul, învăţarea prin descoperire, problematizarea, experimentul, demonstraţia, explicaţia, modelarea, explozia 

stelară, turul galeriei, diamantul etc. 

 

Descrierea proiectului:  

Deși iubim iarna, cu toții așteptăm sosirea primăverii și mai ales, așteptăm ziua de 1 martie să putem oferi 

mărțișoare colegilor și ziua de 8 martie să o sărbătorim pe mama. Practic, atunci când ne gândim la primăvară, ne gândim 

întâi și întâi la primele semne care ne anunță sosirea primăverii (apariția tarabelor de mărțișoare, ghioceii, lalelele, topirea 

zăpezii și zilele din ce în ce mai însorite și mai puțin geroase). Natura se trezește la viaţă. Ghioceii îşi clatină clopoţelul 

sub razele călduţe ale soarelui şi-n curând, pe crengile pomilor apar muguraşi apoi frunzuliţe şi flori. Şi copiii sunt mai 

vioi, mai zburdalnici, mai doritori de a observa, cerceta, descoperi transformările care au loc în natură primăvara.  

Pentru a familiariza copiii cu asemănările dar şi deosebirile apărute în natură, pentru a le satisface diferite 

curiozităţi am hotărât împreună cu copiii să discutăm despre anotimpul primăvara, despre primele evenimente cele mai 

importante pe care le sărbătorim la începutul primăverii,  despre aspectele apărute în natură, despre parfumul îmbătător 

al florilor de primăvară. 

Vom desfăşura cu grupa proiectul tematic ,,Primăvara (Timp - Anotimp)!” în vederea implicării copiilor într-un 

demers de autocunoaştere şi de cunoaştere a celuilalt. Principalele teme pe care le abordăm de-a lungul proiectului 

tematic sunt cele referitoare la cunoaşterea aspectelor de primăvară, a florilor de primăvară specifice acestui anotimp, dar 

și a celor două evenimente importante de la început de primăvară – 1 Martie (Ziua mărțișorului) și 8 Martie (Ziua 

mamei). Considerăm că la acest nivel de vârsta „necunoscutul” pentru copii poate deveni sursă de investigaţie şi de 

lămurire a lucrurilor incerte pe care aceştia le cunosc deja şi doresc să le aprofundeze.  

 



   CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

  ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1169 

Inventar de probleme: 

Ce ştiu copiii? Ce nu ştiu şi doresc să afle? 

- Primăvara soarele topeşte zăpada 

- Este din ce în ce mai cald 

- Ne îmbrăcăm adecvat – în  haine mai subţiri 

- Ghiocelul este vestitorul primăverii 

- Înfloresc florile în grădini, păduri şi în  

parcuri 

- Au un miros plăcut 

- Primăvarea oferim mărțișoare 

 

 

- Ce se întâmplă în natură primăvara (iarbă, flori, 

pomi, insecte) 

- Care sunt vestitorii primăverii? 

- Ce flori înfloresc primăvara? 

- Ce fac oamenii primăvara? 

- De ce înfloresc pomii? 

- De ce primăvara reînvie natura la viaţă? 

- De ce oamenii cultivă flori? Care sunt uneltele cu 

care se lucrează în grădină? 

- Părțile componente ale plantelor; 

- Cum se îngrijesc florile? 

- De ce oferim mărțișoare? 

- Este ziua tuturor mamelor!  

 

Scrisoare către părinţi:  

 ,, Dragi părinţi, Grupa mijlocie „Îngerașii” deruleză, în perioada 01.03. – 12.03.2021, un proiect cu tema ,, 

PRIMĂVARA (TIMP - ANOTIMP)“, structurat pe următoarele subteme: „Zvon de primăvară” și „Parfumul 

Primăverii!”. Această temă o vom aborda pentru a ajuta copiii să cunoască, să recunoască, să diferenţieze, să înţeleagă, 

să-şi imbogăţească calitativ şi cantitativ cunoştinţele despre anotimpul Primăvara și cele 2 evenimente importante pe 

care le sărbătorim odată cu sosirea primăverii. De aceea, vă rugăm să discutaţi cu copiii despre acest subiect, să le dați 

informaţii corecte, pe care să le împărtășească şi celorlalţi copii din grupă şi să ne sprijiniți cu diverse materiale: cărți, 

reviste, enciclopedii, filmuleţe, fotografii şi tot ce credeţi că ne-ar putea fi de folos.  

Așadar, dragi părinți, trebuie să știți că noi suntem mici, dar tot ceea ce ne înconjoară ne fascinează. Observăm cum se 

schimbă culoarea frunzelor copacilor, cum ziua devine noapte, cum se topește zăpada și apar primele fire de iarbă, cum 

înfloresc copacii, etc. Vă rugăm să ne ajutaţi să dezlegăm câteva taine ale anotimpului Primăvara! 

Vă mulţumim pentru înţelegere şi ajutor! 

 Educatoarele Matei Adina Petronela, Pălănceanu Paula şi copiii grupei „Îngerașii”.”       

 

Harta proiectului tematic: 
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PROIECT DIDACTIC 

                                           

PROFESOR: PARTENIE ALINA 

COLEGIUL ECONOMIC “ ION GHICA” – BACĂU 

 

Data:  

Clasa: a X - a  

Modulul: Contabilitate generală 

Unitatea de învăţare: Procedee specifice contabilităţii 

Tema: Balanţa de verificare (definiţie, importanţă, clasificare) 

Tipul lecţiei: însuşire de noi cunoştinţe 

Obiectiv fundamental: însuşirea cunoştinţelor referitoare la balanţa de verificare. 

 

Obiective operaţionale: 

➢ Cognitive: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

OC1: să definească balanţa de verificare; 

OC2: să prezinte funcţiile balanţei de verificare; 

OC3: să clasifice balanţele de verificare în funcţie de natura conturilor conţinute; 

OC4: să clasifice balanţele de verificare după numărul egalităţilor pe care le conţin; 

OC5: să precizeze informaţiile redate de fiecare categorie de balanţă; 

OC6: să se exprime corect şi logic din punct de vedere economic. 

➢ Afective: 

OA1: să manifeste interes pentru lecţie; 

OA2: să manifeste autocontrol şi disciplină în timpul orei; 

OA3: să participe activ la desfășurarea lecției. 

➢ Psihomotorii: 

OPM1: să scrie corect şi ordonat; 

OPM2: să adopte o poziţie corectă în bancă. 

 

Strategii didactice: 

a) metode: 

    M1: explicaţia 

    M2: conversaţia 

    M3: exerciţiul 

    M4: observaţia 

    M5: S.V.I.(Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat) 

b) mijloace didactice: 

    m1: tabla 

    m2: catalogul 

    m3: caietul 

    m4: fişe de documentare 
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    m5: fişe de lucru 

c) forme de organizare a activităţii: 

   F1: frontală 

   F2: individuală 

   F3: pe grupe 

   Resurse  

•  temporale: 50 de minute 

• spaţiale ( locul de desfăşurare): sala de clasă 

• materiale: fişă de documentare, flip-chart, videoproiector, calculator 

 

Bibliografie:  

Oficiale: 

1. Cojocea, A., Petre, D.,  Contabilitate manual clasa a X-a, Editura Economica Preuniversitaria, 2005. 

2. Popan, M., Contabilitate manual clasa a X-a, Editura Oscar Print, Bucuresti, 2004. 

3. Petre, T., Iordache, G., Capotă, V., Dorin, V., Simionescu, G., Ciurtin, M., Dorin, G., Comerţ manual pentru clasa a 

X-a, Editura CD PRESS, Bucureşti, 2010. 

4. *** Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 (OMFP 1802/2014) pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 963 din 30 decembrie 2014, intrare în vigoare 1 ianuarie 2015.  

5. *** Legea contabilităţii 82/1991. 

Ştiinţifice: 

1. Horomnea, E. (coordonator), Introducere în contabilitate. Concepte şi aplicaţii, Editura Tipo Moldova, Iaşi 2010. 

2.   Dragomirescu, S. E., Bazele contabilităţii, Editura Alma Mater, Bacău, 2015. 

3. Caraiani, C., Dumitrana, M. (coordonatori), Bazele contabilităţii, Ediţia a III-a, Editura Universitară, Bucureşti, 2008. 

Didactice: 

1. Cucoș, C., Pedagogie – ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, București, 2006. 

2. Dumitriu, Gh., Dumitriu, C., Psihopedagogie, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, 2003 

3. Burja,V., Burja, C., Voiculescu, F., Voiculescu, E., Didactica Științelor economice, Editura Irecson, București, 2006. 

4. Druță, M.E., Didactica disciplinelor economice. Considerații teoretice și aplicații, Editura ASE, București, 2002. 
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Nr.

crt. 

Etapele lecţiei 

(timp) 

Obiec-ti

ve 

opera-ţi

onale 

Conţinutul lecţiei 

Activitate profesor (P)/Elevi (E) 

Strategii didactice Evaluare 

meto-

de 

mij-loac

e 

forme 

de 

org. 

1. Moment 

organizatoric 

(2 minute) 

 P: Verifică prezenţa, ţinuta elevilor şi explică 

modalitatea de lucru pentru etapa următoare. 

E: Comunică absenţii şi se pregătesc pentru lecţie. 

 

 

M2 

 

 

m2 

 

 

F1 

 

2. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

(2 minute) 

 

 

 

OA2 

OPM2 

 

P: În această oră vom învăţa despre Balanţa de 

verificare (definiţie, importanţă, clasificare). 

Notează titlul lecţiei la tablă şi anunţă obiectivele 

urmărite: 

OC1: să definească balanţa de verificare; 

OC2: să prezinte funcţiile balanţei de verificare; 

OC3: să clasifice balanţele de verificare în funcţie de 

natura conturilor conţinute; 

OC4: să clasifice balanţele de verificare după 

numărul egalităţilor pe care le conţin; 

OC5: să precizeze informaţiile redate de fiecare 

categorie de balanţă. 

E: Îşi notează titlul lecţiei şi sunt atenţi la 

explicaţiile profesorului. 

 

 

M1 

 

 

m1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m3 

 

 

F1 

 

 

 

3. 

 

Dirijarea 

învăţării 

(33 minute) 

 

 

 

 

OA1 

OA2 

 

 

 

OPM1 

OPM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P: Adresează elevilor întrebări cu privire la 

procedeele specifice metodei contabilităţii: 

Care sunt procedeele specifice metodei 

contabilităţii? 

Ce este contul? 

Ce este bilanţul contabil? 

E: Îşi amintesc noţiunile deja  predate şi răspund la 

întrebări. 

P: Împarte tabla în trei coloane, notate  „Ştiu”, 

„Vreau să ştiu” şi „Am învăţat”. 

E: Împart foaia din caiet în trei coloane. 

P: Prezintă subiectul lecţiei şi discută cu elevii până 

când se detaşează un set de elemente esenţiale, de 

care aceştia sunt suficient de siguri. 

Notează în coloana „Ştiu” de pe tablă. 

Ajută elevii să formuleze întrebări asupra punctelor 

neclare, pe care le notează în coloana „Vreau să 

ştiu”. 

 

 

M1 

 

M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m1 

 

m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1 

 

 

 

 

F2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formativă 

 

 

Orală 
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OC1 

OC2 

OC3 

 

 

 

 

OA3 

OC4 

OC5 

OC6 

E: Participă la discuţie şi notează pe caiete ceea ce 

se scrie pe tablă. 

P: Reciteşte întrebările care au apărut şi împarte 

elevilor fişa de documentare pentru a putea 

descoperi punctele neclare. 

E: Citesc şi notează în coloana „Am învăţat”, din 

caiete, lucrurile cele mai importante pe care le-au 

aflat, aliniind răspunsurile cu întrebările iniţiale. 

Prezintă întregii clase ideile din coloana „Am 

învăţat”, din caietele lor. 

P: Notează pe tablă aceste idei. 

E: Compară  ce ştiau cu ceea ce au învăţat. 

 

M5 

 

 

 

 

 

 

M3 

 

M4 

 

 

 

 

 

 

 

 

m4 

 

m1 

 

 

 

 

 

F1 

 

 

 

 

F2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 

4. Asigurarea 

feedback-ului 

(7 minute) 

OC6 

OA1 

OA2 

OPM1 

OPM2 

P: Împarte fişe de lucru cu aplicaţii  din lecţia 

curentă ce vor fi rezolvate pe grupe. Dă explicaţii 

suplimentare. 

E: Rezolvă fişa de lucru. 

P: Urmăreşte şi îndrumă elevii.  

E: Prezintă răspunsurile corecte. 

 

M1 

M2 

M3 

 

 

 

 

m5 

 

 

 

 

F3 

 

 

Formativă 

5. Evaluarea 

(3 minute) 

OA3 P: Apreciază activitatea elevilor şi gradul de 

realizare a obiectivelor. 

E: Îşi însuşesc aprecierile. 

 

M1 

  

F1 

 

Orală 

6. Tema pen-tru 

acasă 

(3 minute) 

 

OPM2 

P: Scrie pe tablă tema (aplicaţia din anexa 1) şi dă 

indicaţii elevilor.  

E: Notează tema. 

M1 

M2 

m1 

m3 

 

F1 

 

 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE     

BALANŢA DE VERIFICARE    

                                                                                                                 

Definiţie, importanţă, clasificare 

Balanţa de verificare reprezintă un procedeu specific metodei contabilităţii, cu ajutorul căruia se sintetizează 

informaţiile contabile înregistrate în conturi şi se verifică existenţa anumitor corelaţii impuse de dubla înregistrare a 

elementelor patrimoniale. 

  Balanţa de verificare se prezintă sub forma unui tabel sau a unei liste enumerative care cuprinde toate 

conturile din Registrul Cartea Mare, ordonate conform simbolurilor din planul de conturi şi furnizează informaţii 

referitoare la simbolul şi denumirea lor, soldurile iniţiale, rulajele, total sume şi soldurile finale debitoare şi creditoare, 

după caz.  

 

Importanţa balanţei de verificare este dată de funcţiile pe care aceasta le îndeplineşte: 

1. Funcţia de verificare a exactităţii înregistrărilor efectuate în conturi. Întrucât fiecare operaţiune 

economică se înregistrează concomitent şi cu aceeaşi sumă în debitul unui cont şi în creditul altui cont, rezultă o egalitate 
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permanentă între totalul sumelor înscrise pe debit şi totalul sumelor înscrise pe credit (∑ SID = ∑ SIC; ∑ RD = ∑ RC; ∑ 

TSD = ∑ TSC; ∑ SFD = ∑ SFC). 

Astfel, cu ajutorul balanţei de verificare poate fi depistată: 

➢ înregistrarea greşită a unor operaţiuni economice sau financiare, ca urmare a nerespectării dublei înregistrări; 

➢ efectuarea greşită a unor calcule în formulele contabile compuse; 

➢ trecerea eronată a sumelor din Registrul Jurnal în Cartea Mare şi de aici în balanţă; 

➢ stabilirea eronată a rulajelor sau a soldurilor. 

2. Funcţia de verificare a concordanţei dintre conturile sintetice şi cele analitice se realizează prin aceea 

că pentru fiecare cont sintetic care se desfăşoară pe conturi analitice se întocmeşte câte o balanţă de verificare a conturilor 

analitice, cu ajutorul căreia se controlează obţinerea egalităţilor dintre totalul sumelor înscrise în conturile analitice şi 

sumele înscrise în contul sintetic de care aparţine. 

3. Funcţia de instrument de legătură între conturile sintetice şi bilanţ se concretizează prin aceea că 

datele din bilanţ reprezintă soldurile finale ale conturilor preluate din balanţa de verificare. 

4. Funcţia de instrument de analiză şi sinteză a activităţii economice se realizează prin compararea pe 

fiecare cont în parte, pe grupe de conturi şi pe total a datelor de la începutul unei perioade de gestiune cu cele de la 

sfârşitul acesteia. Astfel se pot stabili: 

➢ schimbările care au avut loc în mărimea şi structura elementelor patrimoniale; 

➢ mişcările tuturor elementelor patrimoniale; 

➢ în ce măsură s-au realizat unii indicatori programaţi (se compară datele efective cu cele prognozate). 

Cu ajutorul analizei datelor pot fi trase concluzii asupra modului de alocare a resurselor, a rezultatelor 

financiare, în scopul elaborării prognozelor necesare luării deciziilor pentru viitor. 

 

Clasificarea balanţelor de verificare 

1. În funcţie de natura conturilor conţinute, există: 

a. balanţe de verificare ale conturilor sintetice sau balanţe generale - cuprind datele din conturile sintetice; 

b. balanţe de verificare ale conturilor analitice - cuprind datele din  conturile analitice şi ale contului sintetic de care 

aparţin.  

2. După numărul egalităţilor pe care le conţin, există: 

a. balanţă de verificare cu o serie de egalităţi – poate fi întocmită în două variante: 

 

             a.1 balanţa sumelor                                          a.2 balanţa soldurilor 

                         Balanţă de verificare                                                                                   

Balanţă de verificare 

                           întocmită la ......................                                                                             

întocmită la ......................                                                                                  

 

Simbol 

cont 

Denumirea 

conturilor 

Total sume 

Debitoare Creditoare 

    

Simbol 

cont 

Denumire 

conturi 

Solduri finale 

Debitoare Creditoare 

    

TOTAL ∑ SfD ∑ SfC 
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TOTAL ∑ TSD ∑ TSC 

Egalitatea este ∑ TSD = ∑ TSC                                                                                      

Egalitatea este ∑ SfD = ∑ SfC                                                                                                             

                                                                     

b. balanţă  de verificare cu două serii de egalităţi - preia din Cartea Mare pentru fiecare cont informaţiile referitoare 

la  totalul sumelor (TSD, TSC) şi soldurile finale (SfD, SfC). 

Balanţă de verificare 

întocmită la ...................... 

Simbol 

cont 

Denumire conturi Total sume Solduri finale 

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 

      

TOTAL ∑ TSD ∑ TSC ∑ SfD ∑ SfC 

Egalităţile sunt: ∑ TSD = ∑ TSC şi ∑ SfD = ∑ SfC   

 

c. balanţă  de verificare cu trei serii de egalităţi - preia din Cartea Mare, pentru fiecare cont, următoarele informaţii: 

soldul iniţial (SiD, SiC), rulajul sau mişcările (RD, RC) şi soldul final (SfD, SfC). 

Balanţă de verificare 

întocmită la ...................... 

Simbol 

cont 

Denumire 

conturi 

Solduri iniţiale Rulaje Solduri finale 

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 

        

TOTAL ∑ SiD ∑ SiC ∑ RD ∑ RC ∑ SfD ∑ SfC 

Cele trei egalităţi sunt: ∑ SiD = ∑ SiC,  ∑ RD = ∑ RC şi  ∑ SfD = ∑ SfC 

 

d. balanţă  de verificare cu patru serii de egalităţi – este o combinaţie a primelor trei tipuri şi conţine: sume 

precedente (soldul final al lunii precedente devine sold iniţial al lunii pentru care se întocmeşte balanţa), rulaj lună, total 

sume şi solduri finale. 

Balanţă de verificare 

întocmită la ...................... 

Simb

ol 

cont 

Denumir

e conturi 

Solduri iniţiale Rulaje Total sume Solduri finale 

Debitoar

e 

Creditoa

re 

Debitoa

re 

Creditoar

e 

Debitoa

re 

Creditoar

e 

Debitoare Creditoare 

          

Total ∑ SiD ∑ SiC ∑ RD ∑ RC ∑ TSD ∑ TSC ∑ SfD ∑ SfC 

Cele patru egalităţi sunt: ∑ SiD = ∑ SiC,  ∑ RD = ∑ RC, ∑ TSD = ∑ TSC şi ∑ SfD = ∑SfC 
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FIŞĂ DE LUCRU 

 

1. Completaţi spaţiile libere cu termeni potriviţi: 

 

a. Balanţa de verificare reprezintă un ...................... specific al ............................ contabilităţii cu ajutorul căruia se 

sintetizează informaţiile înregistrate în ........................ şi se verifică existenţa anumitor corelaţii impuse de 

.................. înregistrare. 

b. Balanţa de verificare cu o serie de egalităţi poate fi întocmită în două variante: balanţa .............. şi balanţa 

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

c. Importanţa balanţei de verificare este dată de .......................... pe care aceasta le îndeplineşte. 

 

2. Precizaţi care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate şi care sunt false, notând în dreptul fiecărui 

enunţ litera A pentru adevărat şi F pentru fals.                             

 

a. Balanţa de verificare constituie puntea de legătură dintre cont şi bilanţ. 

b. Balanţele de verificare, după natura conturilor conţinute, sunt cu trei şi cu patru serii de egalităţi. 

c. Pentru întocmirea balanţei de verificare datele se preiau din Registrul Cartea Mare. 

d. Balanţa de verificare se întocmeşte anual. 

 

3. Scrieţi asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.                                                                                                                                     

Coloana A Coloana B 

 

1.Funcţia de verificare a exactităţii înregistrărilor 

efectuate în conturi. 

 

2. Funcţia de instrument de legătură între conturile 

sintetice şi bilanţ 

 

3. Funcţia de verificare a concordanţei dintre conturile 

sintetice şi cele analitice 

 

4. Funcţia de instrument de analiză şi sinteză a 

activităţii economice 

 

a. pentru fiecare cont sintetic care se desfăşoară pe conturi 

analitice se întocmeşte câte o balanţă de verificare a 

conturilor analitice, cu ajutorul căreia se controlează 

obţinerea egalităţilor dintre totalul sumelor înscrise în 

conturile analitice şi sumele înscrise în contul sintetic de 

care aparţine. 

 

b. se realizează prin compararea pe fiecare cont în parte, pe 

grupe de conturi şi pe total a datelor de la începutul unei 

perioade de gestiune cu cele de la sfârşitul acesteia. 

 

c. se concretizează prin aceea că datele din bilanţ 

reprezintă soldurile finale ale conturilor preluate din 

balanţa de verificare. 

 

d. se realizează prin obţinerea egalităţii dintre totalul 

sumelor înscrise pe debit şi totalul sumelor înscrise pe 

credit. 
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Anexa 1  

TEMA PENTRU ACASĂ 

 

I. La 01.02.2017 SC “Alfa” SRL prezintă urmatoarea situație patrimonială: 

Denumirea elementelor patrimoniale Solduri iniţiale 

212 ”Construcţii” 5200 lei 

3028 ”Alte materiale consumabile” 150 lei 

4111 ”Clienţi”  4 500 lei 

5311 ”Casa în lei” 1 500 lei 

5121 ”Conturi la bănci în lei” 3 300 lei 

461 ”Debitori diverşi” 300 lei 

401 ”Furnizori” 4 300 lei 

1012 ”Capital subscris vărsat” 4 800 lei 

1061  ”Rezerve legale” 350 lei 

 

 În cursul lunii februarie au loc următoarele operaţiuni economice: 

1) La data de 04.02.2017 se încasează de la un client suma de 1.900 lei, conforn ordinului de plată nr. 3/04.02.2017. 

2) La data de 07.02.2017 se achiziţionează hârtie copiator în valoare de 200 lei, TVA 19%, conform bonului fiscal nr.5. 

3) La data de 07.02.2017 se dă în consum hârtia de copiator achiziţionată, conform Bonului de consum nr.23. 

4) La data de 15.02.2017 se achită o datorie faţă de un furnizor în valoare de 1.000 lei astfel: 50% din contul bancar, 50% 

în numerar. 

5) La data de 26.02.2017 se acordă unui salariat un avans de trezorerie în valoare de 700 lei în scopul deplasării, conform 

dispoziţiei de plată nr. 89/ 26.02.2017. 

  

Cerinţe: 

 

a. Efectuaţi analiza contabilă pentru operaţiunile economice de mai sus şi întocmiţi formulele contabile. 

 

b. Întocmiţi T- urile  conturilor 5311 ”Casa în lei” şi 5121 “Conturi la bănci în lei”,  4111 ”Clienţi”, 401 ”Furnizori”,  

3028 ”Alte materiale consumabile”.           
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PROIECT DIDACTIC 

 
PROFESOR: PARTENIE CRISTINEL  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE IORGA” BACĂU                                       

 

Data:  

Clasa: a-VII-a  

Disciplina: Limba şi literatura română 

Tema: Adjectivul 

Tipul lecţiei: fixare şi sistematizare 

Timp: 50 de minute 

Scopul lecţiei: definirea adjectivului, clasificarea după diferite criterii, identificarea adjectivelor, topica, gradele de 

comparaţie, funcţii sintactice, analiza sintactico- morfologică . 

Obiective operaţionale: 

➢ Cognitive: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

➢ OC1 -  să definească adjectivul; 

➢ OC2 -  să identifice adjectivele din diferite contexte; 

➢ OC3 -  să clasifice adjectivele după diferite criterii; 

➢ OC4 - să prezinte topica adjectivului; 

➢ OC5 -  să utilizeze în diferite enunţuri adjective la grade de comparaţie diferite; 

➢ OC6 -  să construiască propoziţii cu adjective care să aibă funcţii sintactice diferite; 

➢ OC7 -  să analizeze morfologic şi sintactic adjectivele dintr-un text suport; 

➢ OC8 -  să utilizeze corect adjectivul în comunicarea orală şi scrisă; 

➢ OC9 - să se exprime corect şi logic. 

➢ Afective: 

OA1: să manifeste interes şi curiozitate pentru lecţie; 

OA2: să manifeste autocontrol şi disciplină în timpul orei; 

OA3: să se implice în rezolvarea sarcinilor; 

➢ Psihomotorii: 

OPM1: să scrie corect şi ordonat; 

OPM2: să adopte o poziţie corectă în bancă. 

Strategii didactice: 

a) metode: M1: explicaţia; M2: conversaţia; M3: metoda R.A.I.;  M4: exerciţiul;  M5: observaţia;  M6: cvintetul;  

M7: ciorchinele 

b) mijloace didactice: m1: tabla; m2: caietul; m3: fişa de lucru; m4: catalogul   

c) forme de organizare a activităţii: F1: frontală; F2: individuală;  F3: pe grupe 

Resurse: 

• temporale: 50 de minute 

• spaţiale (locul de desfăşurare): sala de clasă 

• materiale: fişe de lucru, retroproiector, calculator 
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Bibliografie:  

Oficială: 

• Crişan, A., Dobra, S., Sâmihăian, F.,Limba română, manual pentru clasa a VII-a , Editura Humanitas, 

Bucureşti, 2015. 

Ştiinţifică: 

• Koronka, A., Morfologia limbii române, Editura Universitas, Petroşani, 2005. 

• Metea, A., Limba română pentru elevi. Vocabular. Morfologie. Sintaxă., Editura Helicon, Timişoara, 

1993. 

• Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” DOOM, Editura Univers 

Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2010. 

Didactică: 

5. Cucoş, C., Balan, B., Boncu, Ş., Cosmovici, A., Cozma, T., Creţu, C., Dafinoiu, I., Iacob, L., Moise, C., Momanu, 

M., Neculau, A., Rudică, T., Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 

2008. 

6. Cucoș, C., P Dumitriu, Gh., Dumitriu, C., Psihopedagogie, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, 2003. 

7. Dumitriu, Gh., Dumitriu, C., Psihopedagogie, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, 2003. 

8. Parfene, C., Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-aplicativ, Iaşi, Editura Polirom, 

1999. 

9. Crăciun, C., Metodica studierii limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu,    Editura Emia, Deva, 2007. 

Nr.c

rt. 

Etapele lecţiei 

(timp) 

Obiective 

operaţion

ale 

Conţinutul lecţiei 

Activitate profesor (P)/ elevi (E) 

Strategii didactice Evalua

re meto-d

e 

mij-lo

ace 

forme 

de org. 

1. Moment 

organizatoric 

(2 minute) 

 P: Verifică prezenţa, ţinuta elevilor şi explică 

modalitatea de lucru pentru etapa următoare. 

E: Comunică absenţii şi se pregătesc pentru 

lecţie. 

 

 

M2 

 

 

m 4 

 

 

F1 

 

2. Anunţarea 

obiectivelor şi  

a planului de 

recapitulare 

(5 minute)  

 

 

 

 

 

OA2 

OPM2 

P: Anunţă conţinutul lecţiei de recapitulare: 

Adjectivul 

Enumeră obiectivele urmărite şi împarte 

elevilor planul de recapitulare al lecţiei. 

OC1 -  să definească adjectivul; 

OC2 -  să identifice adjectivele din diferite 

contexte; 

OC3 -  să clasifice adjectivele după diferite 

criterii; 

OC4 - să prezinte topica adjectivului; 

OC5 - să utilizeze în diferite enunţuri 

adjective la grade de comparaţie diferite; 

OC6 -  să construiască propoziţii cu adjective 

cu diferite funcţii sintactice; 

 

 

 

 

 

M1 

M2 

 

 

 

 

m 1 

 

F1 

 

 

 

 

 

 

 

F1 
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OC7 -  să analizeze morfologic şi sintactic 

adjectivele dintr-un text suport; 

OC8 -  să utilizeze corect adjectivul în 

comunicarea orală şi scrisă; 

E: Primesc planul de recapitulare al lecţiei. 

3. Recapitularea 

conţinutului pe 

baza planului 

stabilit 

(35 minute) 

 

OA1 

 

OPM1 

 

 

OC1 

 

OC2 

 

OC3 

 

OC4 

 

OC5 

 

OC6 

OC7 

OC8 

OC9 

OA3 

OPM2 

OA2 

OA3 

P: Întreabă elevii ce temă au avut. Verifică 

tema. 

E: Răspund solicitărilor.  

P: Împarte elevilor câte o fişă de lucru 

individuală; aceştia, prin completarea corectă 

a rebusului, vor descoperi titlul lecţiei. 

E: Rezolvă rebusul . 

P: Pornind de la termenii din rebus, 

profesorul adresează întrebări ce vizează 

conţinutul lecţiei. 

E: Răspund la întrebări. 

P: Realizează la tablă un ciorchine pe care îl 

va completa pe parcursul orei. 

Împarte clasa în cinci grupe şi propune 

elevilor să-şi adreseze întrebări unii altora 

din conţinuturile care nu au fost 

atinse.(R.A.I.) 

E: Formulează şi îşi adresează întrebări. 

P: Împarte câte o fişă de lucru fiecărei grupe. 

E: Îndeplinesc sarcina şi prezintă rezultatul. 

P: Urmăreşte şi îndrumă elevii. 

Solicită elevilor să realizeze, pe grupe un 

cvintet pornind de la subiectul „adjectiv”. 

E: Îndeplinesc sarcina şi prezintă rezultatul. 

 

 

M1 

 

 

 

 

 

M2 

M3 

M7 

 

 

 

 

 

M4 

M5 

 

 

 

M6 

 

 

 

m 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 2 

 

 

 

 

m2 

 

 

F2 

 

 

 

 

 

F1 

F2 

 

 

 

 

 

 

 

F2 

 

 

 

F3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formati

vă  

 

 

 

 

 

Orală  

4. Evaluare 

(5 minute) 

 

OA2 

P: Apreciază activitatea elevilor, precum şi 

gradul de realizare a obiectivelor propuse. 

Acordă note elevilor în funcţie de activitatea 

desfăşurată. 

E: Îşi însuşesc aprecierile. 

 

M1 

 

m 4 

 

 

F1 

F2 
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5. Tema pentru 

acasă 

(3 minute) 

 

 

 

OPM2 

P: Scrie pe tablă  tema şi dă indicaţii elevilor: 

„Realizaţi o compunere descriptivă cu titlul 

Primăvara, de 15 -25 de rânduri, în care să 

folosiţi cât mai multe adjective.” 

E: Notează tema. 

 

 

M1 

M2 

 

 

m 1 

m 2 

 

 

 

 

F1 

 

   

Disciplina: Limba şi literatura română 

PLAN DE RECAPITULARE 

ADJECTIVUL 

 

1. Definiţia adjectivului 

 

2. Felul adjectivelor  

- propriu – zise 

- provenite din alte părţi de vorbire 

- după flexiune 

- după formă 

-  

3. Gradele de comparaţie 

 

4. Formarea adjectivelor 

 

5. Funcţiile sintactice ale adjectivului 
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REBUS 

 1 .   Completand corect rebusul pe rândurile orizontale, veţi obţine pe verticala  A - B numele părţii de vorbire 

care exprimă însuşirea unui obiect . 

 

                                                         A 

 

                                                                       B 

1. Adjectivul este invariabil sau .................. 

2. Există între adjectiv şi substantiv; 

3. Sinonimul adjectivului „uşor”; 

4. Masculin, feminin sau neutru; 

5. Antonimul adjectivului „murdar”; 

6. Adjectivele pot proveni din verb la....................... 

7. Adjectivul îmbogăţeşte ........................... 

8. Frunză .................. ; 

9. Unele adjective sunt formate prin ....................... 

10. Adjectivul tot atât de frumos este la gradul de comparaţie comparativ de .................. 

 

 

 

 

  

 

1       

    

 

2                                                                          

               

              

 

              

  

 

3   

  

 

4                                                           

   

5  

 

                              

    

 

6       

    

 

7       

 

                    8  

 

    

    9  

 

   

   10      
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FIŞĂ DE LUCRU 

 

1. Citiţi cu atenţie textul dat şi răspundeţi cerinţelor: 

 

În iarna aceasta am fost cu bunicul meu la pădure. Zăpada rece şi moale acoperea potecile foarte înguste. Nicio 

pasăre nu îndrăznea să tulbure adânca linişte a codrului străvechi. Mirosul dulce-amar al brazilor ne învăluia. În vale, 

coşurile fumegânde ale caselor cerneau o pâclă argintie. Zările gri îmi dădeau impresia unei lumi de basm adormite. 

Soarele binevoitor altădată, acum se temea să ofere căldura sa poieniţelor goale. Ne-am oprit lângă doi stejari foarte 

bătrâni: 

- O, codrule măreţ, farmecul tău este veşnic! 

 

a) Completaţi tabelul de mai jos, folosind adjectivele subliniate în text: 

Adjectivul Partea de 

vorbire 

determinată 

Genul Numărul Cazul 

meu  

 

   

rece  

 

   

adânca  

 

   

străvechi  

 

   

goale  

 

   

măreţ  

 

   

 

b) Precizaţi gradul de comparaţie al adjectivului „bătrâni” din text, apoi completaţi spaţiile punctate cu gradele 

de comparaţie corespunzătoare: 

 

foarte bătrâni (în text)  - grad _____________________________ 

mai  bătrân– grad _____________________________ 

la fel de bătrân – grad ______________________________ 

bătrân – grad ____________________________ 

cel mai bătrân – grad _______________________________ 

mai puţin bătrân – grad_______________________________ 

cel mai puţin bătrân – grad ________________________________ 
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c) Alegeţi pentru adjectivele din coloana A răspunsul din coloana B care reflectă felul fiecărui adjectiv dat 

(fiecare variantă poate fi folosită o singură dată): 

A      B 

1. aceasta     a. adjectiv pronominal negativ   

2. moale     b. adjectiv propriu-zis, simplu, variabil 

3. nicio     c. adjectiv pronominal demonstrativ 

4. dulce-amar    d. numeral cu valoare adjectivală 

5. fumegânde    e. adjectiv provenit din verb la participiu  

6. gri     f. adjectiv pronominal posesiv 

7. adormite                  g. adjectiv compus 

8. doi (copii)                  h. adjectiv propriu-zis, simplu, invariabil 

9. tău     i. adjectiv provenit din verb la gerunziu 

 

 

2. Precizaţi funcţia sintactică a adjectivelor subliniate din: 

 

a) Copilul agitat este din clasa fratelui meu. 

 

 

b) Fata moşului era foarte harnică. 

 

 

c) A învăţat de mic să fie harnic. 

 

 

d) Din galben s-a făcut alb.  

 

 

3. Subliniaţi forma corectă de scriere a adjectivelor din enunţurile de mai jos: 

 

a) Razele aurii / auriii ale soarelui mângâie pământul reavăn. 

b) Propriii / proprii nepoţi nu îi respectă, deşi bunicii înşişi i-au crescut. 

c) Călca uşor pe covorul de frunze rugini / ruginii. 

d) Argintii / argintiii fulgi de nea plutesc în văzduh. 

 

4.  Identificaţi şi analizaţi adjectivele  din enunțul: 

      Copilaşul era palid  şi privirea pierdută îi trăda supărarea. 

 

 

SUCCES !!!!!!!!!! 
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PROIECT DIDACTIC 

POENARU ELENA LOREDANA 

GRĂDINIȚA CU P.N.IEDERA DE SUS 

  

ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ:ȘCOALA GIMNAZIALĂ IEDERA DE JOS 

GRUPA:MARE 

TEMA ANUALĂ :Când cum .și de ce se ițntâmplă? 

TEMA ACTIVITĂȚII:Darurile Primaverii 

FORMA DE REALIZARE:Activitate integrată –tip outdoor 

TIPUL ACTIVITĂȚII:Consolidarea si verificarea cunoștințelor 

COMPONENTA ACTIVITĂȚII : 

-Activități de dezvoltare personală (Întâlnirea de dimineată:,,Bună dimineața copii! 

-Tranziții:,,Pimăvara iarași a sosit “ 

-Activități pe domenii experențiale:DȘ:(Activitate matematică:,,Bucuria florilor”);DOS:Activitate practică: Cadoul 

florilor” 

SCOP:-Verificarea si consolidarea cunoștințelor copiilor referitoare la formarea de mulțimi în funcție de criteriul dat 

,numaratul în limitele 1-10   -Consolidarea deprinderilor practice de lucru a unor cunoștințe referitoare la anotimpul 

primăvara 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :01.:-să grupeze florile culese in funcție de criteriile date:formă, mărime ,culoare;, să 

formeze șirul crescator 1-5,02. să utilizeze creativ materialele din natura pentru realizarea temei;,03 sa colaboreze în 

realizarea sarcinilor ; 

STRATEGII DIDACTICE:  METODE SI PROCEDEE: 

Explicația,conversația,povestirea,observația,spontană,demonstrația,jocul.problematizarea..MATERIAL DIDACTIC :flori 

de diferite culori mărimi,forme,cifre; 

Bibliografie :Ghid pentru proiecte tematice,Editura Humanitas Educational,Bucuresti, 2005;Curriculum pentru Educatie 

timpurie 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII:Activitatea zilei începe cu,, Întâlnirea de dimineață”.Copiii vor fi așezați în cerc și se vor 

saluta:,,Bună dimineața copii”folosind tehnica mișcării rotative.Are loc o convorbire cu privire la calendarul naturii 

(ziua,luna, anul ,starea vremii).Noutatea zilei :Copiii vor asculta o povestire scurta despre Zâna Primăvara ce a trecut prin 

livezi lăsându-le copiilor multe flori pe care ei le vor culege și cu care  se vor juca.Se anunță tema activității:,,Darurile 

primăverii’ și vor fi invitați într-o scurtă drumeție .Copiii vor fi conduși spre grădinile din apropierea grădiniței.Aici vor 

observa culorile primăverii,schimbările ce au loc in acest anotimp(creșterea ierbii,înflorirea pomilor sosirea păsărilor vor 

asculta glasul păsărilor). 

DȘ:Activitate matematică:joc didactic:,,Bucuria florilor”În cadrul jocului copiii vor avea ca sarcină de a culege flori de 

diverse culori,mărimi,formă și de a forma muțtimi ;apoi vor aseza florile în șir cresc:ător .La domeniul DOS:Activitate 

practică:,,Cadoul florilor’Copiii vor avea sarcina de a rupe tulpinile florilor de păpădie si de a îmbina capetetele pentru a  

realiza diferite cadouri:brătări,mărgele,inele.Dupa realizarea sarcinilor copiii se vor juca în cadrul ALAII:Joc distractiv: 

,,Albinuta și florile”,și jocul de mișcare,,:Atinge floricica” 
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DESFASURAREA ACTIVITATII 

Etapele activității                         Conținutul activității 

 

         Strategii 

didactice 

    Evaluare 

1.Moment 

organizatoric  

 

.Captarea atenției 

 

3.Anunțarea 

temei si a 

obiectivelor 

 

 

 

4.Desfășurarea 

activității 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Obtinerea  

Performantei 

 

Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

 

 

 

Încheierea 

activității 

Se creeaza condițiile optime pentru desfășurarea 

activității: organizarea colectivului de copii 

pentru ,,Întâlnirea de dimineață’’  

Copiii vor asculta o povestire scurtă în care vor 

afla că Zâna Primăvara a trecut prin livezi 

lăsîndu-le multe surprize.  

Se anunță tema activitătii :,,Darurile 

Primăverii’’și vor fi invitați într-o scurtă drumeție 

unde vor descoperi surprizele Zânei Primăvara. 

Domeniul Științe:copiii vor observa culorile 

primăverii,schimbările din natură.Ei vor fi 

anuntați că vor avea de rezolvat mai multe sarcini 

în cadrul jocului didactic: ,,Bucuria 

florilor’’.Apoi vor avea sarcina de a culege 

buchete de flori :7 flori galbene,7 albastre ,7 

albe.Ei vor verbaliza acțiunile întreprinse și vor 

forma grupe de flori după formă,mărime,culoare. 

.Exemple de situații de învățare pentru verificarea 

număratului în limitele  1-5:,,Bat din palme de 

5ori.De cate ori am batut?Batem îmmpreună și 

vom număra pana la 5.Cine numară repede pană 

la 5 crescător, descrescător?Sunt introduse cifrele 

de la 1 la 5,iar copiii vor așeza atâtea flori cât 

indică cifra de pe jeton.Se vor folosi versurile:,,În 

păpădie voi sufla cate flori voi aseza? 

În complicarea jocului li se dau flori iar ei vor 

numara petalele și vor alege cifra corespunzătoare 

numărului de petale. 

DOS:ACTIVITATE PRACTICĂ:,,Cadoul 

florilor’’.Din tulpinile de flori culese educatoarea 

le demonstrează cate cadouri si jucarii iși pot 

face:brătari,inele,margele.Metoda de lucru constă 

în îmbinarea capetelor unei tulpini,condiția fiind 

ca un capăt  să fie subțire iar altul mai gros.După 

demonstrarea modului de lucru copiii 

lucrează,realizându-și diferite jucării. 

Copiii vin cu produsele lor si multumesc Zânei 

 

 

 

 

     Coversația 

 

 

 

 

Explicația 

Conversația 

 

 

Explicația  

Conversația 

Exercițiul 

Învățarea 

colaborativă 

 

 

 

 

 

 

Explicația  

Conversația 

Demonstrația 

Exercițiul 

 

 

 

Conversația 

Observarea 

comportamentului 

initial al copiilor 

 

Interesul  

Raspunsurile copiilor 

 

 

Observarea 

comportamentului 

nonverbal 

 

 

 

Colaborarea dinre 

copii pentru 

realizarea sarcinilor 

 

 

 

 

Aplauze 

Aprecieri verbale 

Învățarea colaborativă 

Aprecierea modului 

de lucru,a respectării 

cerințelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplauze 
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pentru darurile ei. 

Jocuri si activitati didactice  alese II:Joc 

distractiv: ,,Albinuta si florile’’;Joc de 

miscare:,,Atinge floricica’’ 

Se fac aprecieri asupra modului de desfășurare al 

întregii activități,încercând sa se evidențieze cum 

s-au simțit în diferite momente ale activității.

  

Aprecieri verbale 

 

Bibliografie: Curriculum pentru Educatie Timpurie 
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FIȘĂ DE DOCUMENTARE 

FUNDAMENTAREA STRATEGIEI DE PIAȚĂ 

 

Profesor : Mihăiță Corina-Mihaela                                                                          

Liceul tehnologic „Tiu Dumitrescu” 

Modulul: Marketing 

Clasa : a XI-a   

Unitatea de învăţare: Oportunitatile de marketing 

Competenţa specifică: Analizează oportunitățile de marketing 

Etapele fundamentării strategiei de piață 

 

Pentru fundamentarea unei strategii viabile agentul economic poate folosi analiza SWOT, o metodă larg recunoscută. 

SWOT este cuvântul obținut din inițialele de la Strength(puncte tari), Weakness(puncte slabe), 

Opportunities(oportunități), Threats(amenințări). 

Primii pați în realizarea unei analize SWOT constau în definirea obiectivelor urmărite. Obiectivele trebuie să fie cât mai 

explicite și acceptate de toți factorii participanți la procesul de decizie. 

Odată identificate obiectivele poate fi  realizată și analiza SWOT, având în vedere identificarea corectă a elementelor 

componente:  

Puncte tari – atribute ale agentului economic care concură la realizarea obiectivelor; 

Puncte slabe – atribute ale agentului econominc care împiedică realizarea obiectivelor; 
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Oportunități – factori externi care concură la realizarea obiectivelor; 

Amenințări – factori externi care împiedică realizarea obiectivelor. 

SWOT poate fi exprimată și sub formă de diagramă:  

  

 

 

                                                                               S                    W 

                                                                                      

                                                                               O                 T 

 

 

 

Iată câteva exemple de atribute care pot constitui puncte tari sau slabe: 

• Resurse: financiare, umane, de amplasare 

• Servicii oferite clienților 

• Eficiența 

• Avantaje față de concurenți 

• Infrastructura 

• Calitatea 

• Personalul 

• Managerii 

• Prețurile practicate  

Iată și câteva exemple de elemente care se pot constitui în oportunități sau amenințări: 

• acțiuni ale concurenților 

• condiții economice 

• rata inflației 

• rata dobânzilor 

• gradul de saturație al pieței 

• adoptarea de legi și reguli noi 

Este foarte important să realizăm o diagramă SWOT corectă. În cazul în care în urma realizării diagramei SWOT rezultă 

faptul că obiectivele nu pot fi atinse trebuie stabilite alte obiective și procesul se repeat. 

În cazul în care obiectivele pot fi atinse trebuie stabilite strategiile cele mai adecvate răspunzând la următoarele întrebări: 

Cum putem folosi punctele tari? 

 Concură         la       realizarea 

obiectivelor 

Împiedică                realizarea 

obiectivelor 

Atribute interne, specific agentului 

economic 

Puncte tari Puncte slabe 

Atribute externe, specific mediului în 

care acționează agentul ecoonomic 

Oportunități Amenințări 
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Cum putem înlatura punctele slabe? 

Cum putem exploata fiecare oportunitate? 

Cum ne putem apăra în fața amenințărilor din mediul extern? 

 

Studiu de caz 

Cafeneaua „X” activează pe piața cafenelelor din București și are ca obiect de activitate prepararea și comercializarea 

băuturilor calde, în special cafea. Materiile prime folosite sunt cafeaua și apa. Ambele materii prime sunt obținute la un 

preț mic, apa fiind o resursă de bază, iar cafeaua este obținuț la un preț redus din cauza existenței unui număr mare de 

oferte și costul de producție mic. Aceste materii prime provin de la distribuitori, cafeaua fiind importată din Brazilia. În 

București, există și alte cafenele, competiția fiind ridicată, existând chiar o altă cafenea față în față cu aceasta. Cererea de 

cafele este mare, datorită costului redus și puterii crescute de cumpărare a populației. 

Managementul este asigurat, de o lună, de o echipă tânără, cu pregătire de specialitate și bune competențe de 

management.  Personalul cafenelei este alcătuit doar din tineri, majoritatea absolvenți al studiilor liceale și studenții 

cursurilor post-liceeale. Cafeneaua le oferă atât șansa de a câștiga experiență, cât și de a promova rapid în cadrul unei 

echipe ambițioase.  

Rețeaua de distribuție este limitată. Băuturile calde se servesc doar în incinta cafenelei. Se are în vedere posibilitatea 

livrării la domiciliu, dar nu se știe dacă se va realiza acest serviciu, deoarece este considerat ne-rentabil. 

Publicitatea se realizează prin mai multe mijloace. Pe primul loc se află promovarea prin mediul online, majoritatea 

clientele fiind tineri, care sunt activi pe rețelele sociale și pot afla cu ușurință de cafeneaua noastră. Altă metodă de 

promovare o reprezintă împărțirea de pliante și distribuirea de postere cu diferite oferte și evenimente organizate de 

cafenea. 

Pe viitor, conducerea dorește lansarea unei noi cafenele „X”, în alt sector, pentru a acoperi o bucată mai mare din piața 

cafenelelor. Pentru promovarea noii cafenele s-au folosit toate canalele media din zonă. 
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Cerințe: 

- Realizați o analiză S.W.O.T. a firmei „X”, completând următorul formular: 

PUNCTE TARI (STRENGTHS) PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) 

  

OPORTUNITĂȚI (OPPORTUNITIES) AMENINȚĂRI (THREATS) 
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Ϲοnϲерtul dе еvɑluɑrе întrе trɑdițiοnɑl și mοdеrn 

 
Profesor: Smocot Mihaela  

Gradinita Nr.7 Bucuresti  

 

 

Evɑluɑrеɑ еstе ο ɑϲtivitɑtе dе ϲοlеϲtɑrе, οrgɑnizɑrе şi intеrрrеtɑrе ɑ dɑtеlοr rеfеritοɑrе lɑ еfеϲtеlе dirеϲtе, 

vizibilе şi/sɑu invizibilе, ɑlе rеlɑţiеi еduϲɑtοr-еlеv ϲu sϲοрul dе ɑ-i рrοvοϲɑ lɑ ο ϲrеştеrе (intеriοɑră) ϲοntinuă şi ɑ 

еfiϲiеntizɑ, în ϲеlе din urmă, funϲţiοnɑrеɑ întrеgului sistеm еduϲɑţiοnɑl; еstе ,,рrοϲеsul dе οbţinеrе ɑ infοrmɑţiilοr 

ɑsuрrɑ еlеvului, рrοfеsοrului sɑu рrοgrɑmului еduϲɑţiοnɑl şi dе vɑlοrifiϲɑrе ɑ ɑϲеstοr infοrmɑţii în vеdеrеɑ еlɑbοrării 

unοr ɑрrеϲiеri în urmɑ ϲărοrɑ sе vοr luɑ ο sеriе dе dеϲizii”.  

Nοilе ɑbοrdări еduϲɑţiοnɑlе ɑduϲ în fɑţɑ ϲɑdrеlοr didɑϲtiϲе nοi ϲеrinţе mеtοdοlοgiϲе şi lе invită să fοlοsеɑsϲă 

ϲеlе mɑi еfiϲiеntе ϲăi şi mеtοdе реntru οbţinеrеɑ dе bunе реrfοrmɑnţе. Аϲtivitɑtеɑ instruϲtiv –еduϲɑtivă, bɑzɑtă ре idеilе 

înnοitοɑrе ɑlе tеοriеi реdɑgοgiϲе, ɑduϲе inοvɑţii şi în dοmеniul еvɑluării.  

Prin fοlοsirеɑ dibɑϲе ɑ ϲеlοr trеi fοrmе dе еvɑluɑrе sе ϲrееɑză ο rеlɑţiе trɑiniϲɑ întrе еvɑluɑtοr şi еvɑluɑt, ο rеlɑţiе ϲɑrе 

рοɑtе ɑduϲе sɑtisfɑϲţii dеοрοtrivă еduϲɑtοɑrеi şi ϲοрilului  

În cadrul activităților din grădiniță, evaluarea este aproape permanentă întru-cât copiii au întotdeauna nevoie de 

aprecieri sau de sfaturi despre cum ar trebui realizate anumite lucrări. Activitățile din actualul sistem de învățământ sunt 

mai apropiate de activitățile reale pe care le cunosc și le fac copiii, iar activitățile de evaluare sunt strâns legate de 

activitățile alese ale copiilor, de cele obligatorii și de cele opționale, activități care sunt specifice ciclului preșcolar.  

Εduϲɑțiɑ еstе рrimɑ trеɑрtă dе рrеgătirе реntru еduϲɑțiɑ fοrmɑlă, еɑ fiind οrgɑnizɑtă în ɑșɑ fеl înϲât ϲοрilul 

ɑflɑt în рrimii ɑni dе viɑță să bеnеfiϲiеzе dе ɑϲțiuni ϲοnϲеntrɑtе реntru ɑ sе dеzvοltɑ. Ϲοрiii dе vârstɑ рrеșϲοlɑră ϲrеɑză 

ϲu migɑlă, dibăϲiе și рriϲереrе sub îndrumɑrеɑ ɑtеntă ɑ еduϲɑtοɑrеi, luϲrări dеοsеbitе, οriginɑlе dɑr mɑi ɑlеs intеrеsɑntе 

рrin multitudinеɑ mɑtеriɑlеlοr utilizɑtе și ɑ tеһniϲilοr dе luϲru fοlοsitе. Dɑϲă tοɑtă munϲɑ ɑϲеɑstɑ ɑ ϲοрiilοr еstе 

еvɑluɑtă sistеmɑtiϲ ре durɑtɑ unui ɑn șϲοlɑr, urmărindu-sе ϲοrеϲtitudinеɑ рriϲереrilοr și dерrindеrilοr, еstеtiϲɑ luϲrărilοr 

ϲrеɑtе, dɑr și ϲrеɑtivitɑtеɑ рrin funϲțiɑ sɑ dе ϲοnеxiunе invеrsă, еvɑluɑrеɑ rерrеzintă nu numɑi un imрοrtɑnt mijlοϲ dе 

rеglɑrе si ɑutοrеglɑrе ɑ ɑϲtivității ϲοрilului, ɑ ϲеlеi didɑϲtiϲе și imрliϲit ɑ еduϲɑtοɑrеi, dɑr рutеm ɑlϲătui ο sϲɑră dе 

vɑlοri реntru ɑ ɑрrеϲiɑ și stɑbili lοϲul fiеϲărui ϲοрil în ɑnsɑmblul ϲοlеϲtivului din ϲɑrе fɑϲе рɑrtе. Ultimеlе dеϲеnii ɑu 

înrеgistrɑt рrеοϲuрări dе ɑmрlοɑrе fără рrеϲеdеnt реntru sрοrirеɑ еfiϲiеnţеi învăţământului, реntru vɑlοrifiϲɑrеɑ mɑi 

bună ɑ рοtеnţiɑlului еduϲɑtiv ɑl ϲοрilului. Рrοϲеsului dе învăţământ i sе ɑsigură рrin рlɑnifiϲɑrе, ο реrsреϲtivă sοϲiɑlă, 

еϲοnοmiϲă, рοlitiϲă ɑmрlă, în timр şi în sрɑţiu, οbiеϲtivе ϲɑrе sе рrеϲizеɑză în trерtе, ре măsură ϲе рrοgrɑmɑrеɑ sе 

ɑрrοрiе dе ϲοndiţiilе ϲοnϲrеtе în ϲɑrе vɑ fi rеɑlizɑt. În ɑϲtivitɑtеɑ din grădiniţă, ɑϲtul dе еvɑluɑrе ɑrе drерt sϲοр 

măsurɑrеɑ şi ɑрrеϲiеrеɑ ϲunοştinţеlοr, рriϲереrilοr şi dерrindеrilοr dοbânditе dе ϲοрii în ϲɑdrul ɑϲtului еduϲɑţiοnɑl. În 

ɑϲеlɑşi timр, еvɑluɑrеɑ urmărеştе şi ɑsреϲtеlе fοrmɑtivе ɑlе munϲii еduϲɑtοɑrеi, ϲοnϲrеtizɑtă în mοdɑlităţilе dе 

ɑbοrdɑrе ɑ sϲһimbării, în ɑtitudinilе şi  ϲοmрοrtɑmеntеlе dοbânditе dе ϲοрilul рrеşϲοlɑr рrin рrοϲеsul dе învăţământ.  

Rеfοrmɑ ϲurriϲulɑră din învăţământul rοmânеsϲ ɑ vizɑt sϲһimbări dе ɑmрlοɑrе рrivind οrgɑnizɑrеɑ şi struϲturɑ 

рrοϲеsului didɑϲtiϲ, sϲһimbări ϲɑrе intrοduϲ, dе ɑsеmеnеɑ, ο nοuă viziunе ɑsuрrɑ ɑϲtivităţilοr dе рrеdɑrе – învăţɑrе. 

Idеɑlul еduϲɑţiοnɑl, ɑşɑ ϲum еstе fοrmulɑt în  Lеgеɑ învăţământului, ϲοnfеră stɑbilitɑtе рrοϲеsеlοr еduϲɑţiοnɑlе ϲɑrе 

duϲ lɑ dеzvοltɑrеɑ ɑrmοniοɑsă ɑ individuɑlităţii umɑnе, lɑ fοrmɑrеɑ ɑϲеlui tiр dе реrsοnɑlitɑtе ϲɑrе ϲοrеsрundе 

ɑsрirɑţiilοr sοϲiɑlе ɑlе mοmеntului ɑϲtuɑl. Оmul еstе рɑrtе intеgrɑntă ɑ ɑϲеstui sistеm infοrmɑţiοnɑl ϲееɑ ϲе ϲrееɑză 

nеϲеsitɑtеɑ ϲɑ еl să sе ɑdɑрtеzе ɑϲеstui ritm ɑl sϲһimbărilοr şi sοliϲitărilοr divеrsе ϲɑrе îi sunt ɑdrеsɑtе. Аϲеst рrοϲеs dе 
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рrеgătirе реntru ɑ rеzistɑ într-ο lumе dinɑmiϲă şi în реrmɑnеntă sϲһimbɑrе înϲере din ϲοрilăriе, mɑi рrеϲis în рrimɑ 

instituţiе ϲɑrе îşi ɑduϲе un ɑрοrt sistеmɑtiϲ în rеɑlizɑrеɑ ɑϲеstui рrοϲеs: grădiniţɑ. Dе ɑϲееɑ, ϲһiɑr lɑ nivеlul 

învăţământului рrеşϲοlɑr sе ϲοnturеɑză nеϲеsitɑtеɑ rеϲursului lɑ nοi ɑbοrdări еduϲɑţiοnɑlе. Ϲοnţinuturilе dе învăţɑt, 

ϲοnfοrm ɑϲtuɑlеi viziuni ϲurriϲulɑrе, ɑu fοst rеgânditе dе ο mɑniеră ϲɑrе să реrmită grădiniţеi să-şi îndерlinеɑsϲă 

sϲοрurilе рrivind sοϲiɑlizɑrеɑ şi рrеgătirеɑ ϲοрiilοr реntru şϲοɑlɑ. Εvɑluɑrеɑ trеbuiе ϲοnϲерută nu numɑi ϲɑ un ϲοntrοl 

ɑl ϲunοştinţеlοr sɑu ϲɑ mijlοϲ dе măsuɑrе οbiеϲtivă, ϲi ϲɑ ο ϲɑlе dе реrfеϲţiοnɑrе, ϲе рrеsuрunе ο strɑtеgiе glοbɑlă ɑ 

fοrmării. Ореrɑţiɑ dе еvɑluɑrе nu еstе ο еtɑрă suрrɑрusă рrοϲеsului dе învăţɑrе, ϲi ϲοnstituiе un ɑϲt intеgrɑt ɑϲtivităţii 

реdɑgοgiϲе. Εvɑluɑrеɑ ϲοnstituiе ο vɑlidɑrе ɑ justеţеi sеϲvеnţеlοr еduϲɑtivе, ɑ ϲοmрοnеntеlοr рrοϲеsului didɑϲtiϲ şi un 

mijlοϲ dе dеlimitɑrе, fixɑrе şi intеrvеnţiе ɑsuрrɑ ϲοnţinuturilοr şi οbiеϲtivеlοr еduϲɑţiοnɑlе. În vеdеrɑ ϲοnϲереrii şi 

ɑрliϲării ɑdеϲvɑtе ɑlе еvɑluării în ɑϲtivităţilе рrеşϲοlɑrе, ɑr trеbui să sе ţină ϲοnt dе ϲâtеvɑ mutɑţii dе ɑϲϲеnt, ϲοnstɑtɑtе 

în ultimul timр, ɑvând drерt ϲοnsеϲinţе rеdimеnsiοnɑrеɑ şi rеgândirеɑ strɑtеgiilοr еvɑluɑtivе, în ϲοnsеns ϲu ο sеriе dе 

еxigеnţе: еxtindеrеɑ ɑϲţiunii dе еvɑluɑrе dе lɑ vеrifiϲɑrеɑ şi ɑрrеϲiеrеɑ rеzultɑtеlοr, lɑ еvɑluɑrеɑ рrοϲеsului, ɑ 

strɑtеgiеi ϲɑrе ɑ ϲοndus lɑ ɑnumitе rеzultɑtе; еvɑluɑrеɑ nu numɑi ɑ еlеvilοr, ϲi şi ɑ ϲοnţinutului, ɑ mеtοdеlοr, ɑ 

οbiеϲtivеlοr, ɑ situɑţiеi dе învăţɑrе; luɑrеɑ în ϲɑlϲul şi ɑ ɑltοr indiϲɑtοri, ɑlţii dеϲât ɑϲһiziţiilе ϲοgnitivе, рrеϲum 

ϲοnduitɑ, реrsοnɑlitɑtеɑ еlеvilοr, ɑtitudinilе еtϲ.; ϲеntrɑrеɑ еvɑluării ɑsuрrɑ rеzultɑtеlοr рοzitivе şi nеsɑnϲţiοnɑrеɑ în 

реrmɑnеnţă ɑ ϲеlοr nеgɑtivе; trɑnsfοrmɑrеɑ ϲοрilului într-un реrmɑnеnt рɑrtеnеr ɑl еduϲɑtοrului рrin ɑutοеvɑluɑrе, 

intеrеvɑluɑrе şi еvɑluɑrе ϲοntrοlɑtă; rɑрοrtɑrеɑ rеzultɑtеlοr lɑ οbiеϲtivеlе dеfinitе şi lɑ еvοluţiɑ sοϲiеtăţii 
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PLANIFICARE ANUALĂ - 

GRUPA MIJLOCIE 

 
Prof. Înv. Preșc. Mercean Oana Cristina 

Grădinița cu P.P. „Micul Prinț”, Cluj-Napoca, Cluj 

 

 

TEMA DE 

STUDIU 

 

PROIECTE 

PROPUSE 

 

 

SUBTEME PROIECT 

TEME 

SĂPTĂMANALE ÎN 

AFARA 

PROIECTULUI 

 

Cine sunt/suntem? 

(3 săpt.) 

Bun venit în lumea 

mea! 

Familia mea  

Corpul uman  

Să ne păstrăm sănătatea  

 

 

Cum este/a fost şi va fi 

aici pe 

pământ? 

(7 săpt.) 

 

 

Bătrâna iarnă 

 

Viețuitoarele naturii 

 Animale de ieri, 

animale de azi 

Crăciunul în lume!  

Obiceiuri străbune  

Animale de la zoo  

Ograda bunicii  

 Animale marine 

 Pământul e rotund 

 

 

Când/cum şi de ce se 

întâmplă ? (7 

săpt.) 

Covor de toamnă ! 

 

 

Magia iernii 

Foșnet de toamnă  

Bogățiile toamnei  

Valsul florilor de toamnă  

 Din tainele pădurii ! 

Fulg de nea, fulgișor  

Cu mănuși și cu fular  

Jocurile de iarnă  

Cine şi cum 

planifică/organizea 

ză o activitate ? 

(4 săpt.) 

La drum noi să 

pornim ! 

Călătorim pe uscat  

Călătorim în aer  

Călătorim pe apă  

 Vara a venit ! 

 

Ce şi cum vreau să fiu 

? 

(2 săpt) 

  Mândru românaș 

 Ce miros au 

meseriile ? 

 

 

Cu ce şi cum 

exprimăm ceea ce 

 

 

 

 

 Emoțiile mele 

 Fapte bune, fapte rele 

 Martie ne aduce în dar, 

un mărțișor. 
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simţim ? 

(6 săpt.) 

 

Emoții de 

primăvară 

 Sentimente pentru 

mama 

Semne de primăvară  

Primăvară și culoare  
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ÎN LIVADĂ  

 
Prof înv primar Tasanaciuc Valentina Luminița 

Școala Gimnazială Nr.28 Galați 

 

Oamenii cultivă pomii fructiferi în livadă. Livada este o grădină cu pomi fructiferi. Aceştia iubesc soarele. De 

aceea, cele mai multe livezi sunt în zonă de deal. În livezile din ţara noastră cresc diferiţi pomi fructiferi: meri, peri, pruni, 

cireşi, vişini, caişi, piersici, gutui, nuci. De la aceştia se folosesc atât fructele, cât şi lemnul. Pomii fructiferi se deosebesc 

unii de alţii, prin forma şi culoarea frunzelor, a florilor şi a fructelor.  

        De la majoritatea pomilor fructiferi se consumă fructul. De la unii se consumă sămânţa (nucul). Fructele pot fi 

împărţite în două grupe principale: cărnoase şi uscate. 

         Fructele conţin apă, sunt lipsite de grăsimi, sărace în proteine, sunt bogate în glucide, vitamine şi săruri 

minerale. De aceea, se recomandă consumarea lor zilnică. Fructele pot fi consumate în stare proaspătă, conservate 

(compot, gem, dulceaţă, peltea, jeleu, sirop), uscate sau congelate.  

         Există şi fructe care nu sunt culese din livadă (fructele de pădure, strugurele, pepenele verde şi pepenele 

galben) sau care nu se cultivă la noi în ţară (portocala, lămâia, kiwi, banana, ananasul). 

         Pomul fructifer este o plantă alcătuită din: rădăcină lemnoasă, ramificată şi adânc înfiptă în pământ  şi  

tulpina formată din trunchi şi ramuri care formează coroana.  Aceasta adăposteşte frunzele, florile şi fructele cu seminţe. 

 

1.Completează spaţiile cu părţile componente ale pomului fructifer: 
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2. Numerotează corect momentele creşterii unui pom fructifer care se înmulţeşte prin sămânţă. 

                                             

                                                  

3. Recunoaşte imaginile şi completează: 

    

 

 

       

 

 

 

4 

. Ajungem  pe  masa  ta  în  orice  anotimp, în  stare  proaspătă  sau  conservată. Ne recunoşti ? 

 

 

 

 

5. Enumeră pomii fructiferi întâlniţi  la noi în ţară: 

 

 

 

 

 

     

Pomi 

fructiferi 

 

fructe 

23 
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6. Scrie denumirea fructelor şi uneşte imaginile cu cerinţele din mijloc: 

 

                                                                                                                      

 

                                                       se culeg vara 

 

 

                                                         se culeg  

 

toamna 

 

                                    

     

nu se cultivă la noi în ţară 
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MOTIVAȚIA INVĂȚĂRII LA VÂRSTA ȘCOLARĂ MICĂ 

Prof.înv. preșcolar.Prodana Madalina 

Gradinița nr.7, sector 2, București 

                                                                            

Invăţarea umană necesita achiziţie,dobândirea de cunoștințe, priceperi, abilităţi fizice sau intelectuale, acte de 

voinţă în vederea adaptării la situaţii noi de existenţă şi a construirii personalităţii. Toate viețuitoarele învaţă. Invăţarea 

reprezintă o activitate menita să schimbe comportamentul copilului, să-l ajute să asimileze informaţii și să se adapteze la 

mediu. Copilul se naște cu capacitatea de a învăţa. Tot ce poate realiza o fiinţă umană, depinde de învăţare, exerciţiu, 

muncă. 

Specialiștii în educația copilului susțin faptul că, deși învăţarea se produce pe parcursul întregii vieți, viteza cu 

care acest proces se desfaşoară în copilărie nu poate fi egalată mai târziu. 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. De pildă, o jucărie mecanică, demontată, spre disperarea părinţilor, oferă un anumit 

răspuns în legătură cu mecanismul unei maşini, cu modul ei de funcţionare. De aceea, trebuie acordată o atenţie deosebită 

folosirii unei mari varietăţi de jucării care au o însemnătate imensă în dezvoltarea cognitivă a copilului, căruia îi 

stimulează gândirea, îi face cunoscute calităţile şi însuşirile diferitelor materiale. Învățarea bazată pe joc nu este un 

concept nou. Ea poate fi foarte avantajoasă în cazul anumitor copii, permițând aprofundarea noțiunilor învățate și 

dezvoltarea altor abilități, care stimulează motivația școlară a copilului. Când un copil se implică în mod activ în joc, 

mintea sa experimentează învățarea ca pe un lucru plăcut, care face parte din jocul respectiv. Acest lucru este valabil în 

cazul oricărui tip de joc . Jocurile care-l distrează pe copil sunt motivatori foarte buni, de aceea partea de învățare trebuie 

inclusă în ele. Pe măsură ce copilul află lucruri pe parcursul jocului, este stimulat să obțină și mai multe informații, de 

exemplu pentru a trece la un nivel superior sau în cazul jocurilor în care se întrece cu alți copii. În plus, jocurile pot fi o 

bună modalitate pentru învățarea de echipă, care este benefică în clasele școlare. Învățarea bazată pe joc este un mijloc 

foarte bun și motivant pentru părinți și profesori de a introduce idei, concepte și cunoștințe noi. 

Printre mijloacele folosite în activitatea cu copilul, jucăria ocupă un loc important, ea fiind necesară pentru a 

face acţiunile copiilor reale: „şoferul” are nevoie de un „automobil”,  ,,aviatorul” – de un „ avion” . Toate acestea sunt 

legate de o particularitate psihologică interesantă şi anume aceea că trăirile celor antrenaţi în joc sunt întotdeauna 

adevărate, sincere, acţiunile lor sunt reale. 

Invaţarea prin joacă îi ajută pe copii să obţină cele cinci competențe de bază ale învățării socio-emoționale, care 

servesc ca pietre de temelie pentru succesul lor în viață: 

Invață din încercari și greșeli, folosindu-și imaginația și abilitățile de rezolvare a problemelor; 

Aplică conceptele dobândite în mediul de învățare în viața reală; 

Invață să gândească logic și analitic prin acțiunile pe care le desfașoară, cu ajutorul resurselor pe care le au la 

îndemână; 

Comunica cu ceilalti copii și cu adultii îi învață să își exprime liber punctul de vedere, în diverse situații; 

Invață să se bucure de propriile lor realizări;  Isi dezvoltă creativitatea. 

Jocul didactic le ofera copiilor șansa de a pune în aplicare cunoștintele teoretice pe care le dobândesc la 

grădiniță. Aceștia învaţă să adreseze întrebări, să se exprime liber, să colaboreze cu cei din jurul lor şi să se implice în 

activități de învățare activă și creativă. Astfel, copiii nu iși pierd entuziasmul de a învăța constant lucruri noi. 
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Jucărille ca şi materialele didactice, reprezintă instrumente care utilizate corespunzător, în contextul oportun, pot 

contribui semnificativ la dezvoltarea copiilor şi la atingerea obiectivelor propuse prin curriculum. 

Important este ca orice cadru didactic să cunoască îndeaproape particulularităţile învăţării la copilul mic pentru a 

exploata potenţialul formativ al materialelor şi jucăriilor potrivite vârstei copiilor. 

Prin activităţile desfăşurate, copilul de 3-6/7 ani se interesează în mod deosebit de natură, de fenomenele 

caracteristice fiecărui anotimp, de diferite aspecte din viaţa plantelor şi a animalelor care le atrag atenţia, îi trezesc 

curiozitatea şi-i preocupă.Curiozitatea spontană a copiilor, manifestată prin întrebările: „La ce?”, „ Cum?”, se transformă 

într-o activitate intelectuală intensă. 

Trei tipuri de activităţi sunt fundamentale în grădiniţă: jocul, explorarea şi experimentarea. Copiii acumulează 

prin aceste trei tipuri de activităţi experienţe cu semnificaţie pentru dezvoltarea lor şi le satisface nevoile specifice 

vârstei. Ei încearcă să cucerească lumea din jur acţionând pe cele trei căi. 

Activitatea din grădiniţă este bazată pe: 

– învăţare prin descoperire (care presupune explorare şi experimentare) pe cale inductivă, care se foloseşte atunci când 

copiii au posibilitatea să observe diverse fenomene şi obiecte, pentru ca pe baza informaţiilor culese să ajungă la 

formularea unor generalizări (concluzii); rolul educatoarei este de a dirija procesul de observare şi formulare a 

concluziilor. 

– învăţarea prin descoperire pe cale deductivă, specific acestei variante este faptul ca învăţarea – se realizează prin 

trecerea de la adevăruri generale (noţiuni, legi) spre adevăruri particulare. 

Implicându-ne în activitatea lor putem observa că prin contactul direct cu lumea concretă, prin efectuarea unor 

mici experienţe trezim interesul copiilor şi le satisfacem curiozitatea. Sunt puşi în situaţia de a dialoga, de a se contrazice 

cu privire la opiniile lor sau de a se ajuta între ei pentru efectuarea unor experienţe. Când se joacă copiii experimentează 

posibilitatea de a deveni mai flexibili în gândirea lor şi în rezolvarea situaţiilor problematice. 

Ca activitate specific umană, jocul este prezent pe tot parcursul vieţii, dar pondere şi semnificaţie diferită de la o 

vârstă la alta. 

La vârsta copilăriei, jocul reprezintă activitatea fundamentală. Este procesul natural prin care copiii învaţă şi se 

dezvoltă. Jocul este munca copilului, atrăgând în felul acesta atenţia asupra efortului pe care îl depune copilul în joc (M. 

Montessori, 1966). Jocul este un instrument prin care copilul acţionează şi scoate la lumină sentimente şi idei interioare. 

Astfel, se pot rezolva anumite experienţe traumatice sau plăcute, trăite de aceştia, copilul câştigând în procesul de joc noi 

înţelegeri asupra lumii înconjurătoare (E. Erikson, 1963). Atunci când se joacă, copilul pune în mişcare toată capacitatea 

sa de a stăpâni şi influenţa realitatea (J. Piaget, 1973). Jocul „activitate prin care copilul se dezvoltă, dar acest lucru este 

dependent de libera sa alegere, de motivaţia intrinsecă, de orientarea către proces şi implicarea participării active” (E. 

Vrăşmaş, 1999) . 

Orientarea copilului către învăţare – dezvoltare se face prin amenajarea spaţiului, din grupă, în mod stimulativ şi 

realizând, prin joc, activităţi variate. 

 Cu alte cuvinte, hai sa ne ajutam micutii sa descopere motivatia de invatare, prin jocuri ce le antreneaza 

bucuria, curiozitatea, interesul, amuzamentul, mirarea, entuziasmul si multe alte emotii. 
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REFERAT: TENDĺNŢE Şĺ ORĺENTĂRĺ ÎN PROĺECTAREA CURRĺCULARĂ 

Prof. ROİNİŢĂ DANİELA-DOMNİCA 

LİCEUL TEHNOLOGİC “VİRGİL MADGEARU”, ROŞİORİİ DE VEDE 

 

     Elementele de care se ţine seama la proiectarea unui curriculum sunt: 

A. finalităţile - care definesc orientări valabile la nivelul sistemului de educaţie şi învăţământ; 

B. Conţinutul - ansamblul deprinderilor, strategiilor, cunoştinţelor, atitudinilor comportamentale, cf. obiectivelor 

pedagogice la nivelul planului de învăţământ, a programei şcolare; 

C. Metodologia (ansamblul strategiilor de predare-învăţare-evaluare, educaţiei, instruirii); 

D. evaluarea 

     Proiectarea este astfel un proces colectiv la care participă: autorităţile educaţionale, administraţia şcolară, profesori, 

elevi, grupuri sociale (părinţi, comunitate), experţi. 

     Factori care influenţează organizarea unui astfel de curriculum sunt: 

- Normativi şi legislativi; 

- Cvasi-legali: sistemul de acreditare, admitere; 

- Extraşcolari: structura socială, schimbările de populaţie, schimbările economice, familia, valorile, interesele speciale, 

crizele sociale, noile tehnologii, progresul de la un nivel la altul al pregătirii; 

- Pedagogici interni: 

A. trebuinţele celui care învaţă:” îmbătrânirea” sau „îmbolnăvirea” curriculum-ului este anunţată de elevi prin: abandon 

şcolar, insuccesele absolvenţilor, probleme de disciplină, rezultate nesatisfăcătoare la evaluarea standardizată; 

B. Structurile şcolare: randamentul profesorilor, evaluarea şcolilor, participarea profesională, echipamente şi facilităţi; 

C. Dezvoltarea cunoaşterii: „explozia ştiinţifică”, frontiere în construirea cunoaşterii (discipline de graniţă; structurare a 

curriculum-ului din aceste perspective: (a) ştiinţe şi matematică; (b) studii sociale şi limbajul artelor; (c) educaţie 

artistică, muzicală, psihică şi sanitară); 

D. comunitatea locală: comunităţile joacă rolul unor adevărate „şcoli de mentalitate”; 

E. Progresul societăţii: educaţia şi şcoala nu îndeplinesc doar o funcţie de reproducere socială, ci şi una de înnoire socială 

şi progres economic. 

      Selecţia şi organizarea conţinuturilor: Această problematică este rezolvată pe baza abordării practice a unor 

principii de natură axiologică, logică, psihologică, pedagogică, ergonomică şi ţinând seama de: 

- Exigenţele societăţii contemporane; 

- Rolul şi ponderea disciplinelor şi a grupelor de discipline; 

- Îmbinarea caracterului informativ şi formativ; 

- Creşterea caracterului practic-aplicativ; 

- Asigurarea caracterului interdisciplinar, pluridisciplinar şi transdisciplinar 

    Conform modelului propus de Ralph W. Tyler, există patru întrebări la care trebuie să răspundă problematica 

dezvoltării curriculum-ului: 

1. Care sunt idealurile educaţionale pe care şcoala îşi propune să le îndeplinească? 

2. Ce experienţe educaţionale poate şcoala să ofere celor care doresc să urmărească aceste idealuri? 

3. Cum pot fi organizate aceste experienţe? 
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4. Cum se poate determina dacă aceste idealuri sunt îndeplinite? 

    Aceasta înseamnă că proiectarea şi elaborarea unui curriculum trebuie să urmeze anumite etape: 

(a) obligativitatea analizei – diagnosticului; 

(b) obligativitatea evaluării continue: evaluare în etapa/faza de: proiect, experiment, corectat, re-experimentat, în vederea 

validării, aplicare; 

(c) obligativitatea experimentării; 

(d) obligativitatea cercetării 

     Curriculum-ul elaborat în urma analizei nevoilor trebuie transpus şi articulat în cadrul sistemului de instruire. 

Curriculum diferenţiat este definit ca o structură pentru elevi/studenţi pe baza aptitudinilor individuale ale acestora. 

     Instruirea diferenţiată înseamnă realizarea unui învăţământ pe măsura elevilor, ceea ce are ca scop formarea 

capacităţii de autoinstruire, precum şi dezvoltarea nevoii de învăţare continuă. Diferenţierea nu presupune excluderea 

programului unitar de instruire, deoarece acesta ar conţine aceleaşi obiective, conţinuturi pentru toţi, după cum nici 

instruirea unitară nu înseamnă neapărat un învăţământ la fel pentru toţi. Îmbinarea celor două laturi, a celei diferenţiate şi 

a celei unitare, înseamnă crearea situaţiilor potrivite şi favorabile care să facă posibil, în cazul fiecărui elev, să îşi 

descopere interesele, aptitudinile şi posibilităţile proprii pentru a se forma. 

     Evaluarea potenţialului elevilor, a grupului educaţional, este prima condiţie pentru o abordare diferenţiată şi 

individualizată a curriculumului. Aceasta poate fi realizată de către profesor pe baza observaţiilor individuale şi a analizei 

rezultatelor şi produselor elevului sau prin evaluarea specializată, pe bază de probe psihometrice administrate de către 

specialişti în domeniul psihologiei. 

În baza prelucrării acestor date, organizarea curriculum-ului şi desfăşurarea instruirii diferenţiate pot fi realizate astfel: 

A. prin organizarea elevilor sau grupului educaţional în: grupe omogene de elevi, după criteriile nivelelor aptitudinale şi 

ale intereselor cognitive; gruparea elevilor în şcoli speciale; gruparea elevilor în clase omogene din punct de vedere 

aptitudinal 

B. Prin accelerarea studiilor, cu precizarea variantelor de accelerare alese: admiterea devansată în clasa I, sărirea claselor, 

accelerarea studiilor prin întrepătrunderea claselor, progresul continuu (sistemul creditelor), accelerarea studiilor la o 

singură disciplină, accelerarea studiilor în clase speciale pentru elevi talentaţi (schemă de orar individualizat), accelerarea 

prin desfăşurarea unor ore suplimentare, accelerarea prin sistem tutorial, accelerarea prin sistemul de educaţie la distanţă,  

accelerarea prin stagii de elev-invitat la o universitate. 

C. Îmbogăţirea curriculumu-ului prin programe de educaţie formală, non-formală şi informală: 

- Reducerea la minimum a programelor obligatorii în avantajul opţiunilor multiple pentru cursurile care răspund 

intereselor particulare. 

- Scutirea elevilor de anumite cursuri obligatorii pentru intensificarea eforturilor în direcţia compatibilă înclinaţiilor 

înalte. 

- Organizarea de „ateliere”, „cercuri” pe discipline. 

- Iniţierea unor proiecte de cercetare. 

- Studiul individual dirijat. 

- Organizarea de tabere, academii, şcoli de vară în vacanţele şcolare. 
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Plan de intervenție personalizat  

 

Petrovai Delia Cristina- Prof.educator 

 

Numele si prenumele elevului: CHIRIAC DENISA ALEXANDRA 

Data  nasterii: 19.06.2009 

Domiciliul: Sat Bîrghiș, în regim de internat săptămânal în CSEI Nr. 2  

Clasa:  a IV a 

Data inceperii aplicarii: an scolar 2021-2022 

Psihodiagnostic :     - retard mental ușor/moderat, paralizie cerebrală, formă ataxică, autism infantil  

                                 - retard sever de limbaj expresiv și receptiv, hipoacuzie bilaterală 

Starea de sanatate : relativ bună 

Domeniul de interventie: terapii specifice 

Comportament cognitiv: 

- eleva nu posedă minime reprezentari despre mediul inconjurator si nu are capacitatea de a observa sistematic; 

- volumul vocabularului: emite câteva sunete, care nu pot fi încadrate în onomatopee 

- memoria: recunoaște persoane familiare, în sensul că interacționează, prin atingere, recunoaște culori, pe care le 

denumește prin limbaj mimico-gestual 

Comportament psihomotric: 

- dezvoltare fizică:  sub nivelul vârstei cronologice; 

- orientarea spațială și temporală sunt nestructurate; 

- deprinderile de igienă personală și colectivă: formate/ în curs de formare; 

Relații sociale: 

- stabilește ușor relații cu cei din jur, manifestă ușoare tendințe de agresivitate – uneori; 

 

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG 

Conform PIP 

 

DOMENII DE INTERVENȚIE RECOMANDATE 

Competențe verbale 

Terapii de integrare senzorială  

Program: 2 ședințe / săptămână 

Evaluarea se realizează semestrial, consemnându-se rezultatele. 

Structura programului de interventie personalizat 

Tipul Scopul Obiective 

specifice 

Activități 

 

Perioada 

desfășurării 

Observații  

COMTPETENTE VERBALE   

Respirație 

 

Educarea 

echilibrului dintre 

-executarea corectă 

a mișcărilor de 

să miroase 

esențe, 

S-a stabilit 

de comun 

-este foarte  

inhibată și 
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expir și inspir  inspir și expir alimente, flori ; 

să aburească 

oglinda, 

geamul; 

să sufle spre 

diferite 

materiale prinse 

pe sfoară, 

hârtie, prin 

imitație; 

acord cu 

d-na 

dirigintă ca 

acest plan să 

fie realizat 

pe parcursul 

întregului an 

școlar 

2018-2019, 

urmând a fi 

notate 

observațiile 

cu privire la 

îndeplinirea 

obiectivelor 

necooperantă. 

-are mișcări 

stereotipe (își 

introduce 

mâna în gură 

în mod 

repetat) 

-nu răspunde 

comenzilor 

verbale  

-nu stabilește 

totdeauna 

contact 

vizual, atunci 

când 

stabilește, nu 

înțelege 

sarcina data, 

drept urmare 

nu realizează 

nimic 

constient  

 

Aparat fono-articulator 

 

Dezvoltarea 

musculaturii  

organelor implicate  

în vorbire 

-executarea de 

exerciții de mișcare 

a buzelor 

- executarea de 

exerciții de mișcare 

a maxilarului 

-executarea de 

exerciții de mișcări 

linguale 

să imite în 

oglindă, prin 

imitație, 

mișcări de 

țuguiere, 

întindere a 

buzelor; 

să imite în 

oglindă, prin 

imitație, 

mișcări de 

deschidere și 

închidere a 

gurii; 

să execute 

mișcări de 

rotație a limbii 

peste buze;  

Auz fonematic  

 

Educarea auzului 

fonematic 

-să identifice 

sunetele/zgomotele 

din jur 

să bată toba; 

să asculte 

onomatopee  

să localizeze cu 

privirea 

zgomotele din 

încăpere; 

 

Limbaj si comunicare  

 

Dezvoltarea 

limbajului și al 

comunicării  

-imitarea sunetelor 

din mediu 

să asculte și să 

reacționeze la  

sunetele 

produse din 
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jucăriile sonore 

  -îndeplinirea 

comenzilor simple 

să dea –pe baza 

comenzii 

verbale / 

imitației - 

diferite  jucării 

/obiecte din 

imediata 

apropiere 

Recomandare – continuarea activităților acasă, în mediul familiar, împreună cu mama/tata 

Terapii prin învățare   

Abilități Dezvoltarea 

abilităților de 

prezență 

Realizarea 

contactului vizual 

să stabilească 

contact vizual 

atunci când i se 

solicită  - 

uită-te la mine! 

să stabilească 

contact vizual 

când este 

strigată 

să răspundă la 

comenzi 

verbale  - 

mâini cuminți 

= mâinile pe 

masă 

  

Imitație  Imitația acțiunilor 

însoțite de gesturi în 

oglindă 

 să i se cânte 

cântece, 

însoțite de 

gesturi în 

oglindă 

să utilizeze 

diferite 

instrumente 

muzicale 

simple (toba, 

claves, 

trianglu...) 

  

  Imitarea acțiunilor 

cu obiecte 

să realizeze 

construcții din 
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cuburi (cu 

creșterea 

progresivă a 

numărului de 

cuburi) 

să ruleze o 

minge către un 

copil /adult 

  Imitarea mișcărilot 

motrice grosiere 

simple  

să ridice 

ambele mâini 

deasupra 

capului 

să pună o mână 

pe cap 

să pună mâna 

pe nas 

să bată o dată 

cu palma în 

masă etc 

  

Cognitive  Dezvoltarea 

abilităților cognitive 

Să potrivească 

obiecte 

să potrivească 

obiecte 

identice / 

imagini 

identice 

 

  

Să potrivească 

simboluri  

să potrivească 

culori 

  

Să finalizeze 

independent 

activități 

   

Motricitate fină Dezvoltarea 

motricității fine 

Folosirea corectă a 

pensei digitale  

să înșire 

mărgele pe o 

sârmă 

să introducă foi 

prin fantă 

  

Coordonare ochi-mână Dezvoltarea 

coordonării 

oculo-motorie 

Să mânuiască 

diferite piese 

să realizeze 

puzzle din 2 

sau 3 piese 

(progresiv) 

  

Autonomie personală Dezvoltarea Realizarea Servirea mesei   



   CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

  ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1209 

autonomiei pesonale ritualurilor de 

autonomie 

personală 

independent 

(să  stea 

așezată la masă 

în timpul 

servirii mesei, 

să mănânce 

independent, 

folosind 

lingura și 

furculița, 

Spălatul 

mâinilor (să își 

spele singură 

mâinile, prin 

urmărirea 

succesiunii 

pașilor) 

Recomandare : pentru dezvoltarea și consolidarea deprinderilor de autoîngrijire, copilul să fie asistat de adult 

doar la secvențele pe care nu le poate desfasura  inca autonom, respectandu-se succesiunea pasilor, pana la 

automatizare 

TERAPIE DE INTEGRARE SENZORIALA   

Stimulare 

senzorial-vestibulara 

Integrarea 

raspunsurilor  

senzorial-vestibulare 

Imbunatatirea  

raspunsurilor 

senzorial 

vestibulare 

Sa fie leganată 

pe minge, 

leagan, - 

inainte-inapoi, 

până în 

proximitatea 

podelei , pentru 

declanșarea 

reflexului de 

autoconservare  

- sprijinirea 

instinctivă a 

palmelor pe 

podea 

Sa fie invârtită 

pe un scaun 

rotitor  

(echilibrat 

stânga-dreapta, 

în reprize 
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zilnice) 

Să fie invârtită  

de adult , tinută 

de adult de 

mâini pe burtă, 

timp marcat de 

cântece ritmate 

Să se deplaseze 

cu ajutor 

minim, pe 

diferite trasee 

cu obstacole 

Stimulare 

senzorial-proprioceptiva 

Imbunatatirea 

raspunsurilor 

senzoriale 

proprioceptive 

Dezvoltarea 

abilitatilor 

senzorial motorii  

(conștientizarea 

corpului, 

bilateralitate, 

dozarea fortei pe 

membre, 

desfasurare cu 

asistenta de jocuri 

motrice functionale 

) 

Să iși mentină 

echilibrul pe 

mingea Bobath 

în diverse 

poziții 

Să desfașoare 

acțiuni motrice 

în oglindă, în 

contextul 

jocului  de 

mișcare și 

cântec 

  

Integrarea 

senzorial-tactila 

Desensibilizare 

tactila  

Dezvolatarea 

capacitatii de 

discriminare tactila 

Să exploreze 

materiale de 

texturi și 

consistențe 

diferite 

(plastilina, 

alimente..) 

Să introducă 

obiecte mari în 

recipiente/ 

dintr-un 

recipient în 

altul 
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Recomandari : 

Implicarea copilului in jocuri de miscare si in spatiul grupei, sala de sport, spatiul curtii 

Expunerea copilului in situatii si provocari  noi pentru a invata sa se adapteze 

Incurajarea interactiunii cu colegii de grupa/clasa in vederea   initierii de jocuri de grup. 

Rezultate  (semsetrul I)        (semestrul II) 
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PLANIFICARE SEMESTRIALĂ 

AN SCOLAR 2020-2021 

SEMESTRUL I 

17 SAPTAMANI 

14 SEPTEMBRIE - 29 IANUARIE 2021 

 

Prof. Delia Petrovai 

 

“TERAPIE EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ” 

FORMAREA AUTONOMIEI PERSONALE 

Clasa I 

Competențe generale 

 

1. Stimularea şi dezvoltarea disponibilităţilor psiho-individuale în vederea formării unor comportamente 

independente de bază 

2. Formarea şi educarea unor abilităţi de întreţinere şi igienă personală şi a spaţiului de locuit 

3. Formarea şi exersarea conduitei independente pentru integrarea în plan social 

 

 

Numar de ore/săptămână: 3 

Total ore: 47 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţare/ 

Conţinuturi ale 

invatarii 

Competenţe 

specifice 

Conţinuturi Săptămâna/Nr. 

ore 

Obs. 

 

1. Gesturile de bază 

şi capacităţile 

motrice complexe 

 

-   gesturile 

rectilinii şi 

rotative;  

  -   coordonarea 

oculo-motorie şi 

dinamica 

bimanuală; 

1.1 Formarea 

gesturilor de bază 

şi a 

capacităţilor 

motrice complexe 

Evaluare initiala 

Exerciţii pe presare, rupere, 

mototolire, modelare pe diferite 

suporturi material 

Exerciţii de coordonare 

oculo-motorie şi de dinamică 

bimanuală 

- joc de construcţie; 

- incastrare; 

- puzzle/ cuburi (cu un număr 

mic de piese); 

- copieri după şablon; 

- decupaje libere sau pe 

contururi simple; 

- înşirarea pionilor pe tăbliţa cu 

găurele; 

Săpt. 1 - 2 

5 ore 

 

 

Se realizează 

Săptămâna/Nr. 

orel 
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2. Schema corporală 

şi lateralitatea 

 

- schema 

corporala 

proprie şi a 

partenerului 

- fixarea 

lateralitatii 

1.2 Fixarea 

schemei corporale 

şi a 

lateralităţii 

Exerciţii-joc de identificare şi 

numire a elementelor principale 

şi de detaliu ale schemei 

corporale proprii şi ale 

partenerului: în oglindă / pe un 

coleg sau pe o păpuşă/ în 

imagini 

Exerciţii - joc de reconstituire 

imagistică - puzzles cu număr 

mic de piese (3-5 piese)/ 

completare imagine lacunară 

Redarea/ reprezentarea schemei 

corporale în plan 

obiectual-acţional şi imagistic 

- modelare „omuleţul” din 

plastilină; 

- construcţie „omuleţul” din 

forme geometrice, 

după model/ în absenţa 

modelului; 

- colorare şi desenare 

„omuleţul” din figuri 

geometrice, după model/ în 

absenţa modelului; 

- desenul corpului uman 

Exerciţii de identificare 

„stânga-dreapta” 

Săpt. 2 - 4 

 

5 ore 

 

3. Orientarea, 

organizarea şi 

structurarea 

spaţială 

 

- orientare, 

structurare, 

organizare spatiala 

1.3 Dezvoltarea 

capacităţii de 

orientare, 

organizare şi 

structurare 

spaţială 

Exerciţii de identificare a 

poziţiilor spaţiale simple (pe, 

sub, în faţă, în spate, 

deasupra-dedesubt etc) 

Săpt. 1 – 18 

7 ore 

 

 

4. Igiena alimentară 

 

- bucătaria şi 

sala de mese 

(sufrageria); 

2.1 Formarea şi 

dezvoltarea unor 

deprinderi de 

igienă alimentară 

Exerciţii-joc de identificare a 

mobilierului şi dotărilor 

principale din sala de mese/ 

bucătărie/ sufragerie 

Exerciţii practice de învăţare a 

Săpt. 1 – 18 

8 ore 

Săpt. 8 vacanță 

clasele 

învățământ 

primar 
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alimentele; 

- servirea mesei şi 

igiena spaţiilor 

alimentare; 

poziţiei corecte la masă, de 

folosire corectă a veselei şi 

tacâmurilor din bucătărie 

Exerciţii de identificare şi de 

denumire a alimentelor de bază 

(carne, alimente, lactate, 

legume, fructe) 

5. - sala de baie; 

obiectele de 

toaletă; 

- igienizarea 

grupului 

sanitar; 

2.2 Formarea şi 

dezvoltarea 

deprinderilor de 

igienă sanitară 

Exerciţii de numire şi utilizare 

corectă a sălii de baie şi a 

obiectelor de toaletă 

Exerciţii practice de spălare şi 

ştergere, cu fixarea momentelor 

când acestea se impun 

(dimineaţa, seara, înainte şi 

după masă etc.) 

Exerciţii practice de întreţinere 

a igienei personale (faţă, dinţi, 

păr, mâini, corp) 

Săpt. 1 – 18 

5 ore 

Se realizeaza 

saptamanal 

6. Igiena 

îmbrăcămintei şi a 

încălţămintei 

 

- obiectele de 

vestimentaţie 

(îmbrăcăminte 

şi a 

încălţăminte); 

- depozitarea şi 

întreţinerea; 

utilizarea 

corespunzătoare; 

2.3 Formarea şi 

dezvoltarea 

deprinderilor de 

igienă 

vestimentară şi 

a încălţămintei 

Exerciţii de identificare şi 

denumire corespunzătoare a 

diferitelor piese de 

îmbrăcăminte şi încălţăminte 

Exerciţii de alegere a 

vestimentaţiei în funcţie de gen, 

momentul zilei, eveniment şi 

anotimp 

Săpt. 1 – 18 

6 ore 

Se realizeaza 

saptamanal 

 

7. Casa 

 

- spaţiile 

locuinţei şi 

utilitatea lor; 

mobilierul; 

acţiuni 

gospodăreşti; 

2.4 Formarea şi 

dezvoltarea 

deprinderilor de 

întreţinere şi 

igienizare a 

spaţiului de locuit 

(sala de 

clasă, camera 

copilului etc) 

Exerciţii de însuşire şi utilizare 

corectă a denumirii spaţiilor de 

locuit şi a dependinţelor 

Exerciţii de identificare şi 

utilizare corectă a pieselor de 

mobilier 

Săpt. 4 – 5 

5 ore 
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8. Mediul familial şi 

social – deplasare, 

orientare şi 

relaţionare 

 

- date personale; 

- relaţiile în 

cadrul 

familiei; 

- conduite 

dezirabile; 

- strada; 

- cartierul; 

- mijloace de 

transport; 

 

3.1 Dezvoltarea 

deprinderilor de 

existenţă activă în 

mediul familial 

 

 

 

3.2 Formarea şi 

dezvoltarea 

deprinderilor de 

orientare, 

deplasare şi 

relaţionare în 

mediul social 

 

 

 

 

Exerciţii de identificare a 

datelor personale (nume şi 

prenume, vârstă) 

Exerciţii de identificare a 

membrilor familiei (mama, tata, 

fraţi, surori, bunici, verişori 

etc.) 

Exerciţii practice de 

recunoaştere a cartierului şi a 

zonelor învecinate şcolii şi 

casei 

Exerciţii practice de deplasare 

pietonală, în zone de interes 

(biserică, piaţă, poşta, magazin, 

teatru) 

Exerciţii practice de 

recunoaştere, utilizare asistată 

şi de comportare civilizată în 

mijloacele de transport de la şi 

către casă (simularea unor 

situaţii problematice şi 

rezolvarea lor) 

Vizionare de filme/ 

software-uri educative cu 

tematică privind comportarea 

civilizată 

Joc de rol „Cum traversăm”, 

„Reguli de comportare în 

autobuz”, „La magazin”, „În 

parc” 

Dramatizări pe teme de 

comportare civilizată 

Evaluare continua 

Sapt. 1 – 18 

5 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapt. 18 

6 ore 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizează 

Săptămâna/Nr. 

orel 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 
Prof. Înv. Preşc. Bădălan Alina Roxana 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT Şcoala Gimnazială Nr.3 Băilești 

STRUCTURA  Grădiniţa cu Program Normal Nr. 5 Băilești 

GRUPA: Mare 

TEMA ANUALĂ: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Flori pentru mama” 

TITLUL ACTIVITĂŢII : „Surprize pentru mama” 

DOMENIUL DE ACTIVITATE:  Domeniul Limbă şi Comunicare 

TIPUL ACTIVITĂŢII : consolidarea cunoştinţelor 

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă 

SCOPUL : 

-consolidarea deprinderii de a se exprima oral, utilizând structuri orale însuşite în contexte familiare. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE : 

Cognitive : 

O1 : Să se exprime corect, în propoziţii clare şi corecte din punct de vedere gramatical; 

O2 : Să identifice obiectele prezentate şi să despartă în silabe, precizând numărul de silabe dintr-un cuvânt ; 

O3 : Să descopere sunetul iniţial al cuvintelor din imagini, precizând şi alte cuvinte care încep cu acelaşi sunet; 

O4 :  Să găsească forma la plural a unor cuvinte; 

O5 :  Să determine cuvintele lipsă din poezie ; 

O6 :  Să respecte regulile jocului. 

Afective : 

O8 : Să aprecieze corect, cu simț critic obiectiv şi autocritic propria prestație în cadrul jocului didactic; 

O9 : Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; 
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Psihomotorii : 

O10: Să mânuiască în mod corespunzător materialele puse la dispoziţie. 

 SARCINI DIDACTICE: 

• recunoaşterea acţiunii, interpretarea corectă a mesajului transmis de imagini, descoperirea unor noi posibilităţi de rezolvare a unei situaţii problemă; 

• precizarea sunetului inițial al cuvintelor și identificarea altor cuvinte care încep cu acelați sunet; 

• despărţirea cuvintelor în silabe și precizarea numărului acestora; 

• formarea pluralului unor substantive; 

• identificarea cuvintelor lipsă din poezie. 

ELEMENTE DE JOC: mesajul surpriză, cutiile cu surprize, concursul, folosirea baghetei şi a formulei magice, validarea răspunsurilor corecte prin aplauze și inimioare, 

recompense; 

REGULILE JOCULUI: 

• Copiii sunt împărțiți în două echipe (”Echipa inimioarelor albe” şi “Echipa inimioarelor roşii”) cu ajutorul baghetei magice, folosind formula ”Inimioare, 

inimioare, în ce echipă vei fi oare?”; 

• Copilul ce trebuie să rezolve o sarcină de lucru a jocului, va fi ales tot cu ajutorul baghetei magice, folosind formula “Inimioară fermecată alege copilul 

îndată!” 

• Se execută jocul de probă; 

• Dacă un răspuns este greşit, i se acordă şansa unui alt coleg din aceeași echipă să dea răspunsul corect pentru a primi inimioara; 

• Pentru fiecare răspuns corect, fiecare echipă  primeşte câte o inimioară albă sau roşie; 

• Câştigă echipa care acumulează la sfârșitul jocului cele mai multe inimioare. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: observația, explicația, conversația, exerciţiul, problematizarea,  jocul didactic, brainstormingul. 

Mijloace de învăţământ: plicul cu reguli, cutii cu surprize, ilustrații, jetoane, obiecte de uz casnic, panouri din polistiren, inimioare, ecusoane, diplome. 

Forme de organizare: frontal, pe echipe, individual. 
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RESURSE : 

- Umane : educatoarea şi preşcolarii 

- Temporale : 30-35 minute 

BIBLIOGRAFIE: 

➢ *** Curriculum pentru educație timpurie 2019 

➢ Activităţi integrate. Întrebări şi răspunsuri, Editura Casa Corpului Didactic Cluj-Napoca, 2009. 

➢ Glava,  A.,  Tătaru,  L.,  Chiș,  O.  (coord.)  (2014),  Piramida  cunoașterii:  repere  metodice  în aplicarea curriculumului, Editura Diamant, Pitești. 
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EVENIMENTUL DIDACTIC 

CONŢINUT  ŞTIINŢIFIC 

 

STRATEGII DIDACTICE 

 EVALUARE 

Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forma de 

organizare 

 

1. Moment organizatoric 

Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii: 

• Aerisirea sălii; 

• Pregătirea materialelor în sala de grupă . 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 

2. Captarea atenţiei       Se realizează prin audiţia  mesajului primit de la una 

dintre mămicile grupei, dar şi prin prezentarea cutiilor cu 

surprize pe care unul dintre copii va trebui să le ordoneze în 

funcţie de cifrele scrise pe acestea. 

 

  Conversaţia 

 

   Observaţia 

 

 

Cutiile cu 

surprize 

 

Mesajul 

surpriză 

 

 

Frontal 

 

Modul de reacţie 

raportat la 

conţinuturi noi 

3.  Anunţarea temei  şi a 

obiectivelor 

Se anunţă titlul jocului: “Surprize pentru mama” şi se prezintă 

pe scurt obiectivele urmărite. 

Se foloseşte bagheta magică pentru a repartiza copiii în cadrul 

celor două echipe. 

 

Explicaţia 

Conversația 

Bagheta 

magică 

Ecusoane 

 

 

Frontal 

 

Capacitatea de a 

reține titlul și 

obiectivele jocului 

5. Prezentarea conținutului și 

dirijarea învățării 

 

 

În continuare se va desfășura jocul didactic ,,Surprize pentru 

mama”. ,unde copiii sunt împărțiți în două echipe: echipa 

inimioarelor albe şi echipa inimioarelor roşii. 

Bagheta magică are rolul de a desemna ( prin formula magică 

,,Inimioară fermecată alege copilul îndată!”) copilul care 

urmează să îndeplinească o sarcină de lucru. 

a) Explicarea şi demonstrarea  jocului 

Se citesc regulile jocului şi se explică. 

Pe parcursul întregului joc se va desfășura un concurs între 

cele două echipe. Astfel, Bagheta Magică, va desemna, pe 

rând, câte un copil de la fiecare echipă. Copilul care răspunde 

corect primește o inimioară pe care o va adăuga la panou, în 

dreptul echipei lui. 

La sfârșitul jocului, echipa care are cele mai multe inimioare 

este declarată câstigătoare.  

Jocul cuprinde 4 probe, dar ceea ce presupune fiecare va fi 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagheta 

magică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cutii cu 

 

Pe echipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înțelegerea 

regulilor jocului 
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descoperit cu ajutorul copiilor pe parcursul activităţii. 

b) Jocul de probă 

Se dechide prima cutie în care se vor regăsi mai multe jetoane 

sub forma unor haine ce conţin imagini cu mame care 

întreprind diferite activități casnice. Astfel, copiii descoperă că 

pentru prima probă a jocului, vor trebui să îşi ajute mamele să 

aşeze hainele pe aţă. Este solicitat un copil (cu ajutorul 

baghetei magice) să verbalizeze ceea ce observă pe jetonul 

extras şi să-şi imagineze în ce fel şi-ar putea ajuta el mama în 

activitatea respectivă. 

-Ce face mama în imagine? 

-Cum crezi tu că o poți ajuta la această activitate din imagine? 

De asemenea, haina va trebui prinsă, cu ajutorul cârligelor pe 

aţă. 

c) Jocul propriu-zis 

Proba 1 : Sunt antrenați mai mulți copii care să descopere 

activităţile casnice reprezentate pe restul jetoanelor. 

Proba 2: Cu ajutorul baghetei, este ales un alt copil care să 

deschidă cea de-a doua cutie cu surprize. În aceasta se află mai 

multe flori care conţin diferite imagini cu obiecte de uz casnic, 

dar şi patru ghivece ce au desenate pe ele una, doua, trei sau 

patru buline. Pentru cea de-a doua probă, copiii vor realiza 

aranjamente de flori pentru mame. 

Copiii denumesc obiectul din imagine şi îi explică utilitatea, 

despart cuvântul în silabe şi aşază floarea în vaza potrivită, în 

funcţie de numărul de silabe, determină sunetul iniţial şi 

găsesc şi alte cuvinte care să înceapă cu acelaşi sunet. 

 

Proba 3: Un alt copil deschide cea de-a treia cutie în care se 

află mai multe obiecte de servit masa. 

Se descoperă masa aranjată pentru petrecerea surpriză a 

mamelor şi se observă lipsa unor obiecte de pe aceasta. 

Copiii trebuie să denumească ce obiecte se află singure pe 

masă şi să aleagă din  cutie obiectele pereche. Prin această 

acţiune se exersează determinarea formei de plural a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

Conversaţia 

 

Exerciţiul 

 

Problematiza 

rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

surprize 

 

Panouri 

Inimioare 

 

 

Cutie cu 

surprize 

Jetoane cu 

imagini 

Cârlige 

Inimioare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cutie cu 

surprize 

Jetoane sub 

formă de flori 

Ghivece 

Inimioare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

Pe echipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înţelegerea 

sarcinilor didactice 

 

 

 

 

 

 

 

Formularea şi 

exprimarea clară, 

precisă şi corectă a 

unui mesaj verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 
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cuvintelor. 

Acţiunea se verbalizează sub forma: „Pe masă se află un pahar, 

dar pentru petrecere avem nevoie de mai multe pahare.” 

Copilul ales aşază pe masă şi restul obiectelor pereche. 

 

Proba 4: Se folosesc obiectele de pe masă pentru a alcătui 

propoziţii. Cuvântul cu care va trebui alcătuită propoziţia de 

către membrul unei echipe, va fi ales de către un copil din 

echipa adversă. 

 

d) Complicarea jocului: 

Se deschide a patra cutie cu surprize şi se descoperă panoul pe 

care se află  poezia ,,De ziua mamei” de Elena Farago, căreia 

îi lipsesc patru cuvinte şi patru jetoane mici cu imagini 

sugestive pentru cuvintele lipsă. 

Se citesc, pe rând, versurile poeziei de către educatoare, iar 

copiii sunt antrenați să descopere, cu ajutorul jetoanelor, cele 

patru cuvinte lipsă. 

După ce se descoperă toate cele patru cuvinte lipsă din poezie, 

educatoarea recită poezia. 

Pe parcursul tuturor probelor, răspunsurile corecte sunt 

recompensate prin aplauze şi prin acordarea inimioarelor. 

Dacă unul dintre copii nu ştie răspunsul, acesta poate fi ajutat 

de un alt coleg din aceeaşi echipă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

Conversația 

 

Exerciţiul 

 

Problematiza 

rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cutie cu 

surprize 

Obiecte pentru 

servirea mesei 

Inimioare 

 

 

 

 

Cutie cu 

surprize 

Panou 

Jetoane cu 

imagini 

Inimioare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

Pe echipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

Pe echipe 

 

Frontal 

 

 

 

formula propoziții, 

de a despărți în 

silabe, de a denumi 

sunetul inițial şi de 

a determina forma 

de plural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exersarea spiritului 

de observaţie prin 

determinarea 

cuvintelor lipsă. 

 

 

 

 

 

 



   CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

  ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1222 

6. Asigurarea retenţiei şi a 

transferului de cunoștințe 

Pentru evaluarea activităţii, câte un membru din fiecare echipă 

alege un cuvânt cu ajutorul căruia, cealaltă echipă trebuie să se 

consulte pentru a  alcătuirea unei propoziţii cu acel cuvânt, 

despărţirea în silabe, determinarea sunetului iniţial şi găsirea 

formei de plural a acestuia. 

Se numără inimioarele acumulate de fiecare echipă şi se 

determină echipa câştigătoare. 

Se reamintesc preșcolarilor tema activității şi acțiunile 

întreprinse în cadrul acesteia. 

 

 

 

 

Explicaţia 

Conversația 

Problematiza- 

Rea 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

Panouri 

Inimioare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe echipe 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

colabora cu ceilalţi 

colegi de echipă 

pentru rezolvarea 

unei sarcini de 

lucru. 

7.Încheierea activităţii 

 

Se fac aprecieri globale asupra activităţii, iar drept răsplată, 

toţi copiii sunt aplaudaţi şi primesc diplome pe care să le ofere 

la rândul lor, mamelor. 

 

 

Explicația 

Conversaţia 

Diplome 

 

Aprecieri 

verbale 

Aplauze 

Frontal 

 

Evaluarea generală 

a 

comportamentului 

pe tot parcursul 

jocului 
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Importanţa studierii limbii străine cu aplicare în domeniu în instituţiile de învăţămînt 

profesional tehnic postsecundar cu profil Muzică din Republica Moldova 

 

Antonina Prodan,  

şef secţie didactică, profesor de psihologie şi pedagogie,  

Grad Didactic Întîi, Colegiul de Muzică 

şi Pedagogie din Bălţi, Republica Moldova 

 

Prevederile de bază ale reformei învățămîntului profesional tehnic postsecundar în Republica Moldova au promovat 

ideea că la sfîrșitul treptei școlare profesionale, competențele lingvistice în domeniul limbii străine să treacă pe altă 

treaptă: de la citit - scrisul - înțelegerea la comunicarea practică de implimentare a cunoștințelor achiziționate în utilizarea 

lor de mai departe: continuarea studiilor superioare, lucrul științific și de cercetare, întîlniri cu semenii din alte țări, 

simpozioane, schimb de opinii și experiență, dar și schimb de note și lucrări muzicale, comunicare prin internet etc. 

Importanța comunicării într-o limbă străină este una din competențele-cheie prevăzute de Comisia Europeană pentru 

Limbi. 

Cursul "Limba străină cu aplicare în domeniu", oferit în ciclul postbacalaureat, vine să faciliteze comunicarea 

"profesională”. 

Învățarea și utilizarea unei limbi străine include un șir de acțiuni îndeplinite de către persoane în calitatea lor de actori 

sociali, dezvoltă abilități, deprinderi, competențe generale, dar și cele de comunicare profesională în domeniul artelor în 

general, și a muzicii - în special . 

Disciplina G.008.O.004 „Limba străină cu aplicare în domeniu”, este studiată în semestrul VIII de studii şi face parte 

din Componenta de formare a competenţelor profesionale generale (conform Planului de învăţămînt la specialitatea 

„Interpretare instrumentală”, aprobat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei al Republicii 

Moldova, nr de înregistrare SC 104/16 din 21.09.2016, precum şi a Planului de 

învăţămînt pentru specialitatea 

„Canto”, aprobate de Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul 

Educaţiei al Republicii Moldova,  nr de înregistrare SC 103/16 din 21.09.2016). 

Necesitatea apariţiei unui suport de curs a rezultat din lipsa unei baze teoretice 

pentru 

această disciplină (curriculum, ghid de predare, proiectare de lungă durată, etc), 

ea fiind introdusă în planurile de învăţămînt pentru prima dată. 

Apariţia Ghidului metodic la disciplina „Limba străină cu aplicare în domeniu 

(Limba franceză)” a fost o provocare acceptată de către autorii acestuia, dna Oţel 

Nina, profesor de Limba franceză, şi subsemnata, Prodan Antonina, fiind 

anticipată de elaborarea şi aprobarea curriculum-ului şi a proiectării de lungă 

durată la diciplină la nivel de instituţie. 

De ce elaborarea unui suport de curs ar fi o provocare? Pentru că informaţia propusă 

în acest suport de curs este acumulată minuţios timp de 5 ani, fiind revizuită de 

nenumărate ori, temele fiind propuse, discutate şi aprobate de către profesorii de 

disciplini de spcialitate, şefi de catedre, lectori 

universitari din domeniu, adaptate cerinţelor în schimbare şi necesităţilor de 

dobîndire competenţei de comunicaren limba străină, toate temele sunt traduse şi 
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redactate exclusiv  

 

de autori, ghidul metodic la disciplina „Limba străină cu aplicare în domeniu” (limba franceză) fiind primul şi unicul 

la momentul actual în acest domeniu. 

Ghidul metodic la disciplina „Limba străină cu aplicare în domeniu” (limba franceză) este prevăzut pentru elevii din 

instituțiile de învățămînt profesional tehnic postsecundar cu profil artă/muzică și e astfel alcătuită, încît elevul să învețe în 

mod intuitiv materialul propus, cheia succesului fiind posedarea limbii franceze la nivelul corespunzător și competențele 

profesionale conștientizate pentru utilizarea practică și comunicare. 

Lucrarea se aliniază la utilizarea textelor adoptate (extrase din diferite izvoare, dar și alcătuite), ce vin să se sprijine pe 

cunoștințele din domeniul muzical al elevului, înțelegerea frazei, pornind de la cunoașterea din limba română prin 

asemănare situativă, analogie, dar nu se neglijează nici fenomenul interferenței (ajouter = a adăuga, și nu - a ajuta). 

ABC-ul terminologiei muzicale (ouverture, étude, sonate, prélude, notes et mésures musicales: 3/4, 2/16 etc.) ghidează 

elevul să se informeze asupra scrierii corecte și să-și formeze capacitatea de a deduce formele scrise a vocabularului 

utilizat în textele propuse ca: orchestre (m), chœur (m), chorale (f), fragment (m), accompagnement (m), solo (sing.) - 

soli -solis (pl.) etc. 

Din culegere desprindem ușor că posedarea unui minimum de vocabular profesional al elevului trebuie să fie mînuit cu 

abilitate și măiestrie prin diferite metode și procedee ca demonstrarea, imitarea, sugestia, interpretarea și altele, din care 

va rezulta înțelegerea materiei drept urmare a celor deja achiziționate. 

Scopul rămîne a fi: înțelegerea textului în procesul de lecturare, audiere, 

accordarea de întrebări și răspunsuri și foarte rar traducerea, imitare, 

demonstrare, gesturi, mimică , intonații, interpretare, solfegiere, - deci, acel 

limbaj muzical universal, - competențe interdisciplinare, ceea ce facilitează mult 

învățarea. 

Din capitolul "Instrumentul muzical și anatomia lui", cît și "Corul și structura lui 

" sesizăm că înțelegerea și expunerea să se facă prin demonstrare, analiză și 

sinteză, joc de roluri (profesor 

- elev), a operațiilor executate la asamblarea și dezasamblarea instrumentului, 

fie imaginar, pe bază de imagini, fie pe însuși instrumentul propriu-zis, cît și 

practica corală a elevului - dirijor. 

Nu înstrăinăm elevul de la capacitatea de a lucra cu dicționarul, deprindere deja formată, dar și încurajăm utilizatorul 

să-și dezvolte intuiția și creativitatea, folosind din plin aplicațiile şi instrumentele web de pe telefon, notebook și toate 

mijloacele TIC, pe care le are la îndemână. 

Pentru dobândirea informației curente necesare, facilitarea comunicării interculturale și interdisciplinare, utilizatorul va 

apela la ANEXĂ, care oferă un acces la Patrimoniul cultural şi suport pentru facilitarea activităţii profesorului. 

Tematica ghidului este o simbioză dintre itemii propuşi în curricula la disciplinele de specialitate şi socio-umanistice, 

precum şi teme pe care autorii le-au clasificat drept fiind binevenite pentru dezvoltarea generală şi profesională a 

studentului absolvent, cum ar fi: 

• instrumentul de bază (categorii de instrumente muzicale, colective muzicale); 

• dirijare orchestrală, corală (poziţia mîinilor, structura aparatului dirijoral, personalitatea dirijorului); 

• literatura muzicii universale, naţionale, folclor muzical (biografia compozitorilor, interpreţi renumiţi, genuri 
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de muzică, dans); 

• canto (structura şi caracteristicile vocii umane); 

• limba şi literatura română (poeţi şi scriitori, versuri traduse, poezii cîntate); 

• limba franceză (istorie, geografie, cultură); 

• istoria culturii (personalităţi, religie, fenomene culturale, etc). 

Ghidul metodic la disciplina „Limba străină cu aplicare în domeniu” (limba franceză) este suport metodico/thematic 

şi informativ propus cadrelor didactice care predau această disciplină în vederea dezvoltării următoarelor competenţe 

specifice la studenţii asolvenţi: 

A. La nivel de CUNOÇTINȚE 

A.1. Cunoașterea elementelor de limbaj muzical și mijloacele de expresie muzicală (denumiri, noțiuni, note, 

măsuri muzicale,  ABC-ul muzical în limba franceză). 

A.2. Cunoașterea sferelor de expresivitate muzicală (cîntec, marș, dans, operă, balet, arie 

etc). 

A.3. Cunoașterea formelor muzicale, posibilitatea de redare a mesajului muzical. A.4.Cunoașterea celor mai 

importante creații din tezaurul muzicii naționale și universale. A.5.Cunoașterea și lărgirea sferei de interese 

pentru poezia cântată și traducerea ei 

perfectă. 

B. La nivel de DPERINDERI 

B.1. Cultivarea aptitudinilor de comunicare orală şi scrisă într-o varietate de situaţii. 

B.2. Cultivarea aptitudinilor de audiere și percepere a textului cântecului în limba franceză. 

B.3. Cultivarea capacității de redare fidelă a textului cântecului în urma audierii. 

B.4. Formarea deprinderilor de utilizare a resurselor TIC pentru cercetarea instrumentelor muzicale în plan de 

similitudini și diferențe. 

C. La nivel de ATITUDINI 

C.1. Dezvoltarea interesului și dorinței de întreținere permanentă cu noutățile cântecului francez. 

C.2. Conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi. 

C.3. Cultivarea sensibilității pentru frumusețea cântecului francez din Metropolă și din țările francofone. 

C.4. Înţelegerea limbajului responsabil din punct de vedere social. 

Ghidul respectiv prevede “mariajul” competențe și domeniu cum ar fi: 

➢ domeniu comunicare - recepționarea mesajelor scrise și orale; 

➢ domeniu cultură - muzică (în vederea cunoașterii altor culturi și personalități); 

➢ domeniu comparație - cultivarea deprinderii de autoformare; 

➢ domeniu conexiune - dezvoltare de competențe interdisciplinare. 

Vrem să credem că în perspectivă competențele plurilingvistice și pluriculturale nu se încheie la sfîrșitul 

studiilor, ci vor avea continuitate pe parcursul vieții fiecărui actor social . 

 

Recomandări metodice de utilizare a ghidului metodic 

În procesul practicii ori a orelor ghidate pot fi folosite un șir de metode, care vor facilita însușirea materialului selectat, în 
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special cel din Annexe. 

➢ Controversa academică, constructivă; un subiect controversat , un caz pentru studiu ( din viața unui 

compozitor : L.V. Beethoven, Fr. Chopin, M. Ravel. "Le carnaval des animaux", le violoniste André Rieu, le thème 

"Trois Marie", Eugen Doga, Enrico Macias, etc), presupune învățarea prin cooperare, apropiată de tehnicile de dezbateri, 

pentru formarea abilităților de comunicare, cît și prezentarea propriei poziții. 

➢ “În căutarea autorului” - are ca obiectiv dezvoltarea abilităților de analiză și sinteză a fenomenelor 

culturale, cele de muzică și nu numai, cum ar fi acele fenomene, evenimente, personalități din Patrimoniul mondial: 

"Sept merveilles du monde ", "Travaillons en musique ", "La Colonne de l' Infini", "La haute couture, Gabrielle Chanel", 

"Le mariage de Gounod ", "L'hymne de l' UE", "Le Crédo". 

➢ “Lectură ghidată" - este o tehnică de lucru pe un text narativ, care nu a fost anterior citit, cu subiect 

captivant, care trebuie să-l motiveze și pasioneze pe cititor și să-l cheme la lansarea diferitor presupuneri. Ca exemplu 

"Une visite chez Hassler", “La surdité", "Les dangers de la musique". 

➢ Audiere a muzicii - cu caracterizarea fragmentului muzical, a operei, a perioadei istorice și a autorului, 

abordînd chiar teme din disciplinele școlare de specialitate, ca "Literatura și istoria muzicii", dar și muzica modernă 

difuzată pe Internet. 

➢ Lecture à vue (la prima vedere) - poate fi practicată de elevi sub formă de concurs, lansată și verificată 

profesional de ei însăși . 

➢ Ca diversificare a formelor de învățare este pregătirea Proiectelor individuale (PPT, PREZI, etc), ghidate de 

profesor, cu tematică diversă și mereu actuală, care cere o perioadă de timp mai lungă și devine o formă de învățare 

autonomă. Viața unui artist, compozitor, muzician, poet, participarea elevilor la concursuri naționale și internaționale (de 

ex: la Piatra-Neamț (România), Odesa (Ucraina), excursie la muzeu, casa - muzeu din Rîbnița "Anton Rubinștein", "Sala 

cu orgă", "Teatrul de Operă și Balet"), Concursul Internaţionale de Interpretare instruemntală şi vocală din Spania, 

Bulgaria, Lituania, etc, sunt ocazii pentru a face înregistrări, fotografii, interviuri, Afișe și Programe de concert - 

pregătire și selectare prealabilă de materiale și apoi prezentarea lor. Tematica se află în Anexă. 

➢ Din capitolul “Instrumentul muzical şi anatomia lui”, sesizăm că înţelegerea şi expunerea să se facă prin 

demonstrare, analiză şi sinteză, joc de roluri (profesor-elev), a operațiilor executate la asamblarea și dezasamblarea 

instrumentului, fie ntuitiv, în baza fotografiilor instrumentului, fie prezentînd instrumentul propriu-zis . 

➢ La capitolul "Teoria artei corale" și "Structura corului", elevul va cunoaşte modele de amplasare a vocilor în 

diferite tipuri de coruri (tabelul din Anexă, tema 3), în baza experienţei și practicii sale, stocate în Portofoliul personal 

(poze, proiecte, anunţuri, etc), aplicînd în practică cunoştinţele acumulate la disciplina “Teoria artei corale”, studiată 

anterior. 

 

Nota Bene: Curricula și Proiectul de lungă durată sunt la dispoziția profesorului, care poate aduce modificările necesare, 

în dependență de contingentul de elevi, specialitățile alese, dar și obiectivele și sarcinile propuse de Cursul "Limba 

străină cu aplicare în domeniu", enumerate în curriculum. 
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PROIECT DIDACTIC 
 

 

PROF.ÎNV.PRIMAR Petrescu Oana – Cătălina  

Școala Gimnazială „Ion Conea” Coteana, jud. Olt 

 

CLASA: a IV-a  

DISCIPLINA: Limba și literatura română 

SUBIECTUL: Părțile de propoziție  

TIPUL LECȚIEI: Consolidare și sistematizare a cunoștințelor 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

Limba și literatura română  

1.3. Sesizarea abaterilor din mesajele audiate în vederea corectării acestora 

2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de grup 

2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacţiuni orale 

3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora  

4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea creativă şi pentru redactarea de texte informative şi funcţionale 

Educație civică 

3.1. Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

a)cognitive 

- să descrie fiecare parte de propoziţie (definiţie, întrebări şi părţi de vorbire prin care se exprimă);   

- să identifice corect părțile principale de propoziție, subliniind cu o linie subiectele şi cu două linii predicatele; 

- să analizeze părțile de propoziție conform cerinței exercițiului;  

- să completeze propoziţiile cu subiectele şi predicatele potrivite; 

- să realizeze acordul între subiect și predicat; 

- să formuleze enunţuri în funcţie de cerinţa dată/ de schema dată; 

- să alcătuiască schema enunţurilor date. 

b)afectiv-atitudinale 

- să manifeste interes pentru rezolvarea sarcinilor didactice; 

-să colaboreze în cadrul activităților în perechi. 

c)psiho-motorii 

- să adopte o poziție corectă a corpului în timpul scrierii conform explicației învățătorului. 

RESURSE:  

❖ procedurale: metode și procedee : conversația dirijată, explicația, problematizarea, metoda ciorchinelui, metoda 

cubului, exercițiul, analiza gramaticală; 

❖ materiale: fișe de lucru, caiete, post-it –uri, coli de flipchart; 

❖ forme de organizare: frontal, individual, în perechi; 

❖ umane: colectivul clasei de elevi, cadrul didactic. 

BIBLIOGRAFIE: 
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1. Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale 

nr. 5003 /02.12.2014; 

2. Molan V., Didactica disciplinelor „Comunicare în limba română și limba și literatura română” din învățământul 

primar, Editura MINIPED, București 2015. 

 

SCENARIUL DESFĂȘURĂRII LECȚIEI 

MOMENTELE 

LECȚIEI 
ELEMENTE DE CONȚINUT 

STRATEGII 

DIDACTICE 

MODALITĂȚI 

DE 

EVALUARE 

Momentul 

organizatoric 

- Asigurarea condiții optime bunei desfășurări a lecției. 

- Pregătirea materialului necesar desfășurării lecției. 

Conversația 

Frontal 

 

Captarea atenției 

- Se realizează prin completarea Ciorchinelui (ANEXA 1). 

Elevii primesc post-it –uri pe care trebuie să noteze informații legate 

de părțile de propoziție (denumire, definiție, întrebări la care acestea 

răspund, exemple). 

 

Conversația 

Explicația 

Metoda 

ciorchinelui 

Frontal 

Evaluare 

formativă 

orală 

Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

- Continuarea activității de recapitulare a noțiunilor privind părțile de 

propoziție. 

Conversația 

Frontal 

 

Recapitularea și 

sistematizarea 

cunoștințelor 

 

 

 

 

 

 

 

-Pentru consolidarea cunoștințelor elevii vor rezolva următoarele 

sarcini de lucru cuprinse ANEXA 2 – Cubul : 

1. Descrie 

2. Compară 

3. Asociază 

4. Analizează 

5. Aplică 

6. Argumentează 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Problematizarea 

Metoda cubului 

 

Frontal 

În perechi 

 

Observarea 

sistematică 

 

Evaluare orală 

 

 

Evaluare scrisă 
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Obținerea 

performanței 

-Presupune rezolvarea de către elevi, individual, a următoarei sarcini 

de lucru (ANEXA 3): 

Formulează enunţuri după schemele date. 

 

Explicația 

Exercițiul 

Conversația 

Individual 

Frontal 

 

Evaluare 

scrisă și orală  

Încheierea 

activității 

- Se fac aprecieri asupra desfășurării lecției și asupra răspunsurilor și 

comportamentului elevilor. 

-Notarea temei pentru acasă și explicarea acesteia. 

Conversația 

Explicația 

Frontal 

 

Aprecieri 

verbale 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

 
Prof. Înv. Primar LĂCĂTUȘ CRISTINA 

Școala Gimnazială Ionel Teodoreanu 

Sector 4, București 

 

• Numele şi prenumele beneficiarului:………………………………..   

• Data şi locul naşterii:………………………………………………… 

• Şcoala / instituţia :………………………………………………… 

• Echipa de lucru:…………………………………………………….. 

• Profesor itinerant și de sprijin, învățătoarea clasei:………………… 

• Probleme cu care se confruntă copilul / elevul / tânărul (rezultatele evaluării complexe) 

• Elevul prezintă dificultăți de învățare la limba și literatura română și la matematică 

• Priorităţi pentru perioada (se specifică intervalul de timp) 

• Elevul trebuie să-și însușească cunoștințele de bază, evitând acumularea lacunelor și înlăturarea acestora în primul 

semestru al anului școlar 2020-2021, 1 octombrie 2020 – 31 ianuarie 2021 

• Structura programului de intervenţie personalizat 

• CONȚINUTUL ACTIVITĂȚILOR: 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

operaţional 

Strategii de 

terapie şi 

recuperare 

Intervalul 

de timp 

Evaluare şi aprecierea evoluţiei 

 

Indicatori 

 

Instrumente 

 Evaluare 

iniţialǎ 

- Semestrul 1 – 

 

 

 

 

 

 

1. Sǎ integreze 

cuvintele noi in 

enunţuri; 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Observaţia 

Exerciţiul 

Povestirea 

Explicaţia 

Joc didactic 

Lucru individual 

Fişe de lucru 

 

Conversaţia 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Joc didactic 

Lucru individual 

Fişe de lucru 

 

 

 

1-15 oct 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-30 oct 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testarea capacităţilor de 

comunicare şi a abilităţilor motrice 

generale 

 

 

 

 

 

 

exerciţii de utilizare a cuvintelor 

noi in contexte adecvate;  

jocuri de alcǎtuire de propoziţii 

conţinând cuvinte noi; 

exerciţii de despǎrţire a cuvintelor 

in silabe; 

exerciţii de compunere a cuvintelor 

pornind de la o silabǎ datǎ; 

 

-observarea şi 

aprecierea; 

-fişe de lucru ; 

-autoevalua 

rea 

 

 

 

 

-observarea şi 

aprecierea; 

-fişe de lucru ; 

-autoevalua 

rea 
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2. Sǎ identifice 

elemente de bazǎ 

ale organizǎrii 

textului în 

paginǎ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sǎ sesizeze 

intuitiv 

corectitudinea 

unei propoziţii 

ascultate; 

 

 

4. Sǎ formule-ze 

clar şi corect 

enunţuri verbale 

potrivite unor 

situaţii date  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare continuǎ 

Conversaţia 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Joc didactic 

Lucru individual 

Fişe de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Joc didactic 

Lucru individual 

Fişe de lucru 

 

Conversaţia 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Joc didactic 

Lucru individual 

Fişe de lucru 

 

17-30 nov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-15 dec 

 

 

 

 

 

 

5-15 ian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 – 30 ian 

 

exerciţii de observare dirijatǎ şi de 

identificare a titlului, a autorului, a 

textului propriu-zis; 

exerciţii variate de citire (Joc: 

„Gǎseşte şi citeşte”), citire selectivǎ 

în functie de diferite repere: 

alineatul, linia de dialog);  

exerciţii de sesizare a aşezǎrii în 

paginǎ a textului în raport cu 

ilustraţia;  

exerciţii de identificare şi de 

analizare a imaginilor aferente 

textului scris . 

 

jocuri de ordonare logicǎ a 

cuvintelor in propoziţii 

 

 

 

 

 

exerciţii de alcǎtuire a unor 

enunţuri, cu accent pe pronunţia 

corectǎ, clarǎ; exerciţii de 

construire corectǎ a unor enunţuri 

dupǎ imagini, folosind cuvinte date, 

legate de o situaţie creatǎ; 

 exerciţii de prezentare a unor 

obiecte, activitǎţi familiare copiilor;  

exerciţii de formulare de intrebǎri ţi 

rǎspunsuri;  

povestirea unor intâmplari 

personale ale copiilor; 

 

indeplineşte cerinţele minime ale 

PIP-ului 

-observarea şi 

aprecierea; 

-fişe de lucru ; 

-autoevalua 

rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-observarea şi 

aprecierea; 

-fişe de lucru ; 

-autoevalua 

rea 

 

 

-observarea şi 

aprecierea; 

-fişe de lucru ; 

-autoevalua 

rea 
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CONŢINUTURI: 

Formarea capacitǎţii de comunicare. Elemente de construcţie ale comunicǎrii. 

Evaluarea periodică 

• Obiective realizate – elevul relizează obiectivele propuse până la momentul evaluării periodice, îndeplinește 

cerințele medii ale PIP-ului 

• Dificultăţi întâmpinate – din cauza lacunelor acumulate în anii anteriori și lipsa lucrului individual acasă elevul 

întâmpină și acum unele dificultăți la elemente de gramatică și rezolvare de probleme  

• Metode cu impact ridicat: - pozitiv  -  metodele de lucru individuale                    

                                           -negativ –  scrierea la tabla, lucrul in echipa 

Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutică (în funcţie de rezultatele evaluărilor periodice) 

Programul de intervenție va fi revizuit după evaluare periodică. Se va semnala dacă acesta a fost bine întocmit, dacă 

elevul și-a însușit competențele necesare pentru a putea trece la următoarele obiective propuse 

- Medic   

- Părinţi 

- Alţi membri 

Repartizarea activităţilor pe fiecare tip de serviciu / membru al echipei de caz: părinții au fost solicitați să lucreze în 

particular cu elevul acasă, pentru a recupera lacunele dobândite. Se lucrează cu elevul pe fișe de lucru adaptate atât la 

clasă cât și acasă și în cabinetul individual al profesorului itinerant și de sprijin. 

Prezentul program va fi completat de proiectele de recuperare individuale, rapoartele de evaluare periodic, schiţele sau 

planurile de activitate periodice (lunare, săptămânale, etc.) . 
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La pédagogie inversée pratiquée en classe de langues étrangères 

 

Prof. Duican Mihaela-Maria 

Școala Gimnazială Mădulari, Jud. Vâlcea 
 

         On a commencé à parler de la pédagogie inversée à partir des  travaux des deux professeurs de Chimie à 

Woodland Park High School (Woodland Park, Colorado, USA):  Jonathan Bergmann et Aaron Sams. Le point de départ 

a été au moment où ils cherchaient à créer des contenus de cours et se sont rendu compte que beaucoup de leurs élèves ne 

pouvaient pas participer à tous les cours, ayant des retards d’apprentissage et ne réussissaient pas à faire les devoirs ou 

travaux pratiques sans avoir la théorie requise.  

         C’était alors que les professeurs leurs ont recommandé de réaliser des vidéos des cours de chimie qui soient 

accessibles sur le site de l’école afin de les faires accessibles pour la majorité. Parce que ce système a bien fonctionné il a 

continué les années suivantes. Au fur et à mesure, la mise en place de la classe inversée s’est répandue dans le monde 

entier. 

La pédagogie inversée, en quoi cela consiste? 

         La classe inversée, suppose à inverser l’enseignement traditionnel des devoirs à la maison et des leçons en salle 

de classe, en présentiel. Cela voulait dire que les leçons se faisaient à la maison sous forme de vidéos oralisées, de 

capsules et les devoirs se réalisaient en classe, sous forme d’activités en groupe. 

La classe inversée pour les langues étrangères 

         De nos jours, l’apprentissage des langues étrangères tout comme d’autres disciplines ne peut plus se faire 

comme il y a 20 ans, quand on les apprenait seulement par ce que disait le professeur. 

         Aujourd’hui, les choses ont changé. Ce sont les  technologies qui facilitent l’accès à tout type de documents 

sans que le professeur soit le seul détenteur des savoirs de la langue-cible. Aller en classe doit permettre aux apprenants 

de mettre en pratique ce qu’ils apprennent.  Dans un monde en plein  changement, en plein mouvement, on doit être 

capable de faire de l’apprentissage des langues un véritable outil, pour faire face aux défis. 

          Mais on doit mentionner que la classe inversée ne s’adapte pas pour toutes les classes, tous les cours et tous les 

élèves. Étant une nouvelle approche didactique, elle ne doit pas être prise à la légère: tout d’abord on doit voir le contexte 

d’enseignement et ensuite observer si cette méthode est la meilleure pour atteindre les objectifs d’apprentissage de la 

langue, tout comme Fabrice Barthélémy  affirmait: ”La seule maîtrise des codes linguistiques n’est pas suffisante pour 

communiquer, on le sait bien. Elle est la surface d’un iceberg cachant des réalités culturelles dont l’appréhension est 

nécessaire dans toute situation de communication.  

          Lʼapprentissage    d’une langue, c’est aussi une confrontation avec la culture de l’autre. La question de la 

place de son enseignement est donc centrale dans le champ de l’enseignement des langues. La communication dans une 

langue étrangère demande la maîtrise des usages langagiers, mais il faut apprendre à adapter ces compétences aux 

situations de communication, aux contextes dans lesquels prennent place ces échanges.” (BARTHELEMY, F. GROUX, 

D. (2013) L’enseignement des langues étrangères face aux évolutions des systèmes éducatifs. col « Éducation comparée 

». Paris : L’Harmattan, p.10). 

         Comme l’enseignement des langues étrangères suppose la mise de l’apprenant en situation de communication 

réelle ou créée, en fonction de ces centres d’intérêts, le dispositif de la classe inversée répond à ces exigences permettant 

aux apprenants par l’autonomisation l’interaction en contexte avec d’autres apprenants ou avec l’enseignant-médiateur. 
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Les notions du vocabulaire ou de la grammaire sont alors enseignées à travers des capsules vidéo au lieu d’ȇtre 

expliquées lors d’une phase de cours. 

          Ainsi, l’apprenant devient actif par son implication dans le processus d’apprentissage, ce qui lui donne 

l’occasion d’acquérir et créer ses propres stratégies d’apprentissage et la compétence de savoir-apprendre :  ” […] il 

s’agit de la capacité à observer de nouvelles expériences, à y participer et à intégrer cette nouvelle connaissance quitte à 

modifier les connaissances antérieures. Les aptitudes à apprendre se développent au cours de l’apprentissage.” 

(CONSEIL DE L’EUROPE. (2005) Cadre européen commun de référence pour les langues. Paris: Didier, p.85). 

Devenant autonome, chaque apprenant sera plus motivé pour apprendre, notamment pour ses examens, le faisant de 

manière efficace. 

            Il y a de nombreuses stratégies d’apprentissage: 

-de mémorisation; 

-de lecture : association des mots qui semblent aux autres d’une langue connue pour la compréhension d’un texte dans 

une langue étrangère, l’identification du type de texte (article, poème pour établir le registre de langue, lecture de l’image 

pour faire la liaison entre le texte et l’image; 

-de communication; 

-d’écriture. 

           Dans l’enseignement traditionnel, qui privilégie le savoir, l’apprenant, ayant un rôle passif, n’a pas l’occasion 

de développer ces stratégies que la classe inversée facilite à l’aide de la capsule vidéo dont le contenu (la théorie) est mis 

en pratique. 

           Dans ce processus, c’est l’enseignant qui est l’intermédiaire entre l’apprenant et la construction du savoir, par 

son rôle de formateur, guide, conseiller. Par une interaction constante avec les apprenants en présentiel, il met à leur 

disposition des outils pour  l’intégration d’un enseignement de stratégies cognitives et métacognitives : ”Plusieurs 

facteurs garantissent le succès d’une telle démarche. 

           Premièrement, il est important de favoriser chez les élèves une réflexion métacognitive sur l’utilité des 

stratégies utilisées. […]    

          Deuxièmement, en vue d’encourager le transfert, il est essentiel de diversifier le type de tâches présentées aux 

élèves afin de pouvoir travailler sur l’aspect général de certaines stratégies. […] 

           Troisièmement, il est important de travailler sur les aspects motivationnels. L’élève doit faire l’expérience 

qu’il a des compétences et que ses réussites dépendent en grande partie de son investissement stratégique.” (BOSSON, 

M., HESSELS, M. & HESSELS-SCHLATTER, C. (2009) Le développement de stratégies cognitives et métacognitives 

chez des élèves en difficulté d’apprentissage. Développements, p.19). 

          Au-delà de ses avantages, la pédagogie de la classe inversée présente aussi des inconvénients: ne peut pas  être 

adaptée à tout le monde  sa tendance d’autonomisation peut poser des problèmes sur le rendement de certains 

apprenants: par exemple pour un élève qui se débrouille très bien dans un environnement traditionnel. Au contraire,  les 

apprenants moins doués, motivés par ce dispositif, peuvent faire des progrès. 
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Planificare anuală 

An şcolar 2021-2022 

Grupa MARE  

 
Profesor învățământ preșcolar: MAXIM ANDRADA-ROXANA 

GRĂDINIȚA NR.62, SECTOR 4, BUCUREȘTI 

 
 

Tema anuală de studiu Proiectul tematic Subtema proiectului Teme în afara 

protectului 

Evaluare iniţială   Cu drag și dor la 

grădiniță! 

Evaluare iniţială   Uite câte-mi amintesc! 

„Cine sunt/suntem?”  

EU ȘI LUMEA MEA 

Gradinița mea iubită  

„Cine sunt/suntem?” Familia mea  

„Cine sunt/suntem?” Corpul uman  

„Când, cum şi de ce se 

întâmplă?” 

BOGĂȚIILE 

TOAMNEI 

Aspecte de toamnă-frunze 

colorate 

 

VACANȚĂ VACANȚĂ VACANȚĂ VACANȚĂ 

„Când, cum şi de ce se 

întâmplă?” 

 

BOGĂȚIILE 

TOAMNEI 

 

Fructele toamnei  

„Când, cum şi de ce se 

întâmplă?” 

Legumele toamnei  

„Când, cum şi de ce se 

întâmplă?” 

Flori de toamnă  

„Când, cum şi de ce se 

întâmplă?” 

  Apa element vital 

„Cine sunt/suntem?”   Sunt român și 

sărbătoresc 

„Cum exprimăm ceea ce 

simţim?” 

MAGIA 

SĂRBĂTORILOR DE 

IARNĂ 

 

Moș Nicolae- prietenul 

copiilor 

 

„Cum exprimăm ceea ce 

simţim?” 

Obiceiuri și tradiții  

Evaluare sumativă   În jurul Bradului 

VACANȚĂ VACANȚĂ VACANȚĂ VACANȚĂ 

„Când, cum şi de ce se 

întâmplă?” 

  Bucuriile iernii 

„Cum este, a fost şi va fi 

aici pe Pământ?” 

 

 

DIN LUMEA CELOR 

Animale sălbatice de 

pretutindeni 

 

„Cum este, a fost şi va fi Lumea subacvatică  
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aici pe Pământ?” CARE NU CUVÂNTĂ 

„Cum este, a fost şi va fi 

aici pe Pământ?” 

Dinozauri  

„Ce şi cum vreau să fiu?” ȘI EU VREAU SĂ 

FIU… 

Meserii   

„Ce şi cum vreau să fiu?” Eroi de poveste  

„Cum este, a fost şi va fi 

aici pe Pământ?” 

  Universul 

„Cum exprimăm ceea ce 

simţim?” 

 

IUBIM ȘI DĂRUIM 

Mărțișoare pentru cei 

dragi 

 

„Cum exprimăm ceea ce 

simţim?” 

Mamă dragă, te iubesc  

„Când, cum şi de ce se 

întâmplă?” 

 

 

MIRESME DE 

PRIMĂVARĂ 

Primăvara a sosit!  

„Când, cum şi de ce se 

întâmplă?” 

Legume timpurii  

„Când, cum şi de ce se 

întâmplă?” 

Păsări călătoare  

„Cine şi cum 

planifică/organizează o 

activitate?” 

  Ne pregătim de 

Sărbătorile Pascale 

ȘCOALA  ALTFEL ȘCOALA  ALTFEL ȘCOALA  ALTFEL ȘCOALA  ALTFEL 

VACANȚĂ VACANȚĂ VACANȚĂ VACANȚĂ 

„Când, cum şi de ce se 

întâmplă?” 

  Timpul 

„Cine şi cum 

planifică/organizează o 

activitate?” 

CU CE CĂLĂTORIM Pe uscat, pe apă și în aer  

„Cum exprimăm ceea ce 

simţim?” 

  Parfum, zumzet și 

culoare 

„Ce şi cum vreau să fiu?”   Am carte, am parte 

Evaluare finală   Sunt pregătit de 

școală? 

Evaluare finală   Uite câte-am învățat! 
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Plan operaţional privind prevenirea şi 

diminuarea absenteismului şcolar 
Profesor psihopedagog, Rajka Simona 

C.S.A.P. Liceul de Arte "Margareta Sterian" Buzau 

 

Domeniul  Obiective Acţiuni Termen Responsabili  Criterii de 

performanţă 

 

 

 

 

Curriculum 

- Implicarea elevilor în 

stabilirea propriilor 

obiective de învăţare şi 

monitorizarea progreselor 

înregistrate 

- Desfăşurarea activităţii 

didactice diferenţiate 

 - Includerea acestor elevi 

în diferite programe 

speciale 

- identificarea stilului de învăţare al fiecărui elev; 

- prezentarea strategiilor specifice fiecărui stil de învăţare; 

- abordarea diferenţiată ; 

- acordarea de sprijin de către profesori şi de colegii 

performanţi; 

- atragerea elevilor în activităţi interdisciplinare, desfăşurate 

pe grupe;  

- adecvarea tematicii orelor de consiliere şi orientare în 

vederea unei optime integrări şcolare şi sociale(ed. bunului 

cetăţean, ed. pentru timp liber, pentru viaţa de familie, etc.); 

-includerea în fiecare semestru, în cadrul orelor de consiliere 

şi orientare, a cel puţin unei teme care să dezbată problema 

absenteismului şcolar şi urmările acestuia; 

- centrarea demersul didactic pe elev, formându-i şi 

dezvoltându-i acestuia competenţele cheie, prin activizarea 

activităţilor didactice. 

 

 

- sem. I şi II 

  

 

 

 

 

 

 

- permanent 

 

 

 

 

 

 

- şefi de catedră  

- prof. psihopedagog 

- prof. diriginţi 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- nr. chestionarelor 

completate referitoare 

la stilul de învăţare 

 

 

 

- îmbunătăţirea 

rezultatelor şcolare 

pentru elevii din 

grupul ţintă 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

 

-Stabilirea programului/ 

activităţilor de 

intervenţie-prevenţie  şi 

aplicarea la clasele de 

elevi cu un absenteism 

 - discuţii libere cu elevii despre aşteptările lor legate de 

şcoală şi despre  dorinţele lor legate de atmosfera în care 

s-ar simţi bine şi şi-ar dori să înveţe 

 - dezbateri,  studii de caz, jocuri de rol 

- descrierea stilurilor de comunicare 

 

 

 

- permanent 

 

 

 

 

 

- diriginţi 

 

-fişele completate 

 

 

- eseurile realizate de 
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ridicat. 

- Desfăşurarea unor 

activităţi de consiliere de 

grup şi individuale, având 

ca tematică: 

Dezvoltarea stimei de sine 

Dezvoltarea asertivităţi 

Surse de stres şcolar;  

Reacţii la stres 

 

- Oferirea de alternative 

educaţionale multiple şi 

atractive pentru petrecerea 

timpului liber, prin 

participarea la activităţi 

extracurriculare. 

Participarea cadrelor 

didactice la cursuri de 

formare privind 

managementul clasei şi 

managementul conflictelor  

- răspunsuri asertive, mesaje asertive 

- cum reacţionăm la presiunea grupului? 

,,Să învăţăm să spunem…. NU” 

- cunoaşterea situaţiei fiecărui elev cu absenţe şcolare;  

- dialogul permanent elev - profesor diriginte – prof. 

psihopedagog; identificarea şi rezolvarea problemelor care 

apar; 

- identificarea corectă a cauzelor care determină 

absenteismul şi înlăturarea pe cât posibil  a lor; 

- creerea unui microclimat favorabil în clasele unde sunt 

elevi cu absenteism ridicat; 

- atribuirea de roluri în cadrul manifestărilor organizate în 

şcolă şi în afara ei: serbări, spectacole, excursii, 

- participarea elevilor la  proiecte naţionale şi 

internaţionale;  

- cunoaşterea şi aplicarea măsurilorşi obiectivelor din Foaia 

de parcurs a ministerului  pentru anul şcolar 2021- 2022 

privind reducerea absenteismului şi abandonului şcolar; 

-activităţi educative şi de consiliere pentru cunoaşterea 

psihopedagogică a elevilor; 

- realizarea unor activităţi de formare în cadrul comisiilor 

metodice a diriginţilor, pentru abilitarea cadrelor didactice 

de a lucra cu elevii ce se află în situaţii de risc; 

- modificarea atitudinii profesorului în relaţionarea cu 

elevul prin pozitivare, toleranţă, înţelegere, etc. 

 

- sem. I şi II 

 

 

 

 

- permanent 

 

 

 

 

- permanent 

 

 

 

- începutul anului şcolar 

 

 

- semestrial 

 

 

-permanent  

 

 

 - prof. psihopedagog 

 

 

 

- diriginţi 

 

 - prof. psihopedagog 

 

- consilierul cu programe 

şi proiecte  educative 

 

- prof. diriginţi 

 

 

- prof. diriginţi 

- prof. psihopedagog 

- responsabili comisii 

metodice - diriginţi 

 

 

- toate cadrele didactice 

 

elevi 

 

 

 

 

- fişe de evidenţă a 

activităţii 

 

- concluzii 

- rapoart 

-- concluzii 

- rapoarte 

 

- proiecte şi programe 

educative 

 

- planuri de  activităţi 

şi procese  verbale ale 

comisiilor metodice 

ale diriginţilor  
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Crearea unei 

baze de date  

Constituirea Comisiei de 

monitorizare a absenţelor 

la nivel de şcoală 

 

Identificarea elevilor care 

au absenţe nemotivate 

 

Identificarea cauzelor 

absenteismului în rândul 

elevilor 

 

Conştientizarea efectelor 

absenteismului şcolar, pe 

termen scurt şi mediu 

Monitorizarea(de către diriginte) săptămânală a absenţelor 

elevilor  şi prezentarea lunară a situaţiei absenţelor către 

comisia de monitorizare a absenţelor şi către conducerea 

şcolii  

 

Elaborarea şi aplicarea unor chestionare pentru  elevi 

( realizarea unei microcercetări) 

 

Consiliere individuală pentru elevii cu stimă de sine scăzută 

şi cei proveniţi din familii cu probleme de comunicare 

intragrup.  

Realizarea de pliante, broşuri, articole în revista  şcolii 

care vor fi distribuite elevilor, părinţilor şi cadrelor 

didactice. 

 

- săptămânal 

- lunar  

 

 

 

- sem. I 

 

 

-permanent 

 

 

-sem. II 

 

- diriginţi 

- Comisia de 

monitorizare a 

absenţelor 

 

 

 

 

- prof. psihopedagog 

 

- directori 

  

- prof. diriginţi 

 

- analiza şi 

interpretarea datelor 

 

- indicatori rezultaţi 

din aplicarea 

chestionarelor 

 

-îmbunătăţirea 

frecvenţei elevilor 

- realizarea de afişe, 

pliante, desene, 

eseuri, articole în 

reviste 

 

Relaţia şcoală 

comunitate 

Implicarea responsabilă a 

familiei în prevenirea 

absenteismului şcolar 

Combaterea 

absenteismului şi de alţi 

parteneri din afara şcolii 

(serviciile de asistenţă 

socială, poliţia de 

proximitate etc.) în 

strânsă cooperare cu 

părinţii, ori tutorii legali 

ai elevilor respectivi 

- implicarea părinţilor în activităţi de tip lectorate cu părinţii 

în vederea informării, consilierii şi colaborării cu aceştia 

- informarea periodică a părinţilor sau a susţinătorilor legali 

astfel încât aceştia să ia decizii bine întemeiate; 

- includerea obligatorie, în cadrul tematicii şedinţelor cu 

părinţii, a unei teme (lectorat) care să pună în dezbatere 

problema absenteismului şcolar 

- acţiuni de parteneriat cu Poliţia de proximitate în scopul 

susţinerii şi integrării şcolare şi sociale a elevilor cu abateri 

disciplinare grave, cu absenteism ridicat. 

- iniţierea de programe şi proiecte ale consiliului elevilor pe 

o problematică privind şi prevenirea şi combaterea 

absenteismului la nivelul unităţii şcolare. 

 

- lunar 

 

 

 

 

- semestrial 

 

 

 

semestrial 

 

- prof. psihopedagog 

 

 

- prof. diriginţi 

 

 

 

- directori 

 

- consilierul   

  

- indicatori rezultaţi 

din aplicarea 

chestionarelor 

 

- nr. de activităţi 

organizate în 

parteneriat cu alte 

instituţii 

programe şi proiecte  

educative 
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PLANIFICARE ANUALĂ PE TEME DE STUDIU 

Grupa mijlocie „Inimioare” 

 
Prof.înv.preşc.Cîmpu Carmen-Ileana 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Millennium”,Cluj-Napoca 

 

TEMA DE STUDIU PROIECTE PROPUSE SUBTEME 

PROIECT 

TEME 

SĂPTĂMÂNALE 

ÎN AFARA 

PROIECTULUI 

PERIOADE 

1. CINE SUNT/SUNTEM? 3. „EU ŞI LUMEA MEA” „Eu şi 

familia mea” 

 25.09.2017- 

29.09.2017 

„Corpul 

meu” 

 02.10.2017- 

06.10.2017 

„Sunt curat şi 

ordonat” 

 09.10.2017- 

13.10.2017 

 5. „Aventuri în 

Ţara Nutriţiei” 

20.11.2017- 

24.11.2017 

 6. „Sunt român!” 27.11.2017- 

29.11.2017 

2. CUM ESTE, A FOST ŞI 

VA FI AICI PE 

PĂMÂNT? 

8. „ÎN LUMEA CELOR 

CARE NU CUVÂNTĂ” 

 

 

 

 

 

„În curtea 

bunicilor”” 

 15.01.2018- 

19.01.2018 

„În pădurea 

fermecată” 

 

 22.01.2018- 

26.01.2018 

„La Zoo”  29.01.2018- 

02.02.2018 

„ Întâmplări 

cu animale” 

 12.02.2018- 

16.02.2018 

 11. „Micii 

ecologişti” 

12.03.2018- 

16.03.2018 

 13. „La Paşti” 26.03.2018- 

30.03.2018 

 14. „În lumea 

insectelor” 

23.04.2018- 

27.04.2018 

3. CÂND/CUM ŞI DE CE 

SE ÎNTÂMPLĂ? 

4. „CHIPUL TOAMNEI” 

 

 

 

 

„Fructele 

toamnei” 

 16.10.2017- 

20.10.2017 

„Legume 

vesele de 

toamnă” 

 23.10.2017- 

27.10.2017 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1242 

 

 

12. „ PRIMĂVARA CU 

MIRESMELE EI” 

„Culorile 

toamnei” 

 06.11.2017- 

10.11.2017 

„Vântul bate, 

ploaia cade” 

 13.11.2017- 

17.11.2017 

 9. „Iarnă, să te 

duci cu bine!” 

19.02.2018- 

23.02.2018 

„Bine ai 

venit 

,primăvară!” 

 19.03.2018- 

23.03.2018 

„Parfumul 

florilor de 

primăvară” 

 11.04.2018- 

13.04.2018 

„Legume 

timpurii” 

 16.04.2018- 

20.04.2018 

 17. „ Tainele 

Universului” 

21.05.2018- 

25.05.2018 

4. CINE ŞI CUM 

PLANIFICĂ/ 

ORGANIZEAZĂ O 

ACTIVITATE? 

  18. „La mulţi ani, 

copile drag!” 

28.05.2018- 

31.05.2018 

 19. „Ştiu, pot, 

reuşesc!” 

(evaluare finală) 

04.06.2018- 

08.06.2018 

 20. „Iată câte am 

învăţat!”(evaluare 

finală) 

11.06.2018- 

15.06.2018 

5. CE ŞI CUM VREAU 

SĂ FIU? 

 

 

 

 15. „ Cu maşina la 

plimbare” 

30.04.2018- 

04.05.2018 

 16. „Micii 

excursionişti” 

07.05.2018- 

11.05.2018 

6. CU CE ŞI CUM 

EXPRIMĂM CEEA CE 

SIMŢIM? 

 

 

 

 

 

7. „ MAGIA 

SĂRBĂTORILOR DE 

IARNĂ” 

 

 

 1. „Grădiniţa mea 

iubită” 

(evaluare iniţială) 

11.09.2017- 

15.09.2017 

 2. „Activităţile 

care îmi plac” 

(evaluare iniţială) 

18.09.2017- 

22.09.2017 

„Vine iarna!”  04.12.2017- 

08.12.2017 

„În jurul 

bradului” 

 11.12.2017- 

14.12.2017 
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10. „ZÂMBET PENTRU 

MAMA MEA” 

„Uite, vine 

Moş 

Crăciun!” 

 18.12.2017- 

22.12.2017 

„Mărţişoare, 

mărţişoare” 

 26.02.2018- 

02.03.2018 

„E ziua ta, 

mămico!” 

 05.03.2018- 

09.03.2018 

 

„ Şcoala altfel- Să ştii mai multe, să fii mai bun!”- 14.05.2018- 18.05.2018 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Prof.CĂRĂȘEL NICOLIȚA 

CENTUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

,,SF.VASILE”CRAIOVA 

Numele şi prenumele beneficiarului: X 

Data şi locul naşterii: 24.07.2012 

Domiciliul: Craiova,str.Dr.Nicolae Ionescu Siseşti,nr.22,bl.189,sc.1,ap.5 

Şcoala/Instituţia: Şcoala Gimnazială Particulară Ethos 

Prof. itinerant: Cărăşel Nicoliţa 

Înv.Staicu Sidonia 

Probleme cu care se confruntă copilul / elevul (rezultate ale evaluării complexe):  

-deficienţă/afectări:psihică,mentală,sindrom hiperkinetic 

-gradul de handicap:grav,cu asistent personal 

Priorităţi pentru perioada: an şcolar 2019-2020 

- dezvoltarea unor forme corecte de comportament; 

- educarea trăsăturilor psihomorale; 

- stimularea încrederii în sine. 

- Domenii / arii de intervenţie: comportamental 
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DOMENIUL COMPORTAMENTAL 

 

Obiective / conţinuturi 

 

 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

 

Perioada de 

intervenţie 

 

Criterii minimale de apreciere a progreselor 

 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1. - educarea capacităţii de autodescriere şi autocaracterizare, 

conştientizarea unor trăiri emoţionale proprii 

• Conştientizarea unor aspecte vizând: datele personale; 

imaginea de sine; imaginea ideală; imaginea de sine 

atribuită celorlalţi; imaginea reală. 

 

• dezvoltarea unor forme cât mai corecte de comportament 

 pe baza cunoaşterii de sine şi anticipării comportamentului  

propriu 

• Conştientizarea însuşirilor pozitive şi negative; 

• Anticiparea unor comportamente. 

 

- reducerea unor comportamente nedorite prin înlocuirea 

 lor cu comportamente adecvate 

• Exersarea comportamentelor dorite prin joc; 

• Exersarea comportamentelor în viaţa reală; 

• Evaluarea şi autoevaluarea. 

 

 

- susţinerea psihoafectivă a elevilor în situaţii de criză 

 a personalităţii 

 

 

 

 

 

 

 

Joc de rol 

Tehnici de întărire 

succesivă a 

comportamentului 

  Conversaţia  

Explicaţia  

Exerciţiul moral 

Povestirea morală 

Povestiri 

terapeutice 

Discuţii cu familia 

Discuţii cu alţi 

factori educativi 

  Fişe de lucru 

septembrie – 

noiembrie 

2019 

 

 

 

decembrie 

2019– 

februarie 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

martie – 

aprilie 2020 

 

 

 

- conştientizează aspecte vizând: datele personale, 

imaginea de sine, imaginea ideală, imaginea de 

sine atribuită celorlalţi, imaginea reală. 

 

 

- conştientizează însuşiri pozitive şi negative ale 

unei persoane; 

- anticipează consecinţele unor comportamente. 

 

 

 

- exersează prin joc comportamente dorite sau 

din viaţa reală; 

- capabil să îşi autoevalueze propriul 

comportament şi să evalueze comportamentul 

celor din jur;  

 

 

 

 

 

 

 

Metode 

psihometrice, 

Observaţia 

Analiza 

produselor 

activităţii. 

Chestionare 

Aprecieri 

verbale 

Fișe de 

monitorizare 

a conduitelor 

comportamen

tale 
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• Informarea elevilor cu privire la o serie de transformări 

fizice şi psihice ce intervin în viaţa lor; 

• Conştientizarea elevilor cu privire la o serie de tendinţe: 

îmbrăcăminte extravagantă, conflicte cu ceilalţi, abandon 

şcolar, fuga de acasă, consumul de alcool şi tutun. 

 

Trăsături psihomorale 

- educarea trăsăturilor de caracter (politeţe,  punctualitate,  

cinste,  încredere în sine,  spirit autocritic, sinceritate,   

modestie, spirit organizatoric) 

• Sondarea unor trăsături de caracter; 

• Informarea copilului cu privire la conţinutul şi cerinţele 

valorilor, noemelor şi regulilor morale; 

• Formarea deprinderilor şi obişnuinţelor de comportare 

morală. 

 

- corectarea unor tendinţe negative:indisciplina,  

superficialitate, mândrie de sine, minciuna, furt, înşelătorie 

• Identificarea trăsăturilor negative de caracter; 

• Conştientizarea elevilor cu privire la necesitatea 

schimbării lor; 

• Înlocuirea tendinţelor negative cu comportamente 

adecvate. 

  Chestionare  

Jetoane 

Planşe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mai – iunie 

2020 

- elevii conştientizează consecinţele legate de o 

serie de tendinţe: îmbrăcăminte extravagantă, 

conflicte cu ceilalţi, abandon şcolar, fuga de 

acasă, consumul de alcool şi tutun; 

 

 

 

 

 

- apreciază valorile, normele şi regulile morale; 

- respectă şi îşi însuşesc trăsături de caracter:  

politeţe, punctualitate, cinste, încredere în sine, spirit 

autocritic,sinceritate, modestie,spirit organizatoric; 

 

- are formate deprinderi de comportare morală; 

 

 

 

- identifică  trăsături negative de caracter; 

-  conştientizează  necesitatea schimbării 

comportamentului lor; 

- înlocuiesc tendinţele negative cu 

comportamente adecvate. 

Fişe de 

evaluare  

 

 

 

Întocmit – prof. itinerant Cărăşel Nicoliţa 
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PROJET DIDACTIQUE  

Professeur: Neguțu Alina-Doina 

Şcoala Gimnazială Nr. 117 Bucureşti. 

 

Classe: V ème  - Niveau A1 

Objet: La langue française 

Sujet: Bouba fait un régime!   

Type de leçon: Approfondissement des connaissances 

 Objectif  général: 

• Dezvoltarea capacității de exprimare orală. 

 Objectifs de référence:  

 1.2  Identifier le sens global d’un court message enregistré. 

 2.4  Formuler des énoncés simples sur des activités de l’univers immédiat. 

  Objectifs opérationnels: 

                        À la fin de la classe les élèves doivent être capables de: 

    -   dégager les idées essentielles d’un enregistrement; 

    -    identifier / nommer les légumes (qui entrent dans la composition de la ratatouille); 

    -    participer à des activités où l’on nomme les légumes. 

   Formes d’activité: 

a) activité collective                   

- la réactualisation des connaissances antérieures 

- la conversation 

- le travail par paires 

  b)    activité individuelle  

          le travail sur les fiches 

Méthodes et procédés: 

    -    la découverte 

    -    l’observation 

    -    la conversation  

    -    l’exercice 

    -    l’écoute 

Moyens illustratifs: 

-   la méthode de français Zig Zag A1.1, Édition  « CLE International » 

-  les cartes-images 

- les fiches de travail  

- le tableau 

- l’enregistrement 

 

Lieu de travail: la salle de classe 

 

Le temps: 50 minutes 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1248 

 Scénario de la classe 

Les événements 

de la classe 
Activité du professeur Activité des élèves 

Moyens 

d’enseignement 
Stratégie Temps Observations 

La mise en train -salut 

-la présence 

-conversation introductive: Le 

professeur pose quelques questions à 

ses élèves pour créer le soi-disant 

« bain français »: Comment allez-

vous? Vous êtes en pleine forme 

aujourd’hui? Vous êtes prêts pour 

qu’on commence notre classe? 

-Les élèves répondent aux 

questions du professeur. 

 -conversation 3 min.  

La réactualisation des 

connaissances 

antérieures 

-Le professeur présente des cartes-

images avec les fruits et demande aux 

élèves de les  nommer. 

-Le professeur demande aux élèves 

de chanter la chanson « La salade de 

fruits de Bouba » et de dire les 

produits que Madame Bouba met 

dans sa salade.  

 

- Les élèves nomment les 

fruits. 

 

 

- Les élèves chantent la 

chanson et nomment les fruits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-dialogue 

 

-conversation 

 

 

-exposé 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

-On entraîne la 

plupart des élèves. 
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Le passage aux 

nouvelles 

connaissances 

À l’aide d’une conversation 

introductive on passe à la nouvelle 

leçon: Bouba fait un régime!   

-Est-ce que Madame Bouba met des 

légumes dans la salade ?  

-Qu`en pensez-vous ? 

 

 

-Les élèves répondent  

aux questions et écrivent dans 

leurs cahiers le titre de la 

leçon. 

 

 

 

-le tableau noir 

-dialogue 

 

 

 

 

 -exposé 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

L’acquisition de 

nouvelles 

connaissances 

-Le professeur présente aux élèves 

une illustration et pose des questions 

sur l’image (annexe 1) 

 

-Le professeur demande aux élèves 

d’écouter  un document audio  - 

dialogue Madame Bouba et 

Pirouette( première écoute).  

 Bouba cuisine un plat français- une 

ratatouille 

-Le professeur explique le mot 

Ratatouille- le rat du film 

d`animation qui rêve devenir un 

grand chef cuisinier  

« la ratatouille » - plat français 

-Le professeur demande aux élèves 

de dire les légumes que Madame 

-Les élèves répondent  

aux questions. 

 

 

 

 

 

-Les élèves écoutent le 

dialogue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-le tableau noir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-conversation 

 

-exposé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15min. 

 

 

 

 

 

-On entraîne la 

plupart des élèves. 
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Bouba met dans la 

Ratatouille.(deuxième écoute) 

-Le professeur écrit au tableau noir 

les légumes. 

 

-Les élèves répondent  

aux questions et écrivent dans 

leurs cahiers. 

 

 

 

 

 

La fixation des 

connaissances 

acquises 

-L’activité collective de la classe a 

pour objet quelques exercices 

(Annexe 2) 

-Le professeur  distribue des fiches. 

 

-Les élèves lisent  l’exercices. 

Les autres élèves corrigent les 

fautes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

10 min. 

-On entraîne la 

plupart des élèves. 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation - Le professeur distribue des fiches 

d’évaluation et propose aux élèves 

de résoudre individuellement 

l’exercice. 

-Les élèves résolvent  

l’exercice. 

 

-Les élèves lisent l’exercice. 

 

 

 

-fiches d’évaluation 

 

 

 

-travail individuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

Devoir  -Pour la prochaine fois vous aurez à 

dessiner les fruits et les légumes que 

vous aimez/n’aimez pas. 

-Le professeur donne aux élèves 

toutes les informations nécessaires. 

-Les élèves notent le devoir 

dans leurs cahiers. 

  2 min.  
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De la compunerea școlară la  scrierea creativă 

Prof. Paulina Gabur 

Liceul Gh. Ruset Roznovanu, Roznov, Neamț 

 

 

    Imaginația este un proces  cognitiv complex de elaborare a unor imagini și proiecte noi, pe baza combinării și 

transformării experienței. Germenii imaginației pot fi observați și la animale, dar la om imaginația atinge un nivel înalt.  

Specificul imaginației rămân noutatea și originalitatea. Frecvent, imaginația depășește limitele realității, ale logicii, 

ajungând în sfera fantasticului, a ficțiunii. Suportul energetic provenit din emoții determină apariția  unor momente de mare 

productivitate cretivă, iar motivația sporește receptivitatea față de anumite domenii ale creativității. 

    Termenul creativitate vine din latinescul creare ce inseamnă „a zămisli”, „a făuri”, „a naște”, a fost introdus de 

psihologul american Gordon Alport și înlocuiește vechii termeni „spirit novator”, „inventivitate”, „talent”. 

  Cum putem recunoaște o persoană creativă, prin ce trăsături se impune, se individualizează și se diferențiază de ceilalți?  

Creativitatea poate fi definită drept „ capacitatea de a imagina răspunsuri la probleme, de a elabora soluții inedite și 

originale”( E. Limbos), sau „ un complex de însușiri și aptitudini psihice care, în condiții favorabile, generează produse 

noi și de valoare pentru societate”( Al. Roșca). La început s-a crezut că este apanajul oamenilor de geniu. J.P.Guilford a 

susținut că fenomenul creativității reprezintă o trăsătură general- umană și că toți oamenii pot fi distribuiți, la niveluri 

diferite, pe o scală continuă a creativității. Astfel, există o creativitate cotidiană, obișnuită și o creativitate de nivel înalt, 

accesibilă unei minorități. 

Trăsăturile personalității creative sunt multiple: perseverența și voința, deschiderea spre experiențe noi, motivația 

intrinsecă, interese și preocupări diverse, curiozitatea, asumarea riscului, un fond emoțional bogat , încrederea în forțele 

proprii, să fie atras de complexitate, mister și neobișnuit. 

Un elev își manifestă spiritul creativ atunci când se implică activ în procesul de învățare și formare, adoptă o atitudine 

activă și interactivă, gândește critic și are o deprindere de gândire critică, acționează în totală libertate în planul alegerilor 

pe care le face, preferă gândirea divergentă, își valorifică și dezvoltă imaginația, originalitatea sau fantezia și elaborează 

produse intelectuale unice și originale. 

De asemenea, există factori diverși care influențează creativitatea. Factorii sociali se referă la familiile ce stimulează 

independența copiilor. În mediul școlar, factorul principal este stilul educațional al profesorului. Profesorul care facilitează 

dezvoltarea creativității elevilor se caracterizează prin folosirea strategiilor menite să cultive flexibilitatea intelectuală, 

îndrumă elevii să gândească independent, îi încurajează să pună întrebări, să acționeze liber, să caute soluții și să își asume 

responsabilități. 

   Există diferite metode care să stimuleze creativitatea elevilor.  

• Brainstormingul ( asaltul de idei) – în momentul producerii ideilor, se acceptă orice idee fără să se critice. 

Selectarea se face după un timp, când toate ideile se compară și se aleg cele mai bune. 

• Conversația euristică – incitarea elevilor de aflare a adevărului prin întrebări oportun puse, aceștia făcând 

conexiuni în universal lor de cunoștințe. 

• Explozia stelară – pornind de la un punct central, se nasc întrebări, la care elevii răspund verbal, iar aceste întrebări 

nasc alte întrebări. 

• Cvintetul – elevii vor construi o scurtă poezie, după următorul model: substantiv, două adjective, trei verbe la 

gerunziu, o sintagmă de patru cuvinte, un cuvânt ce exprimă esența primului substantiv. 
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• Metoda ciorchinelui – se scrie un cuvânt în mijlocul tablei, se scriu mai multe cuvinte legate de cuvântul nucleu, 

se leagă aceste cuvinte, evidențiindu-se un număr cât mai mare de conexiuni între ele. 

• Teoria inteligențelor multiple – se lucrează pe grupe, după ce, anterior, s-a identificat tipul de inteligență. 

Compozițiile sunt instrumente de neînlocuit pentru o structurare solidă și armonioasă a minții. Exercițiile de compoziție 

sunt mijloace de mare eficiență în formarea deprinderilor de a comunica, în mod nuanțat , cu semenii. Compozițiile 

contribuie hotărâtor la formarea deprinderilor de a vorbi în public. Ele crează abilitatea de a contura idei, atitudini, 

sentimente deprinderea de a argumenta și apăra o opinie, de a discuta și critica. Cel mai bun exercițiu de cristalizare a 

gândurilor și impresiilor rămâne așternerea lor pe hârtie sau exprimarea prin limbaj. 

O secvență esențială pentru dezvoltarea imaginației și a creativității este scrierea imaginativă 

Scrierea imaginativă trimite explicit la compunerea liberă și vizează, în primul rând, producerea de text descriptiv și narativ. 

Drumul cel mai scurt către lectura de performanță este producerea de text. Indiferent de stângăcia textelor compuse de 

elevi, efortul scrierii și reflecția asupra problemelor pe care le ridică duc la conturarea unor competențe reale de lectută și 

interpretare a cunoștințelor necesare și, invers, acumularea de cunoștințe dezvoltă capacitățile de exprimare personale. 

Procesul de creație este un act de libertate profund personal. 

Etapele procesului de creație, așa cum le descriu scriitorii, sunt: alegerea temei, scrierea liberă, notarea liberă a unor idei, 

gânduri în dezordine, seria ciornelor successive și redactarea formei finale. 

Putem elabora un posibil scenariu didactic, cu următorii pași: 

• Alegerea subiectului – poate fi complet liberă: elevii realizează o listă individuală de subiecte pe care ar dori să le 

trateze( 10 min.) – sau se petrece sub semnul unei teme commune: profesorul prezintă câteve exemple de teme, 

apoi cere elevilor să continue lista, să- și aleagă un subiect, să reflecteze asupra lui, să-l prezinte succinct colegului 

de bancă( 12 min.) 

• Scrierea liberă – elevii scriu continuu tot ce le vine în minte în legătură cu subiectul( 4 min.) 

• Prima ciornă – se realizează prin ordonarea și refacerea textului creat prin scriere liberă( 10 min.) Redactarea e 

urmată de o dicuție cu colegul de bancă, permite autorilor să-și clarifice gândurile și să primească eventuale 

sugestii. 

• Ciornele successive – numărul lor poate varia, durata se poate întinde pe parcursul mai multor ore. 

• Corectarea variantei finale – profesorul corecteazătextele elevilor 

• Lectura 

• Evaluarea 

Pentru pregătirea compunerilor imaginative pot fi folosite  diverse exerciții: 

• Binomul imaginativ – generarea unui text pornind de la două cuvinte cât mai îndepărtate semantic: elastic- 

căpșuni. Scopul exercițiului este de a crea relații între cuvinte și de a dezvolta aceste relații în interiorul unor 

istorii. 

• Ipoteza imaginativă – construirea unor texte ce reiau formula ce a generat „Metamorfoza” lui Kafka: Ce s-ar 

întâmpla dacă…? Transformarea sau crearea de cuvinte este un tip de exercițiu lexical ce poate precede producerea 

de text. Se pot obține cuvinte ca: trimbulinzi, violeți, maxifurnici, struțocămile. 

• Animarea metaforelor sau comparațiilor – așa devine posibilă povestea omului care voia să omoare timpul, a celui 

care umbla cu capul în nori, descrierea unor interioare vii. 

• Transformarea unor texte – variante: Scufița albastră, Cenușăreasa din elicopter, Salatele de povești, Calchierea. 
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• Transformarea modului de punere în text: transformarea discursului direct în discurs indirect, transformarea 

tipurilor de text, parodia, amplificarea. 

• Umplerea unor blancuri – descrieți cum arată celălalt tărâm, modificarea incipitului sau a altor secvențe de text și 

discutarea efectelor asupra textului. 

În școală, în special la orele de Limba și literatura română, creativitatea elevilor este un pilon de sprijin pentru desfășurarea 

lecțiilor. Creativitatea se manifestă  atât în receptarea operei literare, cât și în comentarea acesteia, în realizarea diferitelor 

tipuri de compoziții, sau în comunicarea orală. Dacă în clasele primare există ore dedicate special cultivării creativității, 

așa numitele ore de compunere, treptat ele se transformă, pentru ca la liceu elevii să învețe să construiască mai mult eseuri 

structurate, pornind de la opera literară, pe diferite tipuri de cerințe : tema și viziunea despre lume, particularități de 

construcție a unui personaj sau relația dintre două personaje. 

Cu toate acestea, resursele de  creativitate ale elevilor  ar putea fi exploatate  mai mult. Atunci când acest lucru are loc, 

rezultatele  obținute sunt de-a dreptul surprinzătoare. 

 

 

Bibliografie : 

 

- Borțun, Alina- Elena Cerbu, Mariana- Gabriela, „ Compunerile școlare”, auxiliar didactic pentru cl.V-VIII, ed. Rovimed 

Publishers, Bacău, 2012 

- Neculau, Adrian,„ Psihologie”, Manual pentru cl. a X-a, polirom, 2007 

- Parfene, Constantin, „ Compozițiile în școală”, Editura didactică și pedagogică, București, 1980 
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PROIECT DIDACTIC 

Drugău Maria Diana  

Școala Gimnazială Glodeanu Sărat, județul Buzău 

 

 

CLASA: Pregătitoare 

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare 

DISCIPLINA: Dezvoltare personală 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ,,Magia primăverii” 

SUBIECTUL: Reguli de comunicare în activitatea școlară 

FORMA DE REALIZARE: lecție integrată 

TIPUL LECȚIEI: consolidare 

SCOPUL: Recunoașterea și aplicarea regulilor de comunicare în activitatea școlară. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

     O1: Să identifice reguli de comunicare, pe baza jocului ,,Cum comunicăm, cum ne comportăm?”; 

     O2: Să aplice reguli de comunicare specifice în activitatea școlară; 

     O3: Să enumere pe baza colajului, reguli de comunicare și de comportament aplicabile în activitate școlară; 

     O4: Să mimeze comportamente potrivite sau nepotrivite. 

RESURSE: 

     I.Procedurale: conversația, explicația, jocul didactic, ciorchinele, exercițiul; 

     II.Materiale: fișă cu poezie, plicuri cu imagini, coli de hârtie, lipici; 

     III.Temporale: 35 min activitate + 15 min activitate recreativă 

     IV.Spațiale: sala de clasă 

     V.Forme de organizare: frontal, individual; 

     VI.Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale 

BIBLIOGRAFIE: 

• Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Programa școlară pentru Clasa pregătitoare, 2013 

• Didactica Publishing House – Ghidul cadrului didactic Clasa pregătitoare 

• Mihaescu M., Dulman A., Mihai C.-Activități transdisciplinare. Ghid pentru învățători, Editura Radical, 

Craiova, 2003 

• Petrovai, Domnica, Iliescu, Martha, Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale ale copiilor în vârstă de 3 – 10 

ani – instrumente şi modele de lucru, Fundaţia ,,Copiii noştri”, 20
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EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

OB. 

OP. 

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

METODE ȘI 

PROCEDEE 

MIJLOACE DE 

ÎNV. 

FORME DE 

ORGANIZARE 

1.Moment organizatoric       Se vor asigura condițiile necesare unei desfășurări 

optime a lecției. Se asigură ordinea și disciplina. 

Conversația  Frontal Observarea 

sistematică 

2.Captarea atenției       Se va realiza printr-o poezie: 

,,La școală de când venim 

  Regulile ne-amintim, 

  Rândul să ni-l așteptăm, 

  Pe holuri mergem încet, 

  Colegii-i ascultăm atent. 

  Ne respectăm între noi 

  Și ne-ajutăm în nevoi. 

  Împreună de trăim, 

  Fericiți putem să fim!” 

 

     Se poartă discuții pe marginea acestei poezii: 

,,-Despre ce se vorbește în poezie?” 

,,-Ce reguli trebuie să respectăm atunci când suntem la 

școală? ” 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă cu poezia 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

3.Anunțarea temei și a 

obiectivelor 

      Elevii sunt anunțați că astăzi vom discuta despre 

regulile de comunicare în activitatea școlară , și efectul 

pe care le au acestea dacă nu le respectăm (atât din 

punct de vedere al înțelegerii mesajului, cât și al 

emoțiilor ce sunt provocate de acest lucru). 

 

Conversația 

 

 

Explicația 

  

 

Frontal 

Observarea 

sistematică 

4.Dirijarea învățării  

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

     Se va desfășura jocul: ,,Cum comunicăm, cum ne 

comportăm?”. 

     Etape: 

1.Se aleg 5 elevi care vin în fața clasei. 

2.Se gândesc la un subiect de conversație, pe care îl 

stăpânesc foarte bine (ex: pasiuni, o activitate 

interesantă) și despre care să poată vorbi încontinuu, 

aproximativ 2 min. 

3.Li se comunică faptul că la semnalul meu, să înceapă 

, să vorbească toți odată, fără să se asculte unul pe 

celălalt sau să se oprească. 

4.Ceilalți elevi (observatorii) trebuie să-i urmărească și 

să încerce să înțeleagă ce le-a fost comunicat. 

Jocul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 
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5.La finalul celor 2 min, observatorii sunt întrebați în 

legătură cu ceea ce au înțeles. Se întreabă și subiecții 

participanți despre ce le-a comunicat colegii lor. 

     Se trag concluziile și se reamintesc regulile de bază 

în activitatea școală: 

-Când un adult sau un coleg vorbește, noi îl urmărim cu 

atenție. 

-Nu întrerupem interlocutorul. 

-Ne anunțăm intenția de a spune ceva, prin ridicarea 

mâinii. 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Frontal  

Aprecieri verbale 

5.Obținerea 

performanței 

 

 

O3 

     Se va realiza un colaj, cu titlul: ,,Așa da! Așa nu!”. 

Având la dispoziție coală A3, plicuri cu imagini ce 

sugerează comportamente civilizate și necivilizate, 

eleviii trebuie să realizeze colajul, lipind la locul 

corespunzător imaginea. 

Conversația 

 

Explicația 

 

Ciorchinele 

Plicuri cu imagini 

Lipici 

 

Frontal 

 

Observarea 

sistematică 

6.Activitate recreativă  

O4 

     Se realizează prin jocul ,,Mima”. Fiecare copil va 

mima în fața colegilor un comportament. 

Explicația 

 

Exercițiul 

 Individual Aprecieri verbale 

7.Încheierea lecției       Se fac aprecieri colective și individuale asupra 

modului de lucru și a participării la activitate în general. 

 

Conversația 

  

Frontal 

Aprecieri verbale 
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Consecinţele psiho-comportamentale ale violenţei domestice asupra copilului în 

contextul Pandemiei 

 
       Profesor Psihopedagogie Specială: Gheorghe-Neacşu Elena-Monica 

 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivã Maria Montessori, Constanţa 

         Violenţa domestică este un subiect controversat. Dincolo de abstractizarea fenomenului, prin dezbateri sterile, în 

căutarea unor vinovaţi, avem de-a face cu realităţi vechi, prea îndelung ignorate, sau tratate la un nivel superficial, care ţin 

probabil de nevoia omului de putere şi control şi de exercitare a dreptului de proprietate asupra “alor tăi” – soţie, copil, 

partener, părinţi, oameni din casa ta! Ignorarea fenomenului nu duce în nici un caz la dispariţia sa, ci, cel mai adesea la 

escaladarea comportamentelor violente. Violenţa naşte violenţă, vizibilă fie în comportamentul copiilor care cresc într-un 

astfel de mediu, fie în răspunsul dat unor ani de abuz suportat cu stoicism, printr-o scurtcircuitare a sistemului şi inversare a 

rolului, victima devenind agresor şi soluţionând astfel un fenomen ignorat de factorii de lege.  

         Violenţa familială afectează funcţionarea familiei, aceasta devenind astfel mai puţin transparentă şi deschisă mediului 

social imediat: familia lărgită, vecinii, prietenii, colegii. De aici provine tendinţa de izolare socială, element caracteristic în 

dinamica violenţei domestice. Stigmatului social i se adaugă sentimentul de autoculpabilizare al victimei, care accentuează 

şi mai mult neputinţa iniţierii vreunei schimbări. Comunicarea devine o armă împotriva celuilalt, iar în mediul profesional 

un mijloc rutinat de relaţionare superficială cu ceilalţi, un rol jucat în limitele orelor de serviciu. Funcţia principală a familiei, 

creşterea copiilor, este distorsionată, consecinţele fiind dramatice şi de lungă durată. 

         Într-un climat violent, nevoile de bază ale copiilor – nevoia de siguranţă, de viaţă ordonată, de dragoste – sunt profund 

neglijate. Funcţiile parentale nu mai pot fi îndeplinite. O mamă, victimă a violenţei soţului este mai puţin capabilă să asigure 

îngrijirile de baza necesare copilului (hrană, casa, igienă, haine, sănătate fizică) sau să-l protejeze pe acesta de răniri, 

accidente, pericole fizice sau sociale. Copleşită de ruşine pentru ceea ce i se întâmplă, de sentimentul eşecului în cea mai 

importantă relaţie interpersonală de teroare, de autoacuzaţii, femeia nu mai este capabilă de a juca nici unul din rolurile 

impuse de viaţa familiei. 

       În această perioadă dificilă  pentru întreaga omenire, avem convingerea că, numai împreună, putem surmonta situațiile 

generate de pandemia COVID19, prin inițiative individuale sau comune, centrate pe ideea de unitate și solidaritate umană, 

care să poată asigura transpunerea în practică a unor măsuri adecvate de sprijin, în funcție de nevoile copiilor și familiilor”. 

În condițiile izolării la domiciliu, limitării contactelor cu membrii rețelei sociale, efectuării muncii la domiciliu, închiderii 

școlilor, lipsei unor facilități de petrecere a timpului liber și insecurității financiare, s-a observat că relațiile familiale tind să 

devină din ce în ce mai încordate, accentuând vulnerabilitatea copiilor și femeilor și creșterea riscului de a fi expuși la 

fenomenul violenței domestic. In acest context este necesar ca toți membrii societății, mai ales în aceste momente de criză, 

să  fie solidari și să își ajute semenii, în special, pe cei mai vulnerabili (bătrâni, femei, copii) devenind vectori ai 

schimbării  sociale, prin depășirea stereotipurilor și prejudecăților care conduc la situații de discriminare și de violență 

domestică asupra copiilor și femeilor.  Într-un cămin marcat de violenţă, nici mama şi nici tatăl nu se mai pot preocupa în 

mod eficient de stimularea copilului pe planul cunoşterii şi al experienţelor sociale.                                                                                                                    

       Ei îşi pierd în ochii copilului autoritatea de care ar trebui să se bucure ca părinţi. În locul autorităţii părinteşti se instalează 

teroarea care nu educă, nu formează, ci care poate doar frâna în dezvoltarea mentală şi afectivă a copilului. Copilul va învăţa 
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o singură regulă: să se ferească cu orice preţ de agresiuni, de asemeni, va învăţa că cel mai tare din punct de vedere fizic 

învinge, iar cel mai slab trebuie să se supună. El va înţelege că relaţiile sociale se bazează pe raporturi de forţă, de supunere 

a celui mai slab de către cel mai tare, şi va dezvolta de timpuriu mecanisme de protecţie şi implicit, de manipulare a situaţiilor 

de viaţă spre folosul personal. Copilul nu va avea ocazia să cunoască şi să deprindă abilităţile şi atitudinile necesare într-o 

viaţă socială normală: toleranţa, afecţiune, negociere şi compromis. Propriile relaţii cu ceilalţi, cu familia sau colegii se vor 

baza pe strategii care au ca scop dominarea agresivă sau fuga de situaţie. În literatura de specialitate este binecunoscută teoria 

învăţării sociale conform căreia răspunsurile agresive pot fi învăţate prin imitare şi cresc în intensitate dacă sunt întărite 

pozitiv (A. Bandura, apud Atkinson 2002)  

     Mesajul perceput de copil este că violenţa este normală - dragostea şi violenţa pot fi percepute ca fiind în strânsă legatură. 

Chiar dacă copiii sunt consideraţi drept victime indirecte ale violenţei domestice, manifestă deseori aceleaşi simptome ale 

depresiei şi stimei de sine scăzută ca şi în cazul copiilor ce sunt victime directe ale abuzului fizic. 

       De asemenea aceşti copii prezintă acelaşi grad de risc de a deveni dependenţi de alcool sau droguri, de a fugi de acasă 

şi de a se sinucide.  Răspunsul minorilor la violenţa în care cresc poate fi influenţat de vârsta şi de nivelul de dezvoltare, de 

calităţile lui înăscute, de vulnerabilitate sau dimpotrivă de rezistenţa la stress. Cercetatorii au distins un număr de 

caracteristici psihologice, în majoritate de ordin temperamental care deosebeau copiii rezistenţi  de cei vulnerabili.    

     În cazul prezenţei violenţei domestice la copiii mici (0-2 ani) pot apărea următoarele manifestări: se pot speria uşor şi să  

fie anxioşi; plâng sau ţipă excesiv; dezvoltare dizarmonică cu tulburări de coordonare ochi-mână; le este frică de adulţii care 

au acelaşi sex cu agresorul. Dacă copilul are între 3-5 ani, în afara manifestărilor prezentate, se mai pot adăuga: devin 

agresivi; se simt vinovaţi sau responsabili de violenţa din familie; manifestă comportament auto-agresiv  (M.Esterlé-Hédibel, 

apud G. Ferréol, A. Neculau, 2003).  

      Copiii de vârstă şcolară luptă puternic cu efectele traumei şi pot chiar să devină agresivi cu ceilalţi, pot prezenta tulburări 

de comportament. Pot deveni furioşi şi se pot identifica cu agresorul, încercând să-l imite şi pot apărea comportamente 

predelincvente sau chiar delincvente Violenţa domestică reprezintă un fenomen social a cărei prevalenţă este recunoscută 

timid de către societatea noastră, însă acest fapt nu a adus la iniţierea unor măsuri de protecţie a victimelor (copiii).  

        Sistemul serviciilor sociale publice în domeniul combaterii violenţei familiei în România nu este suficient dezvoltat, 

fiind necesară colaborarea între societatea civilă, autorităţile locale şi serviciile specializate pentru prevenirea violenţei în 

familie, în sensul dezvoltării unor programe de sensibilizare a comunităţii, cât şi a unor programe educative cu mesaje 

corecte. UNICEF - subliniază existența și disponibilitatea liniei naționale telefonice de la nivelul ANES  cu numărul 

unic 0800 500 333, destinată victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, care 

furnizează gratuit, consiliere, îndrumare și asistență,  24h din 24, 7 zile, a liniei naționale telefonice de asistență pentru copii 

și adolescenți  cu numărul 116 111, dar și disponibilitatea permanentă a  serviciilor sociale care funcționează la nivel 

județean, prin grija Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului (centre de plasament în regim 

de urgență, centre maternale, adăposturi, locuințe protejate, grupuri de suport psihologic, cabinete de consiliere vocațională, 

consiliere juridică, etc.)   (https://www.unicef.org/romania/ro/comunicate-de-presa) 
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STRUCTURI MANAGERIALE EXISTENTE LA NIVELUL GRĂDINIŢELOR 

 

Prof. Înv. Preș. Trandafir Casandra 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Prichindel” Suceava 

 

Structura organizației la nivelul grădinițelor este condiționată de caracteristicile distincte ale organizației, 

primordială fiind cea referitoare la componența numerică a acesteia. În baza acestei caracteristici vom încerca o identificare 

cât mai clară a echipelor de lucru existente la nivelul conducerii activității compartimentate din grădinițe.  

1. Consiliul pedagogic (al educatoarelor) - este alcătuit din totalitatea personalului didactic şi are rol de decizie în 

domeniul instructiv-educativ.  

2. Consiliul de administrație este format din 5 până la 11 membri și are rol de decizie în domeniul administrativ.  

3. Comisia metodică este constituită din minimum 4 membri şi are rolul de a coordona întreaga activitate metodico 

- științifică și de formare la nivel de unitate.  

4. Comisia pentru curriculum (consiliul )poate fi constituită din minimum 5 membri: 

 a. șeful comisiei metodice;  

b. responsabilul (consilierul) activităților educative curriculare și extracurriculare;  

c. responsabilul cu activitățile opționale;  

d. responsabilul activității de formare continuă a cadrelor (după caz, dacă unitatea are posibilitatea de a-și 

alege acest responsabil);  

e. directorul grădiniței care are și rolul de președinte al acestei comisii.  

Comisia pentru curriculum are rolul de a coordona activitatea de proiectare și  

dezvoltare a curriculumului educațional propriu fiecărei grădinițe ,accentul punându-se pe cel la decizia grădiniței 

(opționale), pe proiectele educative extracurriculare , pe aplicarea și adaptarea curriculumului național la specificul 

grădiniței.  

5. Comisia de parteneriat este formată din minimum 3 membri și are rolul de a organiza și coordona activitatea de 

parteneriat la nivel de unitate. Rolul principal îi revine în coordonarea activității de parteneriat cu părinții și în stabilirea 

echipelor de proiecte de parteneriat. Comisia de parteneriat are sub control activitatea comitetelor de părinți de la nivelul 

grupelor și precum a consiliului reprezentativ al părinților pe unitate, care este format din președinții comitetelor de părinți 

de la fiecare grupă. 

 Echipele de proiecte sunt grupuri de lucru cu caracter temporar aflate sub coordonarea comisiei de parteneriat și își 

desfășoară activitatea, demarând proiecte pe diferite teme educative la care antrenează colaboratori — parteneri, 

reprezentanți comunității locale, agenți economici, organizații nonguvernamentale, (biserică, școală, poliție, etc.).  

 6. Comisia de marketing este o echipă care poate funcționa opțional pentru că R.O.F.U.T.P. nu recomandă acest 

lucru, dar în orice unitate colectiv numeros de cadre , consider că este necesar să existe cineva care să se ocupe de 

organizarea coordonarea activității de popularizare, de promovare a politicii educaționale a grădiniței respective.  

7. Comisia de disciplină este o echipă de lucru cu caracter temporar și constituie la decizia Consiliului de 

administrație în momentul în care constată săvârșirea unei abateri disciplinare. În componența comisiei trebuie să intre 

minimum 3 membri (5 membri max.). Toți membrii comisiei trebuie să se bucure de prestigiu în unitate, probitate morală 

competență profesională și o conduită corectă. 
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 8. Comisia de mobilitate are de asemenea caracter temporar fiind stabilită de Consiliul de administrație în baza 

proiectului de încadrare stabilit pe un an școlar, proiect care stabilește situația încadrării pentru anul școlar următor 

(vacantare de posturi, restrângeri de activitate, etc.)  

9. Comisia de securitate sănătate în muncă (C.S.S.M.) - este o comisie de lucru cu caracter permanent aflată sub 

coordonarea Consiliului de administrație. Componența acestei comisii este stabilită în ședința Consiliului de administrație 

și funcționează la nivelul oricărei unități școlare cu personalitate juridică pentru a se aplica măsurile de protecția muncii și 

pentru respectarea dispozițiilor legale în acest sens. Este o răspundere mare, cu caracter disciplinar, administrativ, material, 

civil și penal.  

10. Comisia tehnică de prevenire și stingere a incendiilor (C.T .P .S.I.)  

Această comisie se constituie și funcționează în baza prevederilor legale cuprinse în M.G.51/1992, Legea 212/1997, 

Instrucțiunile M.E.C.-1993, Normele de prevenire și stingere a incendiilor în unitățile școlare aprobate de Inspectoratul 

General al Corpului de Pompieri Militari. Această echipă de lucru cu caracter permanent are o răspundere foarte mare în 

organizarea activităților specifice pentru că de rezultatele obținute depinde asigurarea securități copiilor din grădiniță.  

Echipa de proiect instituțional este un grup de lucru stabilit periodic ,la interval de 2- 3 ani când se proiectează 

activitatea de dezvoltare instituțională pe termen mediu.  

Această echipă este stabilită de Consiliu de administrație la propunerile directorului, compusă din cadre didactice și 

nedidactice competente care au responsabilitatea de a proiecta acțiuni ce vizează toate domeniile funcționale și toate 

compartimentele de activitate din cadrul grădiniței. Trebuie subliniat faptul că pentru toate aceste echipe de lucru 

documentele care reglementează funcționarea lor și care au fost amintite mai sus sunt la îndemâna fiecărui director, fapt ce 

permite stabilirea clară a atribuțiilor prevăzute de lege. 

Toate echipele din structura managerială prevăzute sunt necesare și își desfășoară cu succes activitatea în unitățile 

cu un număr mare de cadre. Important este ca managerul să asigure climatul necesar și cadrul legal corespunzător pentru o 

comunicare eficientă între toții membrii echipelor de lucru și între membrii întregii organizații. 

Cheia succesului și a fericirii în relațiile cu ceilalți se află în câteva ,,rețete” pe care e bine să le aplicăm în 

organizațiile noastre, și anume: 

- Indiferent dacă ne convine sau nu, munca în echipă se esențializează prin relația dintre oameni; 

- Într-o relație, folosiți regula celor trei ,,A” : ACCEPTARE-APROBARE-APRECIERE; 

- Influențarea celorlalți este o artă, nu o scamatorie; 

- Zâmbiți! Exersați-vă zâmbetul în oglindă, veți căpăta acest obicei și veți simți nevoia să zâmbiți mereu; 

- Nu încercați să fiți perfecți, nimeni nu poate străluci în fiecare clipă; 

- Criticați fără să jigniți, criticați fapta și nu persoana; 

- Faceți în fiecare zi ceva care să aducă un zâmbet de bucurie pe fața cuiva 

,, Când ești bun cu cu alții, cu tine ești, de fapt, cel mai bun”. 
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Descrierea unei activități de învățare ca RED 

Autor : Copil Alina-Simona 

Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”, Năsăud 

 

Clasa : a V-a 

Unitatea : Food and Drinks (Mâncare si băuturi) 

Titlul lectiei: Eating out 

Contextul activității și elemente de conținut: Practising vocabulary items related to food; Ordering food 

Competențe specifice vizate: 

1.2.Identificarea semnificației unor schimburi verbale uzuale și clar articulate , în situația în care interlocutorul oferă 

ajutor pentru a facilita înțelegerea; 

2.4. Manifestarea disponibilității pentru participarea la dialog; 

3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații. 

 

Descrierea activității de învățare 

Activitatea Descrierea activității /Resurse Evaluare 

ACTIVITATEA 1 

Exerciții de asociere 

cuvânt-imagine 

• Match the words with the pictures. 

https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-to-pre-

intermediate/food-in-britain-2 

https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-to-pre-

intermediate/snacks-and-desserts-in-britain 

 

Îndeplinirea sarcinilor de 

lucru 

Autoevaluare 

ACTIVITATEA 2 

Exerciții de citire 

Completarea unui 

tabel prin transfer de 

informații 

 

• Read the dialogue and write down the  

menu for Claire and George. (Worksheet ) 

• Look at this restaurant menu. Fill in the  

table with suitable dishes. (Worksheet) 

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/beginner-a1/a-

restaurant-menu 

 

Selectarea și transferul de 

informații 

ACTIVITATEA 3 

Activitate de ascultare 

Joc de rol 

 

• Watch the video. Act out similar  

dialogues. 

https://www.youtube.com/watch?v=yq1oTDqRmPY 

Joc de rol 

Interevaluare 

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-to-pre-intermediate/food-in-britain-2
https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-to-pre-intermediate/food-in-britain-2
https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-to-pre-intermediate/snacks-and-desserts-in-britain
https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-to-pre-intermediate/snacks-and-desserts-in-britain
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/beginner-a1/a-restaurant-menu
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/beginner-a1/a-restaurant-menu
https://www.youtube.com/watch?v=yq1oTDqRmPY
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WORKSHEET 

Read the dialogue below. 

 

Waiter : Good afternoon! Welcome to the Gateway Restaurant! 

George : Hello! A table for two, please! 

Waiter: Of course! Over here, please! Here’s the menu! 

Claire: Thank you! 

Waiter: Are you ready to order? 

Claire: Yes, we are. 

Waiter: What would you like for your starter? 

George: I’d like onion soup, please. 

Claire: And I’ll have the Chef’s salad, please. 

Waiter: And for your main course? 

George: I’d like roast beef and mashed potatoes. 

Claire: I’d like chicken and rice, please. 

Waiter: What would you like to drink? 

Claire: I’d like some mineral water, please. 

George: I ‘ll have a fresh orange juice. 

Waiter: OK, thank you! 

 

1. Write down the menu for Claire and George. 

2. Fill in the table with the information you read . Follow the link and add suitable  dishes for each group. 

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/beginner-a1/a-restaurant-menu 

 

Starters Main Courses Desserts 

   
 

 

Deschidere spre alte discipline:  

    Conținutul poate fi valorificat în orele de Consiliere și dezvoltare personală, pentru formarea următoarelor competențe 

specifice  :  

1. Adoptarea atitudinilor pozitive față de sine și a unui stil de viață sănătos ți echilibrat ( ,,Alimentație sănătoasă” ) 3. 

Relaționare armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare  (,,Bunele maniere” ). 

 

 

 

 

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/beginner-a1/a-restaurant-menu
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Studiu de caz 

Gligan Maria Alexandra 

Școala Gimnazală „Nicolae Iorga” Baia Mare 

1. Istoricul social: 

a) Date privind identificarea beneficiarului: 

Nume si prenume: N. Emanuela 

Locul şi data naşterii: 13 august 2003, Baia Mare 

Judeţul: Maramureş 

CNP: …………….. 

Statutul juridic/ stare civilă: persoana fizică/ necăsătorită 

Domiciliul: Baia Mare 

 

b) Date privind familia beneficiarului: 

Date de identificare ale membrilor familiei: 

 

Nume şi prenume Vârsta Ocupaţia Domiciliul 

N. Ana (mama) 48 casnică  

N. Ioan (tata) 50 lucrător în lemn  

N. Ghiţă (frate) 10 elev  

N. Vasile (bunic patern) 75 pensionar   

 

• Date relevante privind familia: 

Familia Emanuelei este formată din 5 membri: mama Ana, tatăl Ioan, fratele Ghiţă, bunicul patern Vasile şi 

Emanuela. 

Vasile, bunicul fetei, a rămas paralizat din cauza unui accident vascular cerebral. Astfel, el are nevoie permanent 

de îngrijiri speciale. Mama fetei, de asemenea, are un handicap la nivelul vederii, ea putându-şi folosi numai aproximativ 

30 % din vederea normală. Tatăl, singurul salariat al casei, face toate eforturile posibile pentru a întreţine familia şi a-i 

asigura necesarul zilnic.  

Din cauza lipsurilor materiale, Emanuela nu a frecventat în mod constant cursurile şcolii generale de care aparţine, 

ea lăsându-se atrasă de mirajul unor bani câştigaţi uşor cu ajutorul unor „prieteni”. De asemenea, familia a avut un rol 

destul de important în această decizie. Ei considerau că prezenţa fetei la cursuri nu este atât de necesară cât ar fi pentru cei 

de acasă: bunicul, mama şi fratele mai mic. 

După o perioadă, Emanuela a întâlnit un băiat de altă etnie, cu care s-a mutat, încercând să fugă de 

responsabilităţile mult prea mari pentru vârsta ei. Cu timpul, iubitul i-a refuzat dreptul la educaţie, dar şi posibilitatea 

revederii familiei de origine. Fratele fetei, Ghiţă, frecventează cursurile şcolii generale, fiind nevoit după încheierea 

acestora să îşi ajute mama la treburile casnice. De asemenea, cel mai mic membru al familiei este responsabil şi cu 

schimbarea hainelor bunicului sau cu hrănirea acestuia. Ghiţă a preluat responsabilităţile care i-au fost atribuite surorii lui.  

În urma insistenţelor părinţilor de a se întoarce acasă, Emanuela s-a îndepărtat şi mai mult de aceştia, ajungând să 

îi contacteze telefonic o dată la două sau trei luni. 
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c) Date privind evoluţia beneficiarului: 

Date privind naşterea şi evoluţia: 

N. Emanuela s-a născut în judeţul Maramureş. Sarcina a evoluat normal, naşterea a fost la termen şi fără 

complicaţii. A fost un copil normal şi este dezvoltată normal pentru vârsta de 14 ani. 

 

Informaţii medicale: 

Starea de sănătate este bună, nu suferă de afecţiuni cronice şi nici în copilărie nu a fost un copil cu probleme de 

sănătate. Acum este înscrisă la medicul de familie care ţine de cartierul Ferneziu. 

 

Activitatea şcolară: 

A frecventat şcoala generală din Baia Mare, cartierul Ferneziu, dar pe o perioadă foarte scurtă, după care nu i s-a 

mai permis să frecventeze cursurile, familia justificând această decizie prin lipsa posibilităţilor materiale şi a necesităţii 

prezenţei ei acasă pentru a-i îngriji pe mama, fratele mai mic şi bunicul său. 

 

Statutul socio-profesional: 

Lipsa locului de muncă se datorează absenţei studiilor sau a oricărei calificări, astfel neputând fi angajată în nici 

un domeniu. 

 

Relaţia cu sistemul de protecţie socială: 

Nu a fost şi nu este instituţionalizată. A solicitat ajutor de la diverse instituţii sociale de stat sau private, primind 

ajutor parţial în diverse situaţii, dar lipsa documentelor împiedică foarte mult parcurgerea anumitor etape necesare pentru 

implementarea unei soluţii viabile şi consistente. 

 

d) Situaţia materială/ financiară: 

 

Locuinţa: 

 Emanuela locuieşte împreună cu concubinul său într-o casă închiriată, în cartierul Ferneziu. Este o casă construită 

din chirpici, cu 2 camere şi racordată la reţeaua de electricitate. Se încălzesc la o sobă cu lemne, pe care le adună din 

pădurea în apropierea căreia se află locuinţa. 

 

Surse de venit: 

Neavând altă sursă de venit decât alocaţia, încearcă să facă menaj la unele familii ce apelează la serviciile ei o 

dată pe săptămână. Este răsplătită în bunuri materiale şi uneori cu bani, cu care încearcă să supravieţuiască împreună cu 

concubinul său. 

 

Probleme identificate: 

➢ Lipsa sprijinului pe care ar trebui să îl primească de la instituţiile de asistenţă socială de stat, în special; 

➢ Lipsa unui loc de muncă care să îi permită să se întreţină;  

➢ Lipsa hranei suficiente pentru amândoi; 

➢ Lipsa unei locuinţe care să le ofere un confort mediu pentru un trai decent. 

 

Vizita la domiciliu: 

Din vizita făcută la domiciliul beneficiarului s-au constatat următoarele: 

 

Utilităţi şi dotări Da Nu 

Curent electric x  

Apă curentă rece  x 

Apă curentă caldă  x 

Gaz metan  x 

Încălzire x (cu lemne)  

Aragaz  x 

Frigider x  

Mobilă  x  
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Coş de gunoi bucătărie  x 

Chiuvetă bucătărie  x 

Cadă baie  x 

Chiuvetă baie  x 

Covor x  

Pătură x  

Pernă x  

Televizor x  

Haine x  

Încălţăminte x  

Mâncare făcută x  

Veselă x  

Cuier  x 

 

 

e) Planul de servicii 

 

Planul de servicii se întocmeşte în scopul prevenirii unei sarcini nedorite, care ar putea să înrăutăţească situaţia 

materială a celor doi. De asemenea, trebuie luate nişte decizii pentru îmbunătăţirea nivelului de trai al celor doi şi nu în 

ultimul rând, luarea unor decizii în privinţa ameliorării conflictului dintre familia de origine şi familia actuală. 

Este necesară consilierea tinerilor, astfel încât să atingă un nivel de trai decent. De asemenea, aceştia trebuie îndrumaţi 

spre legalizarea relaţiei şi obţinerea acordului părinţilor fetei, având în vedere faptul că aceasta este minoră. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI LA VÂRSTE TIMPURII 

 
GRANGURE DANIELA 

 GRĂDINIȚA CU P.P. "CĂSUȚA FERMECATĂ", CRAIOVA 

 

 

Învățarea timpurie este fundamentul pentru învățarea de-a lungul întregii vieți și baza bunăstării individuale, 

sociale, economice, baza dezvoltării durabile. De aceea, învățarea timpurie trebuie să fie și motorul bucuriei de a învăța 

care, la rândul ei, conduce la construirea comunităților orientate spre a învăța, comunități care dobândesc capacitatea 

internă de a-și identifica și  rezolva problemele și de a progresa, având ca scop calitatea vieții fiecărui individ, în toată 

complexitatea sa. În pedagogia românească educaţia timpurie reprezintă un concept relativ nou. In mod tradiţional, 

problematica pedagogică a copilului de 0-6/7 ani a fost considerată de cele mai multe ori ca educaţie preşcolară.  

Abordarea sistemică a noilor demersuri educaţionale, actuala strategie  educaţională şi noul Curriculum pentru 

educaţie timpurie 2019, asigură continuitatea acestora în cadrul celei mai accelerate perioade de dezvoltare din viaţa 

copilului şi între ciclurile de educaţie antepreşcolară, preşcolară şi primară.  Intervalele de vârstă (0 – 18 luni, 19 – 36 de 

luni, 37 – 60 de luni şi 61 – 72/84 de luni), care apar în planul de învăţământ din noul Curriculum pentru educaţie timpurie 

2019, precum şi categoriile/tipurile şi numărul de ore alocate pentru activităţi sunt rezultatul corelării realităţilor din sistem 

cu Reperele fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani şi cu tendinţele la nivel 

european și mondial în domeniu. Educaţia timpurie oferă copiilor de la naştere până la 6-7 ani condiţii specifice pentru 

dezvoltarea lor generală în concordanţă cu caracteristicile individuale şi de vârstă. Educaţia timpurie, ca primă etapă de 

pregătire pentru educaţia formală, asigură intrarea copilului în învăţământul obligatoriu (în jurul vârstei de 6 ani), prin 

formarea capacităţii de a învăţa. În România, educaţia timpurie cuprinde educaţia copilului în intervalul de vârstă de la 

naştere până la intrarea acestuia în şcoală.  

Educaţia timpurie este prima treaptă de pregătire pentru educaţia din școală şi se adresează copiilor de la naştere 

până la atingerea vârstei de la 6-7 ani. 

Copilăria timpurie reprezintă cea mai importantă perioadă din viaţa unei persoane tocmai  prin consecinţele 

durabile pe care le are asupra dezvoltării ulterioare a acestuia. 

Primii ani de viaţă ai oricărui copil are o importantă majoră pentru dezvoltarea ulterioară a acestuia. În cadrul 

copilăriei timpurii se pun bazele relaţiilor de ataşament, se învaţă abilităţi şi modele comportamentale iar dezvoltarea 

copilului se realizează pe multiple laturi, într-un ritm accelerat. Într-un mod activ şi rapid se produce dezvoltarea somatică, 

au loc achiziţii multiple în aria de dezvoltare psihică şi fizică. 

Perioada copilăriei timpurii este cea mai importantă pentru dezvoltarea ulterioară a persoanei deoarece sistemul 

nervos central este caracterizat de o plasticitate ridicată în această perioada iar atunci când expunerile sunt variate, copilul 

are în acest mod posibilitatea de a învaţă şi de a se adapta în mod rapid. 

Copilul are nevoie de un mediu sănătos, de o alimentaţie adecvată şi de dragoste şi atenţie din partea familei sale. 

Sunt condiţii necesare pentru o persoană sănătoasă mai târziu. Mediul în care copilul se dezvoltă şi stimularea pe care o 

primeşte sunt hotărâtoare pentru  fiecare în parte. 

În ultimii ani s-a evidenţiat o creştere a interesului pentru educaţia timpurie şi s-au realizat practici şi politici care 

să ajute la implementarea acestei abordări în societatea românească.  
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Stimularea copilului mic presupune stimularea acestuia să se mişte, să comunice, să folosească tot mai mult 

mâinile şi să îşi dezvolte căile de pătrundere a informaţiilor spre creier: văzul, auzul, simţul tactil şi mirosul. 

Stimularea copilului presupune lucru cu tot corpul şi cu intelectul sau, nu numai lucrul cu intelectul. Cercetările 

ultimului deceniu au arătat că dezvoltarea creierului copilului în primul an de viaţă este mai rapidă şi mai amplă decît se 

credea. Primul an de viaţă este cel mai important pentru dezvoltarea ulterioară a copilului, pentru modul în care se formează 

personalitatea copilului și abilitățile pe toate ariile de dezvoltare. Doar dacă copilul este stimulat și îngrijit corespunzător 

în copilăria timpurie se va pune baza unei dezvoltări armonioase a acestuia. 

Copiii sunt programaţi, din punct de vedere biologic, pentru învăţare anume în această perioadă. Legăturile care 

asigură viabilitatea creierului, depind, în particular, de codul genetic, dar, în mare măsură, de experienţa de viaţă din primul 

an a copilului. 

Creierul copilului mic percepe deosebit de uşor noua experienţă. Orice atingere, mişcare sau emoţie se transformă 

în semnale electrice, care dinamizează procesele genetice, transformînd, la rîndul lor, legăturile din creierul copilului în 

posibilităţi de învăţare. Experienţa timpurie este importantă pentru crearea mecanismelor necesare funcţionării creierului. 

În concluzie, educația timpurie este necesară pentru dezvoltarea copilului din toate punctele de vedere. Este 

important să privim această dezvoltare ca un întreg și să îl ajutăm pe cel mic să treacă prin toate etapele unei dezvoltări 

sănătoase și armonioase. Familia este cea care pune bazele acestei educații timpurii încă de la naștere, în timp ce grădinița 

este mediul ideal de formare a personalității celui mic prin participarea la diverse jocuri și activități care nu vor face altceva 

decât să îi crească încrederea în sine și să îl ajute să interacționeze cât mai mult cu cei din jurul său.  

Având în vedere faptul că în învăţământul antepreșcolar și preşcolar principala formă de învăţare este jocul, 

educatoarea nu trebuie să se limiteze la un număr restrâns de tehnici/metode de observare, monitorizare și evaluare a 

progresului copilului. În acest context, propunem utilizarea următoarelor metode: jocul liber, jocul dirijat, observaţia 

sistematică a copilului, conversaţia, analiza produselor activităţii, analiza procesului de integrare socială. Dintre acestea, 

un loc aparte îl ocupă jocul, observaţia şi conversaţia. Totodată, trebuie să fim conștienți de faptul că progresul copilului 

trebuie în permanenţă monitorizat, comunicat şi discutat cu familia acestuia. Implicarea părinţilor ca sursă de informaţii şi 

evaluatori direcţi se poate realiza prin activităţi comune (părinţi – copii - educatoare), activităţi de consiliere, prin discuţii 

informale, individuale, periodice sau zilnice, dacă este necesar, prin analiza portofoliului individual al copilului, prin 

analiza agendei de comunicare cu părinţii, prin scrisori tematice, ş.a. Acest lucru ajută familia să ştie care sunt obiectivele 

programului educațional corespunzător vârstei copilului lor, precum şi ce înseamnă și care sunt domeniile de dezvoltare, 

care este stadiul de dezvoltare al propriului copil, ce este capabil să rezolve la un moment dat, în raport cu vârsta și cu 

stadiul anterior de dezvoltare etc.  

Devine tot mai evident că modul în care copilul îşi începe viaţa este hotărâtor pentru evoluţia sa socială şi 

individuală, iar educaţia acestuia începe de la naştere. Cele mai importante descoperiri din domeniul educational, al 

ştiinţelor sociale şi al psihologiei au identificat factorii care dau un start cât mai adecvat în viaţă fiinţei umane.  

Pentru copil, nicio perioadă nu va conta mai mult în viaţă ca primii ani! Accentul pus pe educaţia timpurie şi anii 

preşcolarităţii este importantă deoarece aceasta este perioada în care copiii se dezvoltă rapid. În cazul în care procesul de 

dezvoltare este neglijat în acest stadiu, este mult mai dificil ca pierderile să fie compensate mai tarziu. Acţiunile întreprinse 

de părinţi şi societate în copilăria timpurie au o influenţă puternică şi de durată asupra progresului individual al copilului. 

Luând în considerare unicitatea fiecărui copil, conceptul de educaţie timpurie şi îngrijire (Early Childhood Education and 
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Care) presupune o abordare holistică a copilului (comprehensivă din toate punctele de vedere ale dezvoltării sale). O astfel 

de abordare, pluridisciplinară, înseamnă preocuparea pentru sănătatea, nutriţia, educaţia şi protecţia copilului, din perioada 

prenatală până la începerea şcolii.  

În acest context, noul curriculum pentru educaţia timpurie aduce o viziune îmbunătăţită asupra educaţiei pentru 

acest segment de vârstă, înglobată în conținutul programei, în Metodologia de aplicare a planului de învățământ pentru 

educația timpurie, în scrisori metodice şi recomandări, în ghiduri și îndrumătoare metodice avizate de minister, constituind 

un demers complex, care valorizează contribuţiile anterioare, experienţa şi practicile reușite în domeniul educaţiei timpurii 

din România. 

Educatia timpurie, în sensul mai larg, înseamna dezvoltarea timpurie a copilului, presupune învatare, îngrijire si 

protectie. Educatia timpurie se realizeaza ca educatie informată (în familie, în relatii de vecinatate si în relatii comunitare, 

prin mass-media), ca educaţie formală (în creşe, gradinite şi alte instituţii de ocrotire şi educaţie) şi sub forma educaţiei 

nonformale (în cluburi sportive, cluburi ale copiilor şi elevilor, dar si prin biblioteci, muzee, activităţi ale unor organizaţii 

nonguvernamentale s.a.). 

Educatia timpurie pentru valori reprezintă un tip de educaţie care îsi asuma misiunea şi responsabilitatea de a 

promova valori în mod explicit şi eficient prin finalităţi clare. 

Prin urmare, educația și îngrijirea timpurie a copiilor trebuie considerate drept baza sistemelor de educație și de 

formare, fapt care se traduce prin asigurarea condițiilor optime de dezvoltare în perspectivă a competențelor cheie de mai 

târziu. Beneficiarii primari ai educației timpurii sunt copiii, iar beneficiarii secundari sunt părinții, educatorii și toti agenții 

educaționali din comunitate, iar prin efecte - societatea. 

Pentru grupele de vârstă cuprinse în intervalul de la naștere la 6 ani, tipurile de activităţi desfăşurate cu copiii vor 

viza socializarea copilului (comunicare, familiarizare, integrare, colaborare, cooperare, negociere, luarea deciziilor în 

comun etc.), obţinerea treptată a unei autonomii personale, precum și pregătirea pentru viața socială (parte a acesteia fiind 

și pregătirea pentru şcoală.   Educaţia timpurie este o premisă importantă în procesul de incluziune socială şi totodată o 

condiţie pentru performanţa academică şi socială, care se realizează cu resurse adecvate şi  în echipă cu personal bine 

pregătit. 
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Operational Capital Uman 2014 – 2020; 
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ANXIETATEA DE SEPARARE  

 

Prof. înv. primar  Cristina-Lavinia Mureșan  

Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda 

 

O problemă de sănătate mintală des întâlnită la copii și adolescenți este anxietatea. În această lucrare voi face 

referire la o formă specifică de anxietate și anume la anxietatea de separare la copii. 

Anxietatea este “o stare emoțională  alcătuită în plan fenomenologic din trei elemnete fundamentale: 

perceperea unui pericol iminent, o atitudine de așteptare în fața pericolului și un sentiment de dezorganizare legat de 

conștiința unei neputințe totale în fața acestui pericol”. În timp ce frica este o emoție naturală, definită ca o emoție negativă 

în legătură cu o situație obiectivă, anxietatea este o stare de indispoziție, de neliniște, de îngrijorare care ia naștere  în 

absența unui pericol real. Anxietatea patologică influențează comportamentul subiectului, determinându-l pe acesta să evite 

acțiunea. În plus, prin componenta cognitivă prezentă, subiectul își subestimează  capacitatea de a face față situațiilor 

percepute ca fiind amenințătoare, ceea ce duce adeseori la asociere cu dispoziția depresivă. 

Copiii care prezintă un nivel ridicat de neuroticism (gradul în care o persoană răspunde emoțional la diverse 

situații de viață) reacționează mult mai intens la stimulii negativi, comparativ cu alți copii. În plus, ei prezintă un nivel 

scăzut de control voluntar, ceea ce îi predispune și mai mult la apariția tulburărilor anxioase. În cadrul vulnerabilității 

genetice, alături de neuroticism, în generarea tulburărilor anxioase se întâlnește și stilul temperamental, descris de Jerome 

Kagan ca fiind o „inhibiție comporamentală”. Acesta se caracterizează prin retragerea în sine și teama copiilor cu acest tip 

de temperament  la confruntarea cu situații noi sau neobișnuite.  Aceștia sunt mai predispușă să plângă, să se agațe de 

mamele lor, să nu interacționeze spontan cu străinii și să prezinte manifestări fiziologice cum ar fi creșterea tensiunii 

musculare, a bătăilor inimii, apariția respirației rapide și superficiale. Relația dintre inhibiția comportamentală și tulburările 

anxioase a fost factor de risc al anxietății, pusă în evidență în diverse cercetări.1 

De exemplu, Rosenbaum și colaboratorii au arătat că părinții anxioși sunt mai predispuși la riscul de a avea 

copii cu inhibiție comportamentală. De asemenea, copiii care au fost identificați la o vârstă mică, ca având inhibiție 

comportamentală, fiind ulterior urmăriți pe parcursul mai multor ani, au prezentat o posibilitate mai mare în a avea tulburări 

de anxietate. 

Anxietatea de separare este o tulburare  care se manifestă printr-un sentiment de frică excesivă care apare la 

separarea reală sau imaginară  a copilului de o persoană semnificativă de care este atașat emoțional, de obicei unul dintre 

părinți. 

Anxietatea de separare se  manifestă ca o teamă intensă, în care copiii se confruntă cu situații noi în momentul în care nu 

sunt alături de ei persoanele cu care se simt în siguranță.. 

De exemplu, anxietatea de separare se concretizează în diferite contexte precum: refuzul de a merge la 

grădiniță sau la școală,  de a dormi singur, de a sta singur, de a se juca cu alți copii înafara casei. 

De asemenea, copiii cu anxietate de separare pot prezenta manifestări cum sunt izolarea socială, apatie, 

tristețe, dificultăți de concentrare în joc și frică de întuneric. 

Anxietatea de separare are la bază frica excesivă de a rămâne singur , anticipând consecințe negative precum: 

că se va răni, că alții îl vor răni, că părinții îl vor părăsi sau că părinților li se va întâmpla ceva rău. 

 
1 Bolohan.A.Preda.G(2014).Stilul parental-Factor de risc al tulburărilor anxioase la copil și 

adolescent.În revista de Psihologie (Journal of Psychology) (vol.60, nr.3,pag 277-283), București 
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Este normal ca uneori un copil să se simtă anxios sau nesigur atunci când este separat de părinții săi sau de persoanele care 

îl îngrijesc. De obicei, această anxietate dispare, pe măsură ce copilul crește și începe să își dezvolte contactele sociale, iar 

acest lucru se poate produce de obicei odată cu intrarea la grădiniță, de regulă până la vârsta de doi ani.. După această 

vârstă, copiii încep să se obișnuiască treptat cu situațiile și persoanele noi, iar teama de separare se manifestă mai puțin 

intens. Dacă problema persistă, trebuie luate imediat măsuri deoarece poate să aibă o influență negativă în dezvolatrea 

viitoare a copilului. 

Reacțiile copiilor la separarea de părinți sau de mediul familiar, pot fi de la rugăminți, plâns, până la țipete, 

reacții de furie excesive și chiar simptome somatice (dureri de cap, vărsături, dureri de burtă).  

Anxietatea de separare poate fi un răspuns : 

- la experiențe traumatizante  (boli, timp în spital, suferințe îndelungate anumite dizabilități, conflicte și certuri în 

familie) 

- la tipul de temperament (o anumită sensibilitate a copilului, toleranță redusă la frustrare) 

- la comportamentul hiperprotectiv al părinților 

- la „greșelile” de educație (incongruența și inconsecvența mesajelor din partea părinților, lipsa încurajării autonomiei 

și independenței copilului)2 

În primele zile de grădiniță, pentru a nu exista consecințe negative, despărțirea temporară de părinți se va 

face calm, treptat, în etape, nu pe furiș, însoțită de dovezi de afecțiune, în prezența persoanei care îi va înlocui. Se va evita 

amplificarea temerilor cu amenințări de tipul „Dacă nu ești cuminte te las aici.”,  „Nu plânge, vezi că voi chema poliția” 

sau că vine  „Bau-bau”, transmiterea de mesaje duble, agresivitatea, indiferența față de problemele copiilor, 

comportamentul imprevizibil sau hiperprotector. 

Refuzul copiilor de a merge la grădiniță, timiditatea exagerată, simptomele somatice, se pot ameliora cu 

ajutorul specialiștilor: psiholog, consilier, psihoterapeut. Dacă manifestările se agravează  (copilul nu stă singur în cameră, 

se agață de părinți, este îngrijorat pentru el  și părinții lui, nu adoarme, are coșmaruri noaptea, vrea tot timpul ca cineva să 

fie lângă el, nu-i place întunericul, plânge excesiv, este agitat sau apatic, își schimbă brusc dispoziția), este necesară și o 

evaluare psihiatrică deoarece forma normală de anxietate de separare pare că se transformă într-o adevărată problemă de 

sănătate mintală iar acest lucru cere evaluare și intervenție rapidă din partea unui specialist. 

Atunci când trăiește anxietatea de separare, copilul trece prin diferite faze care trebuie atent gestionate. 

Fazele reacțiilor emoționale și pașii care trebuie urmați de către părinte : 

Faza de avertizare se caracterizează prin reacții de furie manifestate prin bombăneli, proastă dispoziție, 

mimică îmbufnată. “Dacă nu merg la grădiniță mă simt în siguranță, deci mă simt bine.” 

În această situație părintele trebuie să modifice monologul negativ al copilului cu unul pozitiv : “Știu că poți , o să fie bine, 

am încredere în tine.” 

În faza a doua copilul devine din ce în ce mai agitat și manifestă schimbări bruște de dispoziție emoțională, 

care conduc la manifestarea crizei de furie. 

În această fază părintele nu trebuie să încerce să îl liniștească deoarece este posibil să obțină contrariul. 

Copiii simt anxietatea mamei și asta îi sperie și îi agită mai tare.  Atitudinea mamei este foarte foarte importantă, nu trebuie 

să cedeze  reacțiilor lui emoționale prin care acesta încearcă să profite de anxietatea ei și să obțină ceea ce își dorește. 

Faza a treia 

 
2 Ștefan, C.A., Kallay, E. (2010).Dezvoltarea comportamentelor emoționale și sociale la preșcolari.Ghid practic pentru 
părinți, Cluj-Napoca : Editura ASCR (Ștefan, 2010) 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1271 

După ce criza trece, furia e înlocuită de reacții de retragere de tipul  “Lasă-mă în pace” în care copilul evită 

orice tip de interacțiune.  

Părintele trebuie să îi ofere timp copilului să se calmeze (dacă încep negocierile acestea vor fi fără sfârșit). 

În faza a patra, copilul se liniștește și își reia activitățile obișnuite. 

Aceasta este o fază de liniștire a copilului în care părintele găsește soluții pentru rezolvarea problemei. Mama trebuie să îl 

încurajeze pe copil și să îl asigure că totul va fi bine și că mama va veni să îl ia la ora promisă.3 

Pașii urmați de către educator :4 

Educatorul trebuie să vorbească cu copilul despre propriile emoții și despre modul în care poate face față 

acestor emoții. Educatorul trebuie să evite afirmații de genul : “Nu mai plânge. Doar fetele fac așa.” deoarece copilul are 

nevoie de acceptarea reacțiilor lui emoționale, încurajându-l să vorbească despre sentimentele sale. 

De asemenea, ar fi bine să îl învețe pe copil că există reacții adecvate pentru toate emoțiile și este normal să 

aibă emoții. În plus, ar fi potrivit să îl implice în activitățile de grup și să îi aprecieze efortul.5 

Consider că este important ca părinții să cunoască aceste informații despre anxietatea de separare deoarece 

atitudinea părintelui influențează reacțiile copilului. De exemplu, o mama hiperprotectivă, îl face pe copil să perceapă 

lumea ca fiind periculoasă. Cadrele didactice ar fi bine să cunoască  toate aceste aspecte pentru a-și gestiona desfășurarea 

activităților într-un mod eficient. 

  

Bibliografie :  

Bolohan.A.Preda.G(2014).Stilul parental-Factor de risc al tulburărilor anxioase la copil și adolescent.În revista de 

Psihologie (Journal of Psychology) (vol.60, nr.3,pag 277-283), București 
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PORTOFOLIUL ELEVULUI 

Prof. BOTEZATU MARIOARA 

Colegiul Economic ,,Mihail Kogălniceanu,, Focșani 

     

      Portofoliul educaţional reprezintă cartea de identitate educaţională a elevului şi este elementul central al 

evaluării învăţării. Utilizarea lui debutează începând cu clasa pregătitoare (art. 73). 

        Portofoliul face parte din categoria metodelor şi instrumentelor alternative de evaluare, fiind numit şi „cartea de vizită 

a elevului”. Portofoliul se compune din materiale obligatorii şi opţionale, selectate de elev şi / sau profesor şi care reflectă 

participarea la derularea şi soluţionarea temei date; cuprinde o selecţie dintre cele mai bune lucrări sau realizări personale 

ale elevului, cele care îl reprezintă, care pun în evidentă progresele sale, care permit aprecierea aptitudinilor, talentelor, 

pasiunilor, contribuţiilor personale.  

       Alcătuirea portofoliului este o ocazie unică pentru elev de a se autoevalua, de a-si descoperi valoarea competenţelor şi 

eventualele greşeli. Portofoliul este un instrument care îmbină învăţarea cu evaluarea.  

   Tematica, structura sau elementele componente ale portofoliului sunt, în mare parte,  definite de către profesor, grupă 

de profesori sau comisie metodică. 

    Elevul este liber să pună în propriul portofoliu materialele pe care le consideră necesare şi care îl reprezintă cel mai 

bine.  

     Elementele constitutive ale portofoliului trebuie evaluate separat de către profesor la momentul oportun. Dacă se 

doreşte o apreciere globală a portofoliului, profesorul va stabili criterii clare de evaluare, care vor fi comunicate elevilor 

înainte ca aceştia să înceapă proiectarea portofoliului.  

    Pentru fiecare document se va scrie data realizării lui. Pentru a putea observa dinamica procesului de instruire, la 

momentul perfectării portofoliului trebuie incluse trei elemente obligatorii: o scrisoare a destinatarului cu descrierea 

scopului propus; conţinutul (sau cuprinsul) portofoliului cu nominalizarea elementelor principale; autoanaliza şi proiecte 

de viitor.  

    La exterior, un portofoliu  poate arăta ca mapă, cartotecă, comoditatea în utilizare fiind unica cerinţă ce se cere 

respectată.  

    Portofoliile se centralizeaza pe specialitati de catre responsabilii de comisii metodice.  

 La solicitarea conducerii scolii, profesorii vor prezenta fiecare cate 3 portofolii dintre cele mai reprezentative. 

    Portofoliile se pastreaza un an de zile in locul indicat de conducerea scolii, sala destinata dovezilor pentru asigurarea 

calitatii in educatie. 

    Elevii vor pastra portofoliile de la diferite discipline intr-o mapa/ dosar de portofolii.  

Evaluarea portofoliului:  

-să se stabilească minimumul şi maximumul obligatoriu al elementelor incluse pentru evaluare; 

-apare problema acordării punctajului pentru diferite componente ale portofoliului: unele valorează mai mult, altele mai 

puţin. 

 

Conţinutul portofoliului se recomandă a fi divizat în următoarele categorii:  

- obligatorii: probe scrise de sine stătătoare şi de control (finale şi continui);  

- de cercetare: realizarea unor proiecte complicate (individuale şi în grupuri mici), cercetarea unor aspecte complicate, 

rezolvarea problemelor nonstandard cu grad sporit de performanţă;  
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- situative: aplicarea conţinutului studiat în situaţii practice, pentru rezolvarea problemelor aplicative, realizarea lucrărilor 

grafice şi de laborator;  

- descriptive: scrierea referatelor şi a eseurilor;  

- externe: avizele profesorilor, ale colegilor de clasă, ale părinţilor, fişe de control ale profesorului.  

  

Conţinutul portofoliului elevului - dovezi 

 Referate – corectate de profesor  

 Testele iniţiale/ de progres – corectate de profesor  

 Fişe de lucru  

 Diplome  

 Adeverinţe de participare la cursuri.  

 

De asemenea, portofoliul educaţional va cuprinde şi: 

• diplomele obţinute în urma participării la activităţi de învăţare, în diferite contexte; 

• produsele sau rezultatele ale acestor activităţi, în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale. 

Portofoliul este un instrument de evaluare complex, integrator, reprezentând o alternativă viabilă la testele 

standardizate. Portofoliul include rezultate relevante obţinute prin alte tehnici de evaluare (proiectul, eseul, autoevaluarea 

etc). Aceste rezultate vizează probele orale, scrise şi practice, observarea sistematică a comportamentelor şcolare, proiectul, 

autoevaluarea, precum şi sarcini specifice fiecărei discipline.  

Scopul principal al portofoliului este de a pune în relief totul de ce eşti capabil: Filosofia didactică a acestei forme de 

evaluare constă în deplasarea accentului de la „ce nu ştie şi ce nu poate face elevul” spre „ce ştie şi ce poate elevul” la tema 

şi la disciplina respectivă, în integrarea evaluării calitative şi cantitative, şi, totodată, reorientarea de la evaluare spre 

autoevaluare.  

Portofoliul este „cartea de vizită” a elevului, urmărindu-i progresul de la un trimestru la altul, de la un an şcolar la altul 

sau chiar de la un ciclu de învăţământ la altul. 

 

Obiectivele unui portofoliu sunt:  

-motivarea elevului prin aprecierea rezultatelor sale şi prezentarea experienţelor dobândite, precum şi urmărirea 

dinamicii procesului de instruire. 

. Documente de referinta: 

▪ Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

▪ Regulamentul de ordine interioară revizuit; 

▪ Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie, in conformitate cu Ordinul  nr. 3753/ 09.02.2011; 

▪ H.G.  nr.  21/18.01.2007  pentru  aprobarea  Standardelor  de  autorizare  de funcţionare provizorie a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor   de acreditare         şi de evaluare periodică a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; 

▪ H.G.nr. 22/25.01.2007   pentru   aprobarea   Metodologiei de   evaluare instituţională  în  vederea  autorizării,  

acreditării  şi  evaluării  periodice  a organizaţiilor furnizoare de educaţie 

▪ O.M. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de etică profesională al experţilor  în  evaluare şi  acreditare  ai  

Agenţiei  Române  de  Asigurare  a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
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Relații interpersonale în cadrul clasei 

 

Prof. Bucur Ana Maria Alexandra 

Școala Gimnazială George Enescu , Sinaia, Jud Prahova  

 

 Relațiile interpersonale în cadrul clasei ilustrează interacțiunile care se creează la nivelul membrilor. Colectivul 

şcolar înfățișează un grup de elevi care urmăreşte un scop comun şi desfăşoară o activitate prin intermediul căreia se 

dezvoltă pe mai multe planuri.  

Interacţiunile educaţionale au o multitudine de forme și varietăți în relaţionarea interpersonală în clasa de elevi. Relațiile 

sunt resimţite de către elevi atunci când se raportează unii la alţii. Această multitudine de relații construiește mediul școlar 

și se dezvoltă diferit prin prisma personalităților variate dintr-o clasă. Relaţiile interpersonale formează sinele personal. 

Relaţionarea cu o persoană, în acest caz un elev, presupune: înţelegerea, cooperarea, raportarea la comportament şi anumite 

aşteptări. 

 Relațiile cognitive vizează dimensiunea cunoștințelor, a transferului de informații de la un individ la altul prin 

intermediul unui parteneriat. Funcționarea corectă a acestui sistem depinde de veridicitatea informației și de valorizarea 

colegialității. Relațiile comunicaționale sunt importante pentru înțelegerea informației, permit comunicarea în interiorul 

grupului și rezolvă conflictele apărute. În această comunicare trebuie excluse blocajele sau datele eronate care pot duce la 

disfuncționalitate. Relațiile afective sau simpatetice creează atmosfera pozitivă sau negativă dintre membri. Starea de spirit 

este influențată de tensiunile și confictele care se creează în colectiv. Relaţiile de cooperare sunt  bazate pe coordonarea 

membrilor în vederea realizării umor obiective și scopuri. Relaţiile de competiţie se bazează pe rivalitate și motivează 

elevul în atingerea unei ţinte individuale.  

Conform spuselor lui Sbanca „influența personală a educatorului are un rol hotărâtor” (Sbanca, 2013, p. 78), deoarece 

dascălul se implică în toate activitățile. El are posibilitatea de a crea interacțiuni care pot schimba unele relații dintre 

membrii clasei.  

 Mărimea colectivului diferă de la o clasă la alta în medie sau de la rural la urban, se  încadrează între 15-30 de 

elevi. Compoziţia grupului presupune o anumită omogenitate împărțind astfel aspiraţii, interese și nevoi comune. Sarcinile 

şi activităţile sunt instructiv-educative, legându-se de activitățile realizate la oră. Organizarea este dispusă pe două nivele, 

grupul de elevi care acționează în realizarea obiectivelor și liderul în acest caz profesorul, care creează sarcinile de lucru. 

Între cele două categorii trebuie să fie o relație de parteneriat din ambele direcții. Interacțiunile dintre membrii trebuie să 

fie pozitive pentru a motiva învățarea. 

 Grupul de elevi înfățișează partea componentă a sistemului educațional din școala contemporană, învățarea 

axându-se pe transmiterea de informații către aceștia. Membrii unei clase întruchipează un grup social.Grupul social 

reprezintă mijlocul de socializare şi integrare socială, acesta oferă căi de afirmare şi răspunde nevoilor de apartenenţă ale 

fiinţei umane. Grupul preia rolul social datorită unor mijloace de învăţare, contribuind la dezvoltarea conştiinţei de sine a 

membrilor. 

Relația afectivă este importantă pentru dezvoltatea unei ființe umane. Respectivele relații ale colectivului faţă de fiecare 

membru presupun incluziunea în nivelul social. Elevul imită comportamentul profesorului sau al celorlalți colegi de clasă. 

Există o influențare în acțiuni care poate duce spre evoluție. Resursele pe care le are un elev în interiorul grupului sunt: 

cunoştințele şi experienţa anterioară, imaginea de sine, sociabilitatea în relațiile cu ceilalţi. Cooperarea în realizarea 

sarcinilor facilitează succesul, creşte stima de sine, apare încrederea, intensifică atitudinile pozitive faţă învățare. Din 

grupul social face parte elevul, acesta încearcă să se integreze cu normele sociale, pentru a se îngloba în societatea actuală.  
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 Intrând în mediul şcolar, în clasă, identitatea sa se transformă fiind legată de grupul de apartenenţă socială, și 

semnificaţiile evaluative ale apartenenţei. Organizarea elevilor în colective constituite o optimizare a procesului de 

învăţământ. 

Prin relaţionare are loc atât cunoaşterea celuilalt, cât şi autocunoaşterea. Personalitatea fiecărui copil reflectă raportul de 

relaţii interpersonale cu ceilalți. Este  important un mediu relaţional în care să se stabilească relaţii pozitive cu cei din jur, 

deoarece se dezvoltă latura de colaborarea și ajutor reciproc a elevului. Totalitatea influențelor provenite din mediul 

familial, social, școlar dezvoltă capacitățile afective, psihice și fizice ale elevului.Clasa se poate transforma într-o mică 

societate unde copiii dețin controlul, aceștia gândesc reguli, acţionează și sancționează decizii, construiesc relații 

afective.Prin relaţionare are loc atât cunoaşterea celuilalt, cât şi autocunoaşterea. Personalitatea fiecărui copil reflectă 

raportul de relaţii interpersonale cu ceilalți. Este  important un mediu relaţional în care să se stabilească relaţii pozitive cu 

cei din jur, deoarece se dezvoltă latura de colaborarea și ajutor reciproc a elevului. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 

 

Profesor, Bădescu Oana-Marilena 

Școala Gimnazială „Mircea Eliade”, Pitești, Jud. Argeș 

 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de specialitate 

susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, 

li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, 

activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de 

învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de predare-învățare. 

Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la 

alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, 

activități sportive, legate de protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

- înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții extrașcolare specializate 

(cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, etc.); 

- au rol complementar celui al școlii; 

- dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile extrașcolare reprezintă un element 

fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 

- oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu formator 

mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși 

prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât au un impact 

pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării sociale. Un studiu al lui J. 

Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de 

participare, astfel: 

- participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea rezultatelor și performanțelor 

școlare; 

- participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să urmeze o școală superioară 

(nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

- participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Participarea la acest tip de 

activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor  

de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, 

diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de 

formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de 

independență și inițiativei. 
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O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu partea 

practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor 

elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în 

modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă.”- 

afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de cadrul 

didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților 

școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului 

pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea 

aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 

pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul decizional, 

realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne 

permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria Montessori) 
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ADAPTAREA CURRICULARĂ PENTRU INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE 

EDUCAȚIONALE SPECIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

 

Prof.înv.primar Gălbinașu Gheorghița 

Școala Gimnazială “Gheorghe Lazăr”Corbu 

 

Adaptarea curriculară pentru elevii cu cerinţe educaţionale în cazul elevilor cu deficienţă mentală, planul de 

învăţământ se reduce, atât din punct de vedere al numărului de discipline de studiu, cât şi din punct de vedere al 

conţinutului informaţional, ce urmează a fi însuşit în fiecare capitol în parte.În schimb, creşte numărul de activităţi 

individuale suplimentare, în care urmează să fie inclus elevul cu deficienţă mintală, în scopul recuperării acestuia. 

Cine realizează adaptarea curriculară? 

Adaptarea curriculară se realizează de către cadrele didactice de la clasă împreună cu cadrele didactice de 

sprijin / itinerante prin eliminare, substituire sau adăugare de conţinuturi în concordanţă cu obiectivele şi finalităţile 

propuse prin planul de intervenţie personalizat. 

 Prezint în continuare un exemplu de planificare calendaristică adaptată, la disciplina matematică și explorarea 

mediului,clasa a II-a, semestrul I, întocmită pentru anul școlar în curs. 

Legendă :  

@   Conținut exceptat (se aprofundează conținuturile anterioare) 

#    Conținut simplificat (se reduce gradul de dificultate) 

*    Conținut individualizat (detaliat în funcție de particularitățile de dezvoltare ale elevului cu CES) 

Elevul cu cerințe educative speciale : M.P.M. 

 

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii 

Disciplina de învățământ : Matematică și explorarea mediului 

Curriculum nucleu 

Număr de ore: 5 ore/săptămână 

Nr. de ore:  66  ore/semestrul I , 93 ore/ semestrul al II-lea 

Manual de Matematică și explorarea mediului, clasa a II-a, editura EDP 

Autori: Cleopatra Mihăilescu și Tudora Pițilă 

Semestrul  I 

Unităti de 

învățare 

C. 

s. 
Conținuturi 

Nr. 

ore 

Peri-

oada 
Obs. 

1.Bine te-am 

regăsit, dragă 

școală! 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

3.1 

3.2 

Reactualizarea cunoştinţelor şi exersarea competenţelor clasei I 

 Numere naturale de la 0 la 100 

 Numere pare-impare. 

 Compararea, ordonarea și rotunjirea numerelor naturale 0-100 

 Adunări şi scăderi cu numere de la 0 la 100 

 Forme geometrice. Măsurarea cu unităţi nestandard 

 Probleme care se rezolvă printr-o operaţie/prin 2 operaţii de 

adunare/scădere 

10 Săpt. 

I–II 

13.09-

24.09 

 

 

 

#*inform

ații 

succinte, 

cu suport 

imagistic 
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4.1 

5.1 

5.2 

6.1 

6.2 

 Plante şi animale 

 Anotimpurile 

 Corpul uman 

 Surse de energie. Soarele 

Evaluare iniţială 

fișe de 

lucru și 

evaluări 

adaptate 

 

2.FORME DE 

RELIEF 

 

1.4 

1.5 

1.6 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

5.1 

5.2 

Adunarea si scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 

 Adunarea si scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, fără 

trecere peste ordin. Pământul. Forme de relief- munții 

 Adunarea si scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, cu 

trecere peste ordin. Despre dealuri 

 Ordinea efectuării operațiilor 

 Aflarea numărului necunoscut 

 Probleme care se rezolvă prin adunare și scădere 

Recapitulare. Evaluare 

Ameliorare/Dezvoltare 

10 Săpt. 

III-IV 

 

27.09- 

08.10 

 

 

#*cu 

numărăto

are 

@ 

#* 

fișe de 

lucru și 

evaluări 

adaptate 

 

3.VIEȚUITOA

RELE ȘI 

NEVOILE LOR 

 

 

1.4 

1.5 

1.6 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

5.1 

5.2 

Numerele naturale de la 0 la 1000. Adunarea și scăderea numerelor 

naturale de la 100 la 1000,  fără  trecere peste ordin 

 Formarea, citirea si scrierea nr.naturale de la 0 la 1000. Numere 

pare. Numere impare. Despre câmpii 

 Compararea nr.naturale de la 0 la 1000. Despre nevoile de bază 

ale plantelor 

 Ordonarea nr.naturale de la 0 la 1000. Despre nevoile de bază 

al animalelor 

 Rotunjirea nr.naturale de la 0 la 1000. Despre nevoile de bază 

ale oamenilor 

Recapitulare. Evaluare 

Ameliorare/Dezvoltare 

10 Săpt. 

V-VI 

11.10-

22.10 

 

#* cu 

suport 

imagistic 

 

 

 

 

 

@ 

fișe de 

lucru și 

evaluări 

adaptate 

 

4.OMUL ȘI 

MEDIUL 

ÎNCONJURĂT

OR 

 

1.4 

1.5 

1.6 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

5.1 

5.2 

Adunarea  numerelor naturale de la 100 la 1000, cu  trecere peste 

ordin 

 Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000,  fara 

trecere peste ordin. Despre rezervațiile naturale 

 Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu trecere peste 

ordinul unităților. Despre un proiect ECO  

 Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu trecere peste 

ordinul zecilor. Influența  omului asupra mediului 

18 Săpt. 

VIII- 

XI 

01.11-

24.11 

 

 

 

 

 

#*cu 

numărăto

are 
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 Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu trecere peste 

ordinul unităților si al zecilor. Extinderea suprafețelor locuibile 

 Ordinea efectuării operațiilor 

 Aflarea numărului necunoscut 

 Probleme care se rezolvă prin una sau două operații 

Recapitulare. Evaluare  

Ameliorare/Dezvoltare 

@ 

#* 

fișe de 

lucru și 

evaluări 

adaptate 

 

5. FENOMENE 

NATURALE ȘI 

MEDIUL 

ÎNCONJURĂT

OR 

 

2.1 

2.2 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

5.1 

5.2 

Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000,  cu  trecere peste 

ordin 

 Scăderea numerelor naturale de 100 la 1000, cu împrumut la 

ordinul zecilor. Influența negativă a ploii și a grindinei 

 Scăderea numerelor naturale de 100 la 1000, cu împrumut la 

ordinul sutelor. Influența negativă a secetei și a caniculei 

 Scăderea numerelor naturale de 100 la 1000, cu împrumut la 

ordinul zecilor și al sutelor. Influența negativă a brumei asupra 

mediului 

 Aflarea numărului necunoscut 

 Probleme care se rezolvă prin una sau două operații 

Recapitulare. Evaluare 

Ameliorare. Dezvoltare 

 

18 ore 

 

Săpt. 

XI-XIV 

25.11- 

22.12 

 

 

 

 

@ 

 

 

 

#* 

fișe de 

lucru și 

evaluări 

adaptate 

 

 

Bibliografie: 
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2.Gherguţ, Alois, 2006, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale, Editura Polirom, Iași. 
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METODE DE COOPERARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

Autor:  Prof.Tolnai Kinga Gabriella( Educatoare) 

G.P.P NR.30 ORADEA 

 

În lucrarea mea, am căutat metode interactive și cooperative noi care pot fi aplicate în grădiniță, și în ce măsură sunt folosite 

de cadrele didactice. 

Metodele de predare diferite oferă răspunsuri eficiente la provocările pedagogice curente, astfel prin modificarea metodelor 

se poate ajunge la o dezvoltare eficientă. 

Metodele interactive și de cooperare ajută munca în echipă dintre educatoare- preșcolari, modul de cunoaștere educatoare- 

copil,recunoașterea aptitudinilor și dezvoltarea continuă a acestora. 

Importanța aplicării metodelor de cooperare: 

 Dezvoltă: - comunicarea    

                  - capacitatea de a închega relații și capacitatea de concentrare 

                   - motricitatea 

                    -imaginația 

                    -empatia 

                     - capacitatea de a recunoaște relațiile cauză/ efect 

Învățarea prin cooperare este una din metodele muncii în echipă, prin care sarcinile sunt împărțite, între membrii echipei, 

fiecare contribuind la eficacitatea activității prin rezolvarea acestora.Reușita acestor activități depinde de munca fiecărui 

membru. 

Efecte pozitive ale învățării prin cooperare: în primul rând este favorabil în cazul copiilor cu dizabilități. În al doilea rând 

, în cazul grupelor integrate , astfel dezvoltând o relație mai strânsă între diferite grupuri etnice. În al treilea, se poate 

observa o dezvoltare socială și afectivă în rândul copiilor.Se dezvoltă stima de sine, autocontrolul emoțional, comunicarea 

va fi mai ușoară, capacitatea de a accepta diferențele aptitudinale.Vor învăța să fie atenți unii cu alții, să coopereze, să 

cunoască și alți colegi, cei cu care nu se jucase până acum. 

Metodele de cooperare și interactive oferă posibilitatea ca preșcolarii să lucreze împreună, această activitate fiind îndrumată 

indirect de educatoare. În cadrul acestor activități sarcinile sunt împărțite între copii, având un efect pozitiv în pregătirea 

pentru viața socială, se dezvoltă capacitatea de cooperare și de comunicare, trăiesc momente de reușită încontinuu.Toate 

acestea contribuie la dispariția discriminării. 

Din experiența mea, eficiența metodelor, procedeelor interactive și de cooperare  se pot observa la grupele de copii. Copiii 

devin mai deschiși, mai înțelegători și mai ajutători. 

Copiii au posibilitatea de a cunoaște valorile colegilor .Ideile preluate de la ceilalți vor fi integrate în munca lor și 

valorificate în diverse activități. Copiii emotivi și introvertiți vor lucra cu mai multă ușurință cu ceilalți. Reușitele comune 

dezvoltă încrederea în sine, valorile proprii vor fi văzute mai clar și realist. Copiii lucrează cu mai mult drag în cadrul 

acestor activități. 

Pregătirea educatoarelor pentru aceste activități, la început nu este ușoară, presupune multă muncă, însă văzând rezultatele 

pozitive, merită efortul depus. 
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Metode folosite la grădiniță: 

„Ciorchinele” este o metodă didactică, utilizată în grup, care constă în evidenţierea de către elevi a legăturilor dintre idei, 

pe baza găsirii altor sensuri ale acestora şi a relevării unor noi asociaţii. Metodă de brainstorming neliniară, avȃnd rolul de 

a facilita conştientizarea relaṭiilor dintre elementele învăṭate, aceasta este în acelaşi timp utilă în schematizarea informației. 

Brainstorming-ul este o tehnică de grup care ajută la generarea de idei şi la stimularea gândirii creative. El este folositor 

pentru a dezvolta noi moduri de a privi lucrurile. Statisticile spun că prin Brainstorming se emit de 1,7 ori mai multe idei 

decât individual. Dintre ideile emise, circa 20% sunt direct aplicabile. Dintre ele, o cincime sunt de o reală valoare.  

Diagrama  Venn : are scopul de a sintetiza sau de a restructura ideile extrase dintr-o povestire. Poate fi aplicată în jocurile 

didactice, povestiri, convorbiri, cât şi în cadrul observărilor.Diagrama Venn presupune studierea a două aspecte/ cazuri 

prin comparaţie. Metoda necesită ca material didactic două cercuri parţial suprapuse. În partea liberă a cercului din stânga 

se trec elementele specifice primului subiect/ obiect/ fenomen, în partea liberă a cercului din dreapta elementele specifice 

celui de-al doilea subiect/ obiect/ fenomen, iar acolo unde se suprapun cele două cercuri se trec asemănările dintre cele 

două cazuri. În cazul preşcolarilor, se folosesc imagini. 

 

În lucrarea mea am fost preocupată să primesc răspuns la modul în care metodele de cooperare pot fi  integrate în activitatea 

didactică și la atitudinea cadrelor didactice față de aceste metode.   

Locul și desfășurarea cercetării:  

Grupul țintă al cercetării: educatoarele de la secția maghiară din județul Bihor. Au participat 50 de educatoare, care au 

completat chestionarul trimis online în anul școlar 2019/2020. Dintre cele 50 de educatoare întrebate, 70 % lucrează în 

mediul urban, iar 30% în mediul rural, 8 % lucrează în sisteme alternative, 92% în sistem tradițional.Majoritatea 

educatoarelor au o vechime de minim 10 ani. Dintre cele 50 de educatoare participante 5 persoane au o vechime între 0-5 

ani ( 10 %), 6 persoane au între 5-10 ani ( 12%), 19 persoane au între 10-20 ani ( 38%) și 20 persoane au peste 20 ani 

vechime ( 40%). 
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În urma chestionarului  (unde am avut 10 întrebări )aplicat și a rezultatelor obținute , se poate stabili o atitudine pozitivă a 

cadrelor didactice din județul Bihor față de aplicarea metodelor de cooperare. Așadar, metodele de cooperare sunt mai 

eficiente decât cele tradiționale în dezvoltarea aptitudinilor preșcolarilor. 

În concluzie, se poate afirma că, aceste metode de cooperare sunt mijloace importante în educarea și în formarea 

personalității preșcolarului, pe care cadrele didactice le aplică cu o importanță sporită. 
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INOVAŢIA  ADUSA ÎN  ACTIVITATEA  DIDACTICĂ 

 

PROF. ZUBCU ANA 

GRĂDINIȚA P.P. NR. 36, TIMIȘOARA 

 

 

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. 

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. 

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 

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. 

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. 

Ar trebui, de exemplu, să se pună accent pe o gamă largă de subiecte, precum matematica, ştiinţa şi informaţia şi 

alte tehnologii. 

Noul mileniu aduce noi cerinţe educaţionale care impun noi metode, altele decât cele folosite pânǎ acum. O 

importanţǎ majoră în pregǎtirea elevilor pentru noile cerinţe, o au cele trei forme ale educaţiei şi anume: 
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       -educaţia formală însemnând învăţare sistematică, structurată si gradată cronologic, realizată in instituţii specializate de 

către un personal specializat; 

       -educaţia nonformală constând in activităţi educative desfăşurate in afara sistemului formal de învăţământ de către diferite 

instituţii educative; 

       -educaţia informală care se referǎ la experienţe de învăţare spontană, cotidiană, existenţială, desfǎşurate în medii culturale 

care nu au educaţia ca scop principal. 

Criteriul de calitate aplicat educaţiei are un rol foarte important deoarece măsurile propuse pentru a promova 

creativitatea şi capacitatea pentru inovare vor fi adaptate fiecǎrei etape din cadrul învăţării continue. 

Focalizată pe unitatea de învăţare, evaluarea ar trebui să asigure evidenţierea progresului înregistrat de elev în raport 

cu sine însuşi pe drumul atingerii 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. 

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. 

In viziunea metodologilor moderne, demersul didactic se centrează pe elev şi are in vedere transformarea acestuia 

din “obiect” al procesului didactic in” subiect activ” al propriei deveniri. 

Modelul de proiectare a activităţii didactice are în vedere trecerea de la centrarea pe conţinut la centrarea pe 

activitatea elevului, care presupune deplasarea accentului în activitatea didactică:  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. 
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               Viitorul școlii. Deschideri către o lume în schimbare 

 

Dragoș Silviu Păduraru 

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” 

 

Lumea noastră traversează o revoluție în privința tehnologiilor, a aplicațiilor, pe care școala caută să le valorifice 

în contextele ei educaționale. O modernizare a educației presupune, așadar, o conexiune cu toate aceste tehnologii, pe care 

tinerii de astăzi („millennials” sau „nativi digitali”) le manevrează cu ușurință. Pentru a putea pătrunde pe teritoriul lor, 

profesorii – mulți dintre ei „imigranți digitali”, cum îi numea Marc Prensky  – trebuie să le învețe „limba” și să accepte 

provocarea. În acest mod, cei care educă pot fi factori ai inovării, valorificând competențele-cheie ale cursanților. Într-o 

„societate informațională”, ca aceea descrisă de J. Naisbitt, digitalizarea constituie o sursă esențială pentru a lansa 

„inteligențele multiple” (cum ar spune Howard Gardner), invitându-i pe elevi și pe studenți să fie, la rândul lor, inovatori 

și capabili de performanțe, să aibă de asemenea un rol activ în societate.  

Cât de pregătită este România, de exemplu, pentru această „revoluție” digitală? În ce măsură școala autohtonă se 

sincronizează cu tehnologiile? Sunt profesorii pregătiți cu adevărat să transmită cunoștințe „nativilor digitali” prin aceste 

instrumente? Cât de puternic este impactul lor asupra cursanților, mai apropiați, cum se știe, de lumea aplicațiilor? În 

preambulul unui plan strategic privind digitalizarea educației în România, lansat de Ministerul Educației, aflat încă în 

dezbatere publică, sunt indicate câteva dintre beneficiile acestui proiect. Astfel, potrivit documentului, tehnologiile digitale 

ar putea contribui mai mult la autonomia elevilor și studenților prin colaborarea online, la accesarea resurselor deschise 

(RED), la ameliorarea unor „asperități” întâmpinate în procesul învățării (ritmurile sunt, de asemenea, diferite de la un  

cursant la altul) prin valorificarea tehnicilor de predare personalizate, ce ar stimula motivația elevilor/studenților.6 

Digitalizarea ar elimina, așadar, câteva bariere importante. Și ar antrena mai serios nevoia de cunoaștere, prin intermediul 

aplicațiilor inteligente. 

A dispărut profesorul din acest peisaj (sufocat, pare-se, de imagini și instrumente digitale)? Noi credem că nu. 

Factor mobilizator, cadrul didactic rămâne în continuare un ghid util și cât se poate de uman într-o lume digitalizată. El 

este cel care, alături de elevi, construiește povestea fiecărei lecții, fiind în fond un partener de învățare. Profesorul este 

acela care îi mobilează elevului mintea, formându-l pentru viață, ascuțindu-i sensibilitatea umană și gândirea critică, 

punându-i în funcțiune resursele intelectuale și morale. Ce se va întâmpla, așadar, după pandemie cu profesia didactică? 

Rămâne ea ancorată în tehnologii? Profesorul își va relua metodele clasice de predare și evaluare? Ce vor putea face aceștia 

în cadrul unor viitoare cursuri de formare? Noi toți aspirăm la un sistem mai performant de educație, care să pună în mișcare 

anumite competențe. Dar, dincolo de acestea, este esențială pentru elevi formarea prin educație. Depozitarul cunoașterii 

tradiționale, școala, are nevoie – desigur –  de schimbare și de o permanentă adaptare. Dar ce inovații sunt cu putință într-

o lume în care omul – de multe ori – caută superficialitatea, divertismentul și, în general, valorile „prezenteiste”? Cum ar 

putea școala să aducă în prim-planul societății un spirit liber, creativ, capabil să gândească cu propria minte, nu cu mintea 

„tribală”, un ins care dispune de cultura dialogului și de judecata rațională? Într-o lume policromă, cu atâtea „viteze” și 

„voci”, cu surse variate de informare, omul va trebui să învețe să selecteze (dintr-un mare „ecran global”) acele informații 

adevărate, care îl pot ajuta să înțeleagă ceea ce se întâmplă în peisajul social. Mai conservatoare, școala reflectă însă și o 

 
6 Ministerul Educației și Cercetării, Strategia privind digitalizarea educației în România, document în consultare publică 

în perioada 18 decembrie 2020 – 15 februarie 2021, p. 3.  
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tradiție națională, un set de valori al unui stat. Ea nu a fost percepută, de regulă, ca un agent al schimbării. În acest joc – 

tradiție – modernizare (în acordurile globalizării), școala își duce totuși mai departe misiunea, aceea de a educa, de a forma 

oameni, de a modela caractere. Ar fi nevoie, fără îndoială, de un set de cursuri de formare autentice, care să producă 

schimbare și eficiență, de o regândire a formării inițiale, pentru a face o selecție riguroasă în instituțiile de învățământ. 

Există, apoi, diverse anomalii în sistemul național de educație, de la clasele suprapopulate la birocrația excesivă, de la 

programele neadaptate lumii noastre la dispariția profesorului cultivat din sistem, devenit – mai curând – un soi de coach, 

de antrenor, care livrează conținuturi într-un limbaj de lemn. Elevul educat este, din păcate, sacrificat în numele unui bun 

operator sau tehnician, capabil să răspundă, robotizat, unor comenzi. Elev care, în definitiv, nu este neapărat educat! 

Ce ne rezervă viitorul? Școlile deschise, cu programe flexibile, adaptate inteligențelor multiple, ancorate în 

dinamica pieței intră în agenda OECD, a scenariilor pentru viitor (fixate chiar mai devreme, în 2001)7. Un viitor incert, am 

spune, cu necunoscute și provocări, cu dileme de tot soiul, dar care nu poate ignora școala – ca factor al inovației, al 

modernizării, al creativității și, firește, ca parte a educației permanente. Educația devine, în definitiv, un mod de viață, 

modelând caractere, rafinând personalități, punând în mișcare idei și atitudini deschise către o lume complexă, 

multifuncțională și plurilingvă, marcată de globalizare. Profesorul este un factor motivant în sala de clasă, stimulând 

învățarea, punând în funcțiune resursele cognitive ale elevilor, alegând demersul potrivit pentru aceștia, adică traseul de 

învățare. Educația ar putea stabili, de asemenea, punți către ceilalți, într-o Europă multiculturală, să spunem, în care 

individul este un participant activ la viața Cetății. Este esențială, cu alte cuvinte, o modernizare de substanță, care să atingă 

straturile cele mai adânci ale educației. Ce scenarii sunt evocate în acest raport, publicat de OECD în 2020? Patru, cum 

spuneam: Schooling extendend, Education outsourced, Schools as learning hubs și Learn-as-you-go. Primul dintre ele, de 

exemplu, evocă o școală deschisă spre nevoile societății, care livrează în continuare o educație formală și diplome. O 

școală, am spune, mai ancorată în „birocrația” tradițională, dar capabilă să gestioneze parteneriate public-privat 

internaționale. Învățarea personalizată ar fi, de asemenea, o componentă importantă, iar interacțiunile clasice profesor-elevi 

rămân neschimbate. Digitalizarea puternică, datorată parteneriatelor cu mediul privat, o așază, de fapt, pe harta educațională 

a lumii (școlile vor coopera pe plan internațional; tehnologiile vor facilita aceste parteneriate). Al doilea scenariu caută să 

energizeze mai mult idealurile educaționale cu alte surse, integrând educația într-o piață mai largă și mai flexibilă, cum 

este aceea a lumii noastre. Platformele online, în continuă perfecționare, ar putea oferi resurse inteligente adaptate 

programelor și nevoilor educabililor. Al treilea scenariu, al școlilor ca centre de învățare, mizează pe demersuri pedagogice 

experimentale și diverse, dar și pe rute individualizate de studiu. O scoală care valorifică diversitatea, de fapt, și care 

recunoaște stilurile diferite de învățare. Parteneriatele cu alte instituții (muzee, biblioteci, centre digitale etc.) reprezintă un 

alt aspect inclus în acest scenariu. Și, în final, al patrulea, Learn-as-you-go, include educația în meniul obișnuit al zilei, 

alături de muncă și distracție. Educația fiind, astfel, și muncă, și distracție într-un demers care relaționează profund cu 

realitățile vieții. Dimensiunea digitală, de asemenea, marchează puternic acest scenariu care evocă, într-un fel, ideea 

formării continue, a educației permanente. Desigur, studiul evocat surprinde și posibilele „reacții adverse”, anumite 

vulnerabilități pentru fiecare scenariu, care nu reprezintă un ideal, dar trasează – realist – niște repere pentru o școală 

viitoare, in statu nascendi. Cert este că profesia didactică nu se va cufunda într-un ocean întunecat, în care tehnologiile vor 

forma/ educa ființele umane. Profesori virtuali vor exista, desigur, după cum vor fi activi – în peisajul școlar – profesorii 

umani, capabili de empatie, de emoții, de sensibilitate și, în general, de toată constelația de valori umane, fără de care omul 

 
7 Vezi OECD, Back to the Future of Education: Four OECD Scenarios for Schooling, Educational Research and 

Innovation, OECD Publishing, Paris, 2020.  
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– capabil de atâtea izbânzi, dar vulnerabil în fond – s-ar dezumaniza, pierzându-și nuanțele spirituale, fibra morală și 

reperele (într-o lume instabilă).  
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ACTIVITĂȚILE DE TIP OUTDOOR, O ALTĂ MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂTILOR ÎN 

GRĂDINIȚĂ 

 

Prof. Înv. Preșc.: Popescu Anca 

Grădinița cu P.P. Căsuța Fermecată, Craiova 

 

“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.” (Maria Montessori –”Descoperirea 

copilului”) 

De curând a crescut interesul cadrelor didactice pentru programe educaționale alternative în educația nonformală, 

cum ar fi: educația outdor sau educația în aer liber,învățarea prin aventură sau activități extrașcolare cu caracter 

interdisciplinar.Programele de educație outdoor se desfășoară în natură sau în spaţii neconvenţionale,în afara sălii de 

clasă,având caracter nonformal.Educația outdoor este cea care începe dincolo de ușa clasei și se consumă în drumeții, 

excursii, incursiuni în lumea reală (pădure, cartier, parc, centru cultural, comercial, industrial etc.) și care este conexată la 

conținuturile școlare, fiind un mediu de explorare, de aplicare, de punere la probă sau experimentare a unor cunoștințe 

stipulate prin programă. 

    Mediul preșcolar oferă posibilitatea realizării în bune condiții a educației outdoor.Ţinând seeama de faptul că 

bucuria de a învăţa determină o stare de bine a copilului,educatoarele trebuie să ofere multiple ocazii pentru a trezi în 

preşcolar plăcerea de a învăţa şi de a se simţi bine în climatul educaţional creat. 

O modalitate de implicare a părinţilor în activităţile grădiniţei, uşor de realizat, o reprezintă activităţile outdoor, 

văzute ca o “combinaţie de activităţi în aer liber, de educaţie de mediu şi de dezvoltare socială şi personal”, activităţi  la 

care se doreşte şi  participarea părinţilor.-. Este ideal un mediu şcolar care să întâmpine deschis părinţii şi să le dea 

informaţiile necesare.  

Activităţile outdoor “vizează explorarea posibilităţilor de utilizare a aerului liber şi a cadrului natural ca spaţiu 

de învăţare şi formarea unor deprinderi pentru a lucra tematic, folosind acest spaţiu într-un mod interdisciplinar”. 

Activităţile outdoor care se desfăşoară cu preşcolarii pot fi organizate sub formă de: ateliere de creaţie, activităţi sportive, 

excursii, jocuri diverse, acţiuni practic-gospodăreşti etc. 

Mişcarea fizică ajută la dezvoltarea psihică a copilului, previne labilitatea emoţionalǎ, modeleazǎ temperamentul 

şi atitudinile.  Unii specialişti ai domeniului apreciază că: „educaţia fizică este fiziologică prin natura exerciţiilor sale, 

pedagogică prin metodă, biologică prin efectele sale şi socială prin organizare şi activitate, în centrul căreia stă omul”. 

Pe toţi, sportul, mişcarea, ne fac să ne recâştigam demnitatea, tonusul, să ne integrăm mai bine în societate. Pe 

lângă beneficiile asupra sănătăţii, sportul  va îmbunătăţi şi comportamentul, învăţându-l pe copil ce înseamnă competiţia 

şi spiritul de echipă, îl va face ambiţios şi mai disciplinat. În plus, acesta va câştiga încredere în forţele proprii, se va  orienta 

mai uşor în spaţiu şi  va învăţa să se descurce singur. 

Voi exemplifica doar câteva astfel de acţiuni, desfășurate în grădinița noastră: 

Excursiile  şi drumeţiile organizate în toate anotimpurile reprezintă un prilej minunat de a admira natura în ipostaze 

diferite, de a cunoaşte transformările suferite, impactul omului asupra sa, dar şi o ocazie de a participa la acţiuni de 

ecologizare. De fiecare dată, aceste activităţi au fost minuţios pregătite, copiii întorcându-se mai  imbogătiti spiritual. În 

desfășurarea acestor activități au fost alături de noi familiile, societăţile comerciale cu care avem parteneriate şi care au 

sponsorizat o parte a costurilor. 
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Excursia tematică ”La Ocne”, la Salinele de la Ocnele Mari. Excursia a fost doar pretextul pentru desfăşurarea 

unor activităţi outdoor, precum: vizitarea Mânăstirii Hurez, cunoaşterea locului de unde s-a extras sarea şi a modalităţilor 

de extracţie mai vechi şi mai noi; cunoaşterea unor terapii naturiste practicate în salină; jocuri de echipă de perspicacitate 

pentru copii şi părinţi. 

Vizită activă ”La Muzeu”, desfăşurată în spaţiul de expunere a Muzeului Olteniei”  Craiova, permiţând contactul 

direct al preşcolarilor cu obiectele de artă, printr-o abordare interdisciplinară şi interactivă a temei alese. Pornind de la 

universul conturat prin propriile lor cunoştinte, copiii de vârstă preşcolară pot descoperi prin intermediul exponatelor ce 

înseamnă frumosul în artă, un mod aparte de redare a realităţii înconjurătoare, care este propriu artistului, află informaţii  

despre civilizaţii apuse, exerseză modalităţi de comunicare cu ceilalţi. 

Atelierul de creaţie “Fantezie şi culoare”, care a permis tuturor participanţilor să se exprime prin experimentarea 

unor tehnici diverse, cum ar fi desenul, picture, modelajul sau colajul, dar mai ales, să-şi dezvolte imaginaţia prin tratarea 

creativă a tematicii. Discuţia ulteriară, pe marginea lucărilor realizate de copii, constituie un element esenţial al atelierului, 

deoarece sunt învăţaţi să-şi depăşească concentrarea, atenţia li interesul strict pentru propria creaţi şi sunt îndemnaţi să 

analizeze şi să aprecieze şi celelalte realizări, ale colegilor. Sunt susţinuţi  să-şi explice opţiunile personale în privinţa 

“evaluării artistice” a celorlalte lucrări şi să caute argument prin care să-şi susţină sau să-şi justifice opinia. 

Concurs de întreceri sportive ”Micii sportivi”, acţiune  a grădiniţei noastre, care are drept obiectiv stimularea 

interesului pentru educaţie fizică şi sport, dezvoltarea armonioasă a organismului şi menţinerea stării de sănătate. 

Folosind  o varietate de modalități de colaborare  care presupun o implicare activă a părinților  alături de copii și educatoare, 

considerăm că au  de câștigat atât  copiii cât și părinții, colectivul grădiniței  dar şi  comunitatea locală. 

”Curtea noastră ca o floare!” – activitate de igienizare a curții grădiniței și a străzilor din apropierea grădiniţei. 

Preşcolarii, înarmaţi cu saci menajeri, mănuşi de unică folosinţă, după o discuţie prealabilă, au înţeles necesitatea menţinerii 

curăţeniei în curtea grădiniței în care ei se joacă zilnic, şi astfel au participat la igienizarea acestuia, iar la sfârşit, au simţit 

o mare  bucurie  văzând rezultatele muncii lor. Acţiunea a continuat prin organizarea în curtea curată a unor jocuri 

distractive şi sportive de echipă. 

“Alaiul sărbătorilor de iarnă” – activitate derulată în pragul sărbătorilor de iarnă. Au fost implicate, Primăria 

Municipiului Craiova, Fundaţia pentru Tineret  Craiova. Nicio altă activitate desfăşurată în grădiniţă pe tema sărbătorilor 

de iarnă nu ar fi trezit atâtea sentimente şi trăiri ca atunci când au trăit pe viu, în momentele în care au colindat și au primit 

dulciurile sau fructele pentru urările adresate de ei. 

”Grădiniţa plină cu flori şi copii” – acţiune de înfrumuseţare a spaţiului exterior al grădiniței la care au participat 

și părinții copiilor. Preşcolarii au plantat flori şi puieţi ornamentali în curtea grădiniţei şi în jardinière. Zi de zi, copiii 

urmăresc evoluţia florilor plantate de ei, le îngrijesc şi le protejează, valoarea educativă a acţiunii fiind foarte mare. 

Prin toate activităţile desfăşurate, s-au constatat următoarele beneficii directe: 

▪ acest tip de educaţie o completează pe cea formal; 

▪ socializare; 

▪ educare pentru o viaţă sănătoasă; 

▪ participanţii sunt  puşi în situaţia de a-şi cunoaşte şi chiar de a-şi depăşi propriile limite; 

▪ trăirea de experienţe inedite în mijlocul naturii; 

▪ creşterea stimei de sine; 

▪ creşterea disponibilităţii spre comunicarea cu părinţii; 

▪ dezvoltarea personală şi la creşterea şanselor de integrare socială a acestora 
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▪ gestionarea fricii de vorbit şi acţionat în public; 

▪ înţelegerea, acceptarea şi respectarea regulilor prezente în familie şi societate,      îmbunătăţirea performanţelor 

şcolare,  descoperirea aptitudinilor şi talentelor; 

▪ creşterea încrederii în sine, capacitatea de a se integra rapid într-un grup de copii cu aceiaşi vârstă,  dezvoltarea 

aptitudinilor de leader; 

▪ trezesc interesul de a participa la sarcini noi şi complexe; 

▪ îi încurajează să nu se sperie de situații imprevizibile și să găsească cea mai bună soluție; 

▪ dezvoltă abilitățile de comunicare fiind orientați către cooperare şi colaborare, fără de care nu poate fi atins 

obiectivul comun al echipei; 

▪ copiii învață să recunoască meritele celorlalți, să le respecte ideile, sentimentele și nevoile, îi ajută să învețe din 

greşeli; nu exista eșec ci doar feed-back la sfârşitul unei activităţi outdoor. 

 

 

 

 

Bibliografie: 
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Proiect de lecție 

prof.înv.primar Lovin Lăcrămioara 

Școala Gimnazială Berești-Tazlău 

 

CLASA: a III-a 

DISCIPLINA: Educație civică 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Iarna 

SUBIECTUL:  Emoții și comportamente - utilizarea exemplelor din povestiri ,,Corbul și vulpea,, 

TIPUL LECȚIEI: mixtă 

STRATEGII DIDACTICE: 

a)      METODE DIDACTICE: :  conversatia, exercitiul, explicatia, problematizarea, expunerea, metoda cubului, 

aprecierea verbala, link; 

b)      MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: laptop, videoproiector, coli de flipchart, marker,fișe de lucru 

c)      FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe 

COMPETENȚA SPECIFICĂ: 

1.3.Explorarea unor norme morale care reglementează relațiile cu ceilalți oameni 

Dirijarea învățării 

Introducerea în activitate s-a realizat prin prezentarea unor filmulețe 

https://www.youtube.com/watch?v=EyY5PW1M_r8&ab_channel=emilitopia 

Play Video  

 .Elevii au descoperit care sunt personajele și care este rolul acestora. 

Primesc fișe cu versurile fabulei. Citind conștient descoperă calitățile și defectele personajelor. 

 Elevii au purtat discuții despre modul de transpunere a fabulei în viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi. 

Așa descoperă emoțiile simțite de cele două personaje. Aici întervine filmulețul ,,Detectivul emoțiilor,, 

Play Video  

A urmat apoi realizarea inimeoarelor cu emoții,, Pe ce culoare ești?,,. 

 https://www.youtube.com/watch?v=MTnUwYfSVMM&ab_channel=EmaLaScoala 

În încheiere am ascultat  și au cântat cântecelul  ,,Mulțumesc!,,. 

Play Video 

Învățarea a fost atractivă,elevii au participat activ la propria formare și descoperire 
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Titul articolului: Cum să abordăm un copil care are comportament dezadaptativ? 

 

Pop Alexandra-Lavinia  

Grădinița cu P.P. ,,Buburuza'' Cluj-Napoca  

 

   1.Definire și caracteristici ale comportamentului dezadaptativ 

„Comportamentul copilului este oglinda dezvoltării lui psihice. Este reacția personalității lui în formare, față de 

lumea din afară și față de propria lui persoană. Este expresia externă a nucleului personalității în formare.” (Ciucurel, 2008, 

pag. 16) 

Copiii care manifestă un comportament dezadaptativ sunt cei care prezintă un grad ridicat de dificultăți în 

atingerea așteptărilor de ordin social, emoțional și comportamental. Acești copii adesea pot striga, înjura, mușca, plânge, 

se îmbufnă, pot avea proastă dispoziție, se retrag, respingându-i pe cei din jur, devin agitați sau pot deveni frustrați deoarece 

le este dificil să se concentreze asupra subiectului discutat. 

Copilul nu are un comportament dificil pentru că îi place să se manifeste conform manifestărilor enumerate mai 

sus, ci deoarece nu îi este dezvoltată capacitatea de a reacționa pozitiv la anumite situații care îl scoate din zona de confort 

socio-emoțional. (Greene, 2016) 

O astfel de situație nu îl afectează doar pe copilul în cauză, ci comportamentul acelui copil se răsfrânge asupra 

întregului proces educativ, având de suferit în mod categoric colegii săi pe care îi distrage în timpul activităților, scăzând, 

în același timp, și calitatea actului de instruire din partea cadrului didactic. Stresul și anxietatea de a fi în preajma unui 

copil, care pare a fi lipsit de control, au implicații directe asupra motivelor pentru care unii profesori aleg să renunțe la 

meseria de dascăl chiar după primii ani de muncă în învățământ.  

În manifestarea comportamentului problematic de ordin social, emoțional, se reflectă o subdezvoltare a unor 

abilități, nu a motivației. În esență, este necesar ca, în dezvoltarea unui comportament adaptativ, copilul să dețină atât un 

set de abilități, cât și să manifeste o motivație sporită. „Dacă un copil ar putea să se descurce bine, s-ar descurca bine, iar 

dacă nu se descurcă, înseamnă că sigur îi lipsesc abilitățile pentru a se descurca”.  (Greene, 2017, pag. 24) 

2. Factori care generează comportamentul dezadaptativ 

Există copii care se nasc cu anumite predispoziții pentru dezvoltarea comportamentelor dezadaptative. Acești 

copii pot să manifeste, în unele cazuri, și tulburări de gândire, comportament psihotic, deficit de atenție, hiperactivitate, 

impulsivitate. (Barkley, 2009) 

Manifestarea unui comportament indezirabil, problematic, depinde de anumiți factori, precum: vârsta, factori 

temperamentali, factori sociali. 

Printre factorii prioritari, care generează manifestarea unui comportament dezadaptativ, sunt lipsa dezvoltării unor 

abilități precum următoarele: flexibilitate, adaptabilitate, toleranță la frustrare și rezolvarea de probleme. (Greene, 2017) 

Există şi alţi factori favorizanţi ai declanşării comportamentelor dezadaptative, precum factori care ţin de subiect 

(ereditatea încărcată, trăsături de personalitate, suferinţa perinatală) şi factori care ţin de familie (mediul familial 

conflictual, modele parentale inadecvate). La nivel preşcolar copilul se manifestă prin crize de afect şi manifestări 

heteroagresive, apărând forme monosimptomatice precum ticurile, balbismul, tulburări anxioase. (Ţinică, 2004) 

De cele mai multe ori, copiii manifestă un astfel de comportament problematic în momentul în care, în cadrul 

unor situații, se cere ca acele abilități să fie puse în aplicare. Astfel, putem spune că acești copii devin problematici doar în 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1294 

momentul în care așteptările celorlalți cu privire la o situație anume nu sunt în concordanță cu setul de abilități care i-ar 

ajuta să reacționeze într-un mod adaptativ. (Greene, 2017) 

Abilitățile cu dezvoltare întârziată care stau la baza manifestării unor astfel de comportamente pot fi următoarele: 

● Dificultatea de a accepta tranzițiile, adică trecerea de la o activitate la alta; 

Copilului îi este greu să se adapteze într-o astfel de situație care necesită o anumită schimbare, deoarece trebuie 

să-și schimbe dispoziția, adică să facă o trecere bruscă de la o activitate care poate îi permitea să se manifeste mai liber, la 

o activitate mai rigidă, în cadrul căreia trebuie să stea mai liniștit. 

● Dificultatea de a lua în considerare o diversitate de soluții pentru o problemă; 

● Dificultatea de a învăța din experiențele trecute; 

● Dificultatea de a tine cont de consecințele unei acțiuni. (Greene, 2016) 

Există posibilitatea să apară comportamente problematice, chiar dacă cadrul didactic a stabilit împreună cu elevii 

regulile clasei, o rutină și o relație deschisă cu aceștia. Unele limite impuse pot să nu fie pe placul anumitor elevi, drept 

urmare, aceștia manifestă comportamente inadecvate, perturbatoare pentru buna desfășurare a lecțiilor.  

3..Prevenirea și combaterea comportamentului dezadaptativ 

De obicei, se consideră că un copil manifestă un comportament indezirabil într-un moment neașteptat, neprevăzut. 

De fapt, există anumite probleme nerezolvate care sunt previzibile și care ar putea anticipa manifestarea unui astfel de 

comportament. 

  Pentru a veni în sprijinul unui copil cu un comportament indezirabil, este necesar în primul rând, să fie identificate 

abilitățile care îi lipsesc copilului, abilități care îi îngreunează procesul de atingere a unor așteptări de ordin 

comportamental. Astfel, un alt pas la fel de important constă în depistarea acelor așteptări pe care copilul și le-a creat. 

Dat fiind faptul că, adesea, un copil problematic manifestă un comportament indezirabil pentru a atrage atenție 

sau pentru a evita realizarea unor sarcini de lucru, nu este important ca persoana de sprijin să se axeze asupra celor 

menționate mai sus, ci asupra motivelor care l-au determinat să acționeze în acel fel. Deci, prioritar este ca profesorul de 

sprijin să nu se axeze pe comportamentul problematic în sine, pe manifestare, ci pe factorii, problemele care au premers 

declanșarea lui.(Greene, 2017) 

În esență, în situația unui copil dificil, persoana de sprijin are nevoie să înțeleagă de ce acel copil este dificil, iar 

mai apoi să identifice momentele când acesta manifestă un comportament dezadaptativ, pentru a releva situația care a 

premers izbucnirea de acel tip.  

Astfel, este important, ca mai întâi, să i se dovedească copilului că acel comportament indezirabil are o altă 

direcție, prin încurajarea comportamentului opus, și prin urmare să i se demonstreze că acțiunile sale care ridică probleme 

nu funcționează. 

Ceea ce nu dă randament în corectarea unui astfel de comportament problematic este tratarea copilului ca în 

situația în care ar dori să testeze limitele, să atragă atenția, nici să i se acorde o pauză în care este ținut cu forța, atunci când 

nu are răbdare, nici să fie certat sau să i se retragă privilegii. Modalitățile negative menționate nu fac altceva decât să 

sporească apariția unor astfel de episoade indezirabile. Mai degrabă, o modalitate eficientă de a diminua un astfel de 

comportament constă în tratarea acestor copii problematici la fel ca în cazul celor care prezintă orice alt dificultate de 

învățare, adică cu compasiune, înțelegere, toleranță, răbdare. (Greene, 2017) 

Există tehnici experiențiale expresiv-creative care sunt eficiente în ceea ce privește corectarea unor tulburări de 

ordin disruptiv la copii. Una dintre cele mai importante și care dă randament este artterapia care constă în încurajarea 
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spontaneității în ceea ce privește expresia liberă a emoțiilor prin intermediul: desenului, colajului, modelajul, dramatizarea, 

dansul și mișcarea, jocul. 

Pentru a interveni la nivel comportamental cu scopul de a identifica cauzele care au condus la declanşarea 

comportamentului dezadaptativ, se pot aplica următoarele reguli: 

1. Identificarea antecedentelor care au determinat comportamentul dezadaptativ şi consecinţele care îl menţin, 

precum întăririle pozitive, întăririle negative - pedepsele, şi modificarea acestora. 

2. „Accelerarea sau decelerarea unui comportament este natural şi automat  însoţită  de decelerarea respectiv 

accelerarea comportamentului opus.” (David, 1998, pag 62) 

„Întărirea pozitivă se referă la ceva care adăugat unui comportament, adică făcut contingent cu el, creşte 

probabilitatea de a fi continuat. Întărirea negativă se referă la faptul că fac un anumit comportament pentru a evita ceva 

neplăcut.” (David, 1998, pag 64) 
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Educația incluzivă  integrarea socială  

 

Grădinița cu program prelungit ”Alexandrina Simionescu Ghica” – Târgoviște 

Prof. înv. Preșcolar: Zamfirescu-Drăguț Georgiana-Larisa 

 

Despre educație s-a discutat și se discută din cele mai vechi timpuri, însă uneori fără efecte pozitive asupra 

copiilor, care sunt principalii factori ai educației. Pentru a favoriza evoluția copiilor, trebuie să le oferim tuturor o educație 

de calitate, egală, în mod deosebit celor cu cerințe educative special. Să intervenim în scopul educației de calitate pentru 

toți, într-o școală pentru toți.  Conceptul incluziunii își are originile în Declarația Universală a Drepturilor Omului (ONU, 

1948), care recunoaște faptul că toate ființele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi. UNESCO declară că 

educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate care satisface necesitățile de bază de 

învăţare şi îmbogăţeşte viaţa. Cu accent deosebit asupra grupurilor vulnerabile şi marginalizate, educația incluzivă 

urmăreşte să dezvolte întregul potenţial al fiecărui individ. De asemenea, UNESCO a lansat termenul educaţia cerinţelor 

speciale, acesta însemnând adaptarea, completarea şi flexibilizarea educaţiei pentru anumiţi copii, în vederea egalizării 

şanselor de participare şi incluziune. Principiile-cheie cu impact asupra educației incluzive sunt prezentate în  

De asemenea, subiectul incluziunii a fost analizat și de UNICEF; care susține că promovează modelul şcolii 

prietenoase copilului – un concept holistic (cu contribuţie-cheie în asigurarea calităţii educaţiei), care se referă la un mediu 

sigur, sănătos şi protector de învăţare. Școala prietenoasă copiilor este incluzivă, efectivă, sănătoasă şi protectoare, 

încurajând participarea copiilor, familiilor şi comunităţilor; se bazează pe respectarea drepturilor copilului, dă prioritate  

celor mai dezavantajați copii.  

Potrivit studiilor internaționale privind evoluțiile la nivel mondial, în ultimele decenii s-au înregistrat progrese 

notabile în ceea ce privește protecția și asigurarea respectării drepturilor copiilor, în particular, a dreptului la educație. 

Există o abordare generală privind importanța educației și a asigurării accesului la educație pentru toți copiii, ca mod de 

realizare a altor drepturi fundamentale ale omului și mijloc de modelare a dezvoltării viitoare a umanității.  

Cele mai actuale orientări în domeniul incluziuni statuează importanța câtorva principii-cheie în vederea asigurării 

educației incluzive efective și de calitate. Unul din acestea vizează formarea cadrelor didactice (educatori, învățători, 

profesori, psihologi, logopezi etc.), astfel încât acestea să posede atitudinile, valorile și competențele corespunzătoare și 

necesare pentru activitate eficientă în mediul educațional incluziv.  

Pentru a înțelege educația pentru toți în strânsă legătură cu educația incluzivă, trebuie realizată o schimbare atât a 

percepțiilor despre educație, cât și a imaginilor și ideilor tradiționale. Trebuie să înțelegem că societatea nu este formată 

numai din unii oamenii, ci societatea cuprinde toți oamenii. Identitatea și specificul comunității din care facem parte este 

acordat în aceeași măsură și de cei educați și de cei mai puțin educați. Fiecare dintre noi are dreptul de a beneficia de sprijin 

pentru formarea, educarea și integrarea lui socială și individuală. Valoarea unui individ este data de cee ace reprezintă el 

prin particularitățile, caracteristicile, capacitățile și competențele pe care le are, dar și de modul în care este integrat social, 

apreciat de comunitatea și societatea de care apaține. Toți copiii au dreptul să fie participanți la o educație de calitate, 

eficientă și permanentă. Atât copiii cu cerințe educative speciale, cât și copiii proveniți din medii defavorizate au dreptul, 

în egală măsură cu ceilalți copii, de a se dezvolta și forma, de a participa la identitatea socială și culturală din care fac parte, 

de a-și contura unicitatea. Pentru toate acestea, societatea trebuie să le ofere sprijin la nivel de familie, grădiniță și școală.  

Conceptul educației incluzive s-a dezvoltat din cel al integrării, aplicat în perioada de tranziție la noile viziuni 

asupra educației copiilor cu cerințe speciale. Identificarea/constatarea diferenţelor specifice ambelor concepte oferă 
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posibilitatea evidenţierii unor aspecte principial importante. Astfel, integrarea constă în asimilarea copilului în cadrul 

învățământului general, proces prin care se adaptează şcolii, în timp ce aceasta rămâne, în cea mai mare parte, neschimbată, 

iar incluziunea presupune ca instituţiile şi sistemul educaţional, în general, să se schimbe şi să se adapteze continuu 

necesităţilor copiilor. 

1. Dezvoltarea spiritului de echipă, prin îmbunătăţirea comunicării, asumarea de responsabilităţi managementul 

clasei în context incluziv; 

Atunci când vorbim de educaţie incluzivă ne referim la programe de educaţie care să asigure accesul şi participarea 

tuturor copiilor, valorizând diversitatea şi acordând importanţă fiecărui copil în parte. Nu este suficientă includerea unui 

copil într-un grup educativ. Este nevoie ca grupul să se schimbe în aşa fel încât fiecare copil să fie bine primit - un grup cu 

practici educative incluzive, adică primeşte toţi copiii şi acordă valoare şi atenţie fiecăruia, dar educaţia nu poate fi incluzivă 

decât dacă cuprinde tot programul, practicile, managementul şi acţiunile permanente cu copiii. Adică toate componentele 

actului de educaţie în ansamblul lui. Fapt pentru care trebuie să existe un grup, o familie bine închegată, care să cunoască 

toate demersurile necesare pentru integrarea cât mai ușoară și normală a tuturor copiilor. Din perspectiva tematicii abordate, 

clasa incluzivă poate fi definită drept contextul educațional în care învață împreună copii cu și fără CES. Totodată, 

categoriile, complexitatea, severitatea CES poate fi foarte diferită de la dificultăți ușoare și moderate de învățare până la 

comportamente provocatoare și necesități de asistență complexe. Prezența în clasa de elevi a copiilor cu diferit potențial 

de învățare și diferite necesități conferă un alt nivel de complexitate managementului clasei, solicitând profesorului la clasă 

competențe speciale de proiectare, structurare a demersului didactic. Managementul clasei din perspectivă incluzivă 

presupune, înainte de toate, crearea condițiilor pentru asigurarea accesului la curriculum. Aceasta înseamnă crearea 

oportunităților prin activități, spațiu și materiale, astfel încât toți elevii să poată învăța. 

2. Dezvoltarea parteneriatelor cu părinţii şi atragerea lor pentru a se implica în viaţa şcolii; sensibilizare 

părinţilor copiilor obişnuiţi faţă de problemele copiilor cu CES; consilierea părinţilor copiilor cu CES pentru a-i ajuta să 

adopte o atitudine realistă faţă de copii;  

Un element distinct al școlii incluzive este și colaborarea cu familia/părinții, în calitate de parteneri educaționali. 

Este bine cunoscut rolul incontestabil al familiei în consolidarea și asigurarea calității educației propriului copil, iar prin 

acesta – a întregului proces de educație. Studiile în domeniu demonstrează faptul că atunci când există o relație pozitivă și 

convingătoare între familie și școală, copiii au doar de câștigat, iar beneficiile sunt evidente, inclusiv în ceea ce privește 

îmbunătățirea performanțelor academice. Această relație nu ține și nu trebuie să țină cont de particularitățile familiilor: 

situație socio-economică, etnie, context cultural etc. și este favorabilă pentru copii la orice vârstă. Familiile trebuie să își 

încurajeze copiii, să vorbească cu ei despre ceea ce se întâmplă la școală, să îi convingă despre importanța învățăturii și 

efectuării temelor, să îi susțină în proiectarea unor planuri de viitor ș.a.m.d. Cu alte cuvinte, toate familiile pot să aibă și au 

efecte pozitive asupra învățării copiilor. 
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PLANIFICAREA ANUALĂ 2021-2022 

GRUPA MIJLOCIE  

 
Prof. În învăț.preșc. Sabina Aliman 

Grădinița cu P.P. „Căsuța Fermecată”-Gherla 

 

 

TEMA DE 

STUDIU 

PROIECTE 

PROPUSE 
Subteme proiect 

Teme săptămânale in 

afara proiectului 
PERIOADE 

1. Cine 

sunt/suntem? 

 

 

 

 

„Aceasta este 

lumea mea” 

Evaluare inițilă „Iată, câte știu” 13.09-17.09. 2021 

Evaluare inițială „Să ne reamintim” 20.09-24.09.2021 

„Bun venit la grădiniță!”  27.09-01.10.2021 

„Cuibul părintesc”  04.10-08.10.2021 

„În oglindă”  11.10.-15.10.2021 

 „Strămoșii noștri” 22.11-26.11.2021 

 

2.  Cum este/a 

fost şi va fi aici 

pe pământ? 

 

 

 

„Vreau să știu 

mai multe” 

 

 

 

 

 

„În ogradă la bunici”  17.01.-21.01.2022 

„În pădure”  25.01-28.01.2022 

„Animale polare”  31.01.-04.02.2022 

„O lume dispărută”  07.02-11.02.2022 

 „Păsări călătoare” 04.04.-07.04.2022 

 „În lumea insectelor” 02.05.-06.05.2022 

 

 

 

   

În lumea apelor  14.02-18.02.2022 

 

3. Când/cum şi 

de ce se 

întâmplă? 

 

 

 

„Rapsodii de 

toamnă” 

 

 

 

„Culorile toamnei”  18.10-22.10.2021 

„Legume de toamnă”  01.11.-05.11.2021 

„Fructe dulci și gustoase 

de toamnă ” 

 08.11.-12.11.2021 

„Parfum de toamnă”  15.11.- 19.11.2021 

 „Cum mă protejez de 

frig” 

10.01.-14.01.2022 

   

 „Flori de primăvară” 21.03.-25.03. 2022 

 „Legume timpurii” 28.04-01.04.2022 
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4. Cine şi cum 

planifică 

/organizează o 

activitate? 

 

 

 

„Șoferii 

pricepuți” 

 

„Mijloace de transport pe 

uscat” 

 09.05-14.05.2022 

„Mijloace de transport pe 

apă și în aer” 

 16.05-20.05.2022 

 „Micii gospodari” 14.03-18.03.2022 

 

5.  Ce şi cum 

vreau să fiu? 

 

 

 

„Meseria mea 

preferată” 

 

 

 

 „Micul pieton” 21.02.-25.02.2022 

 

Profesii și meserii”  23.05.-27.05.2022 

 „Copilăria-un univers 

magic!” 

30.05-03.06.2022 

 

6. Cu ce şi cum 

exprimăm ceea 

ce simţim? 

 

„Sărbătorim 

Iarna” 

 

 

„Daruri în ghetuțe”  29.12.-03.12.2021 

„Obiceiuri și tradiții”  06.12-10.12.2021 

„În pragul Crăciunului”  13.12-22.12.2021 

 „Învierea Domnului 

Iisus ” 

01.04.-07.04.2022 

 „Mărțisor ” 28.02.-04.03.2022 

 „Eroina mea, mama” 07.03-11.03.2022 

 ȘCOALAALTFEL :„ 

Să știi mai multe,să fii 

mai bun” 

08.04.-14.04.2022 

Evaluare finală „Să vedeți ce multe 

știu” 

30.05.-03.06.2022 

„Iată, vine vacanța” 06.06.-10.06.2022 
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ROLUL METODELOR  ŞI TEHNICILOR INTERACTIVE DE GRUP ÎN DEZVOLTAREA  UNOR 

TRĂSĂTURI DE CARACTER DEZIDERABILE LA ŞCOLARUL MIC 

 

Prof. înv. primar Moldovan Ramona 

Școala Gimnazială “Caius Iacob” Arad 

 

Pornind de la maxima că „Nimic nu este uşor în această lume şi fiecare lucru îşi are importanţa lui”, în misiunea de 

învăţător avem în vedere realizarea eficientă a unei sarcini „cu ţintă”  pe metode şi tehnici pentru o învăţare activă, care să 

ducă la declanşarea conştiinciozităţii atât a învăţătorului cât şi a elevilor. 

Activizarea predării-învăţării presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee care să-l implice pe elev în procesul 

de învăţare urmărindu-se dezvoltarea gândirii, stimularea creativităţii, dezvoltarea interesului pentru învăţare în sensul 

formării lui ca participant activ la procesul de educaţie. Astfel, elevul este angajat să înţeleagă lumea în care trăieşte şi să 

aplice în diferite situaţii de viaţă ceea ce a învăţat. 

 Fiecare elev simte nevoia apartenenţei la o comunitate (familie, clasă, şcoală), să fie apreciat şi respectat în cadrul 

acesteia, să fie folositor altora. 

Pentru ca o clasă să fie o comunitate de învăţare, învăţătorul şi elevii ar trebui să fie preocupaţi pentru construirea ei 

în toate activităţile. 

 O clasă care funcţionează ca o comunitate optimă pentru învăţare presupune ca elevii să se simtă respectaţi, înţeleşi, 

să aibă grijă unii de alţii, să aibă nevoi, scopuri şi valori comune, să decidă împreună. 

Practica muncii pe grupe, încă din timpul şcolii, îl obişnuieşte pe elev cu o gândire flexibilă, cu schimbul de idei, cu 

părăsirea unor poziţii depăşite şi îl face apt să activeze într-o lume care se caracterizează prin schimbări care  se succedă 

într-un ritm din ce în ce mai rapid. 

Metodele şi tehnicile interactive de grup presupun rezolvarea sarcinii didactice de către toţi membrii grupei, împreună, 

contribuind fiecare după puterile sale. De asemenea, în funcţie de conţinutul sarcinii, învăţătorul poate stabili lideri de 

grupă, astfel încât fiecare membru să fie pus în această situaţie, să-şi asume responsabilităţi pentru rezolvarea de probleme. 

       Deoarece cercetările au relevat faptul că interacţiunile sunt mai frecvente şi mai profunde în grupele eterogene, s-au 

grupat elevii în aşa fel ca fiecare dintre ei să dispună de resurse pentru ceilalţi. 

      Învăţând să colaboreze unii cu alţii, elevii constată că scopurile personale ale fiecăruia pot fi realizate într-o muncă în 

echipă, că succesul grupului depinde de contribuţia fiecărui membru al său. Astfel, elevii,din „singuratici care învaţă”, 

pot deveni” colegi care învaţă împreună”, care ating niveluri ale competenţei academice în cadrul grupului şi ca membri 

ai echipelor. 

         Metodele şi tehnicile interactive de grup pot avea la bază stimularea competiţiei ori promovarea muncii individuale 

sau pot fi cooperative, elevii lucrând împreună. Învăţarea prin cooperare trebuie să aibă dominanţă în clasă. Numeroase 

studii demonstrează superioritatea strategiilor didactice cooperante faţă de cele competitive şi individuale în dezvoltarea 

proceselor cognitive superioare, a abilităţilor de comunicare, în îmbunătăţirea motivaţiei, a stimei de sine, în dezvoltarea 

personalităţii. 

       Câştigul elevilor care lucrează în cooperare cu colegii lor, se manifestă în faptul că: interrelaţiile dezvoltă capacităţile 

sociale de comunicare şi de adaptare la regulile grupului, succesele înregistrate în soluţionarea colectivă a problemelor sunt 

mai mari, sunt stimulate gândirea critică, creativă şi laterală, dezvoltă încrederea în propriile puteri, promovează o atitudine 

pozitivă, respectul de sine şi toleranţa, motivează participarea activă şi implicarea în sarcina colectivă. 
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Munca în echipă dezvoltă capacitatea elevilor de a lucra împreună- o competenţă importantă pentru viaţa şi 

activitatea viitorilor cetăţeni. 

Învăţarea prin cooperare este o strategie pedagogică care încurajează elevii să lucreze împreună în microgrupuri 

în vederea îndeplinirii unui scop comun. Termenul de învăţare prin cooperare este adesea folosit ca sinonim al învăţării 

prin colaborare. Aceasta din urmă, este o strategie care implică elevii să susţină învăţarea în grup sau echipă, dezvoltă 

responsabilitatea individuală în contextul interdependenţei relaţionale în cadrul căreia membrii descoperă informaţii şi se 

învaţă reciproc. Sfera de cuprindere este mult mai mare, astfel încât învăţarea prin colaborare integrează învăţarea prin 

cooperare. Atât învăţarea prin colaborare cât şi cea prin cooperare accentuează importanţa implicării elevului în propriul 

proces de învăţare. Atunci când se folosesc aceste strategii, importante sunt modalităţile de grupare a indivizilor pentru a 

asigura o interdependenţă pozitivă, menţinând responsabilitatea individuală, rezolvând conflictele de grup, stimulând 

implicarea în sarcină şi conducând către un proces interactiv de învăţare. 

Colaborarea este o „formă de relaţii” între elevi, ce constă în soluţionarea unor probleme de interes comun, în care 

fiecare contribuie activ şi efectiv, în timp ce cooperarea este o „formă de învăţare”, de studiu, de acţiune reciprocă, 

intergrupală, cu durată variabilă care rezultă din influenţările reciproce ale agenţilor implicaţi. Învăţarea prin cooperare 

presupune acţiuni conjugate ale mai multor persoane (elevi, profesori) în atingerea scopurilor comune prin influenţe de 

care beneficiază toţi cei implicaţi. Colaborarea se axează pe relaţiile implicate de sarcini, iar cooperarea pe procesul de 

realizare a sarcinii. 

             Condiţiile unei învăţări prin colaborare eficiente ţin de următorii trei factori: compoziţia grupului, sarcina şi scopul 

grupului şi normele de grup. 

              Compoziţia grupului este un factor definit prin mai multe variabile: vârsta şi nivelul de pregătire al participanţilor 

(cognitiv, social, afectiv), mărimea grupului, diferenţele dintre membrii grupului. 

Pentru eficienţa muncii în grup este necesar un anumit nivel de dezvoltare cognitivă şi social–afectivă pentru ca 

subiecţii să colaboreze. Pentru a asigura progresul individual se doreşte promovarea eterogenităţii (din punct de vedere al 

nivelului de pregătire intelectuală), gradului de dezvoltare cognitivă, inteligenţei emoţionale şi interrelaţionale şi al 

performanţelor şcolare.    

             Pentru a asigura succesul interacţiunii în grup, profesorul trebuie să le dezvolte elevilor anumite abilităţi cum ar fi: 

capacităţi de comunicare şi parafrazare a ceea ce au reţinut pentru a verifica înţelegerea, capacitatea de a ajunge la consens, 

capacităţi de a trimite şi a primi feed-back-uri, capacitatea de a asculta activ, de a fi receptiv şi tolerant la părerile colegilor, 

de a susţine şi accepta diferenţele de opinie, capacitatea de a reflecta asupra celor discutate şi de a se concentra asupra 

priorităţilor, capacitatea de a oferi şi de a primi ajutor din partea colegilor şi de a nu prelua controlul întregului grup. 

În cadrul activităţilor desfăşurate de-a lungul carierei didactice, am folosit cu succes metodele active de învăţare: 

metoda predării-învăţării reciproce, metoda mozaicului, cubul, turul galeriei, ştiu-vreau să ştiu- am învăţat, metode de 

stimulare a creativităţii elevilor- metoda pălăriilor gânditoare, explozia stelară, etc. 

             Metodele activ-participative sunt capabile să mobilizeze energiile elevului, să-i concentreze atenţia, să-l facă să 

urmărească cu interes şi curiozitate lecţia, să-i câştige adeziunea logică şi afecţiunea faţă de cele nou-învăţate, care-l 

îndeamnă să-şi pună în joc imaginaţia, înţelegerea, puterea de anticipare, memoria. Metodele pun mai mult accent pe: 

cunoaşterea operaţională, prin învăţarea prin acţiune, prin manipulare în plan manual şi mintal a obiectelor, acţiunilor. 
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PROIECT DE LECȚIE 

 

VIERU MIHAELA  

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VALEA SEACĂ 

 

 

I . PARTE INTRODUCTIVĂ:  

DATA:  12.03.2019 

CLASA: a IX-a A 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinte ale naturii 

DISCIPLINA: Biologie 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Diversitatea lumii vii. Regnul Plante 

TITLUL LECȚIEI: Gimnosperme         

TIPUL LECȚIEI: dobândire de noi cunoştinţe 

SCOPUL LECȚIEI: Cunoaşterea şi caracterizarea speciilor reprezentative de conifere şi evidenţierea caracterelor de 

superioritate faţă de ferigi. 

1. COMPETENȚE DERIVATE:  La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili de: 

C1. Definirea noţiunii de gimnosperme. 

C2. Identificarea unor specii de gimnosperme. 

C3. Evidențierea caracterelor comune gimnospermelor. 

C4. Precizarea importanţei gimnospermelor.  

2. STRATEGIA DIDACTICĂ: deductivă 

    ➢METODEE ȘI PROCEDEE: observaţia spontană și dirijată, conversaţia euristică, demonstraţia, exercițiul, 

explicația, învăţarea prin descoperire. 

    ➢MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: fișe de lucru, manualul de biologie, planşe, atlase botanice, material natural 

(crengi de brad, molid, pin, conuri) 

    ➢FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe. 

    3. RESURSE 

      ➢ UMANE: elevii clasei a IX-a A 

      ➢ TEMPORALE: 50 minute 

      ➢ SPAȚIALE: sala de clasă 

      ➢ BIBLIOGRAFICE:  

  Ciurchea Maria, Ciolac –Russu Anca, Iordache Ion- Metodica predării științelor biologice, EDP, 1982- Ghid 

metodologic de aplicare  a programei de biologie, CNC. 

  Ion Iordache și Ulpia Maria-Leu, Metodica predării biologiei,  Editura Universităţii ”Al. I. Cuza” Iaşi, 2001. 

  Naela Costică, Metodica predării biologiei,  Editura Graphys, Iaşi, 2008. 

  Prof. Dr. Viorel Lazăr,  Prof. Mariana Nicolae: „Lectia- forma de bază a organizării procesului de predare 

învățare la disciplina Biologie”, Ed. ARVES, 2007. 

 Programa de biologie, clasa a IX-a. 

 Viorel Lazar, Daniela Caprarin: ”Metode didactice utilizate în predarea biologiei”, Ed. Arves, 2008. 

➢ EVALUARE: - observarea sistematică (comportamentul la lecție);
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-  proba practică (fișa de lucru). 

➢ ANEXE:   

                              FIȘĂ DE LUCRU 

                              FIȘĂ DE EVALUARE 

Etapele lecției/ durata Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode și 

procedee 

Forma de 

organizare 

Mijloace de 

învățământ 

Evaluare 

 
 

1. Moment organizatoric 

  (1 minut) 

 

• Pregătește materialul didactic. 

• Notează în catalog elevii absenţi şi verifică dacă sunt condiţii 

optime pentru desfăsurarea lecţiei. 

 

⬧ Îşi pregătesc cărtile şi caietele. 

⬧ Sunt atenți la profesor. 

 

Conversația 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Catalog  

 

2. Reactualizarea cunoștințelor 

(5 minute) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Solicită elevilor să răspundă unui set de întrebări care 

sistematizează cunoștințele acumulate despre plantele superioare: 

• Care sunt principalele grupe  de plante superioare? 

• Ce înseamnă corm? 

 

 

• Care este mediul de viaţă al ferigilor? 

• Roagă un elev să găsească câteva cuvinte cheie din lecție, apoi 

să le încercuiască pe planșa de pe tablă. 

• Dati exemple de  ferigi. 

• De ce sunt importante ferigile? 

 

• Elevii răspund la întrebări: 

 

 

⬧ …ferigile, gimnospermele şi angios-

permele; 

⬧ corp format din organe vegetative: 

rădăcină, tulpină, frunze și ţesuturi conducătoare 

⬧  păduri, în locuri umede și umbroase. 

⬧ Elevul identifică câteva cuvinte cheie din 

lecție, apoi le încercuiește pe planșa de pe tablă. 

 

⬧ feriga comună, coada-calului, pedicuţa. 

⬧ rol ornamental. 

 

 

Conversația 

Observația 

spontană și 

dirijată 

 

 

 

Conversația 

Observația 

spontană și 

dirijată 

 

 

 

Frontal; 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Frontal; 

Individual 

 

 

 

Planșă 

 

 

 

 

 

 

 

Planșă 

Marker 

 

 

 

Orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 

 

3. Captarea atenţiei 

(1 minut) 

• Solicită elevii să găsească răspunsul la următoarea ghicitoare: 

      Sus pe coama munţilor, 

     Munţilor, cărunţilor, 

     Stă voinicul cel ţepos 

    Veşnic verde şi frumos. 

⬧ Găsesc răspunsul la ghicitoare. 

 

⬧ …bradul. 

 

Conversația 

 

Frontal Fișă cu 

ghicitoare 

 

4. Anunțarea competențelor 

(1 minut) 

• Anunță titlul lecției: ”Gimnosperme” . 

• Notează titlul lecției la tablă. 

• Enumeră competențele derivate. 

⬧ Notează titlul lecției în caiete. 

⬧ Sunt atenți la profesor. 

Conversația Frontal 

 

Tablă,Cretă 

Caiete 

Manual 
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5. Dirijarea învățării 

(25 minute) 

 

   

 

• Împarte clasa de elevi în trei grupe echilibrate numeric și 

distribuie fiecărei grupe câte o fișă de lucru  

• Precizează faptul că fiecare grupă are de rezolvat cerințele de pe 

fișă și stabilește câteva reguli în cadrul grupei. 

• Defineşte noţiunea de gimnosperme. 

• Solicită elevilor să numească cei mai cunoscuţi reprezentanţi din 

grupa coniferelor. 

• Roagă elevii să stabilească părţile componente ale unui conifer. 

• Stabileşte împreună cu elevii  forma frunzelor, mărimea şi 

dispoziţia lor, pe baza materialului existent 

• Solicită elevilor să precizeze ce organ vegetal este conul și cărei 

specii  aparțin conurile prezente pe mesele de lucru. 

• Explică elevilor cum se realizează înmulţirea la conifere. 

Notează pe tablă  cum se realizează polenizarea şi ce rezultă în urma 

procesului de fecundaţie. 

• Pe parcursul lecţiei se  completează schema lecţiei la tablǎ. 

⬧ Fiecare grupă rezolvă cerințele din fișă, 

respectând regulile enunțate de profesor. 

 

 

 

⬧ Împreună cu profesorul definesc termenul 

de gimnosperme. Notează în caiete definiția. 

⬧ Elevii numesc câțiva reprezentanți. 

⬧ Elevii stabileasc părţile componente ale 

unui conifer, cu ajutorul imaginilor din manual. 

⬧ Stabilesc împreună cu profesorul  forma 

frunzelor, mărimea şi dispoziţia lor, pe baza 

materialului existent pe masa de lucru. 

⬧ Identifică conul ca fiind floarea și 

precizează cărei specii de conifer aparțin 

conurile prezente pe mesele de lucru. 

⬧ Împreună cu profesorul menționează 

importanța coniferelor. 

 

⬧ Completează schema lecției. 

Conversația 

Observația 

spontană și 

dirijată; 

 

Conversația 

Observația 

spontană și 

dirijată; 

Explicația; 

Exercițiul 

 

 

 

 

Conversația 

Observația 

spontană și 

dirijată; 

Explicația 

Frontal; 

Individual 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

Frontal 

 

Pe grupe 

Individual 

 

Tablă 

Cretă 

Caiete 

Manual 

Fișe de lucru 

 

Tablă 

Cretă 

Caiete 

Manual 

Fișe de lucru 

 

 

 

 

 

Tablă 

Cretă 

Caiete 

 

Orală 

 

Orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 

 

6. Obţinerea performanţei 

(4 minute) 

Evaluarea se va realiza printr-o fişă de evaluare (Anexa 2). ⬧ Sunt atenți la profesor. 

⬧ Rezolvă exercițiile din fișa de evaluare. 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Frontal; 

Individual 

Fișă de 

evaluare 

Scrisă 

7. Fixarea cunoștințelor  

(2 minute) 

• apreciază verbal activitatea şi notează elevii care au avut o 

contribuţie deosebită la lecţie. 

 

⬧ Sunt atenți la profesor. Conversația Frontal Catalog  

8. Tema pentru 

acasă (1 minut) 

Precizează tema- realizarea unui eseu cu titlul Importanța 

coniferelor. 

⬧ Elevii notează pe caiete tema. Conversația Frontal Caiete  
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Anxietatea la școlarii mici - material psihoeducație – 

 

 

Prof. Toia Viorica Mariana 

Gradinița Nr.50- structura G.P.P.Nr.44 Oradea  

 

 

Ce este anxietatea? 

 Anxietatea reprezintă o stare de nelinişte, senzaţia de pericol inevitabil care invadează personalitatea şi duce la 

trăirea sentimentului de neputinţă.  

 Cercetările lui Albert Badura (1982) au arătat că stările de anxietate nu provin numai din evaluarea unei situaţii 

ca fiind ameninţătoare ci şi din conştientizarea neputinţei de a face faţă. Credinţele copilului cu privire la predicţia sau 

controlul evenimentelor de asemenea ne dau indicii despre nivelul de anxietate resimţit.  

 În situaţii în care copiii pot simţi că au un control slab al evenimentelor poate creşte nivelul de anxietate. Însă nu 

numai anumite situaţii pot genera stări anxioase, acestea pot fi cultivate de părinţi sau de societate.  

 Conform lui Freud părinţii autoritari ce impun pedepse, părinţii anxioşi, profesorii severi şi rigizi, pot constitui 

cauze ale dezvoltării unei personalităţi anxioase.  

Cum identificăm anxietatea la copiii /şcolarii mici ? 

Anxietatea nu este neaparat o stare nocivă. Axietatea, teama şi frica sunt totodată mecanisme de apărare împotriva 

unui pericol.  

 Doar atunci când teama devine permanentă şi iraţională, când apare în moment nepotrivit şi este declanşată de 

temeri exagerate, putem deja să ne gândim la remedierea situaţiei.   

 Aceste stări sunt problematice pentru că îl pot împiedica pe cel mic să lege relaţii cu ceilalţi copii/şcolari sau să 

se concentreze la cele mai uşoare activităţi fie şcolare, fie cotidiene. 

  Aceste perioade anxioase sunt extrem de inconfortabile generând sentimente de neputinţă, teamă şi iratibilitate, 

manifestări fiziologice supărătoare: dureri de cap, dureri de stomac, transpiraţii, greaţă, insomnie.  

 La un moment dat copilul va dori evitarea anumitor locuri sau situaţii percepute ca generatoare de anxietate: spaţii 

închise, aglomerate, situaţii care ar putea genera anxietate sau recitalurile, serbările, examenele, petrecerile, etc.( 

https://psychologies.ro/anchete-si-dosar/cum-ajutam-un-copil-care-sufera-de-anxietate-2148276)  

 Deci, un copil/şcolar anxios o resimte în întreg corpul: inima îi bate mai puternic, respiraţia devine mai îngreunată 

sau foarte accelerată, simte muşcii încordaţi, transpiră, îl strânge stomacul. Trâind aceste lucruri, adesea îi este greu să stea 

într-un loc, îi vine să facă ceva, să vorbească cu cineva, să plece undeva, se mişcă dintr-un colţ în altul al camerei, iar 

mintea îi pare inundată de îngrijorări, cu imagini înspăimântătoare, cu amintiri neplăcute sau îndoieli repetate. 

(http://www.tratamentanxietate.ro/) 

  

Cum ajutăm un copil/şcolar mic care suferă de anxietate ? 

I. Relaxarea progresivă a muşchilor  

Metoda de relaxare progresivă a muşchilor a fost elaborata la începutul anilor 1920 de către Edmund Jacobson. Acesta 

a descoperit că fiecare tensiune musculară este asociată cu o tensiune psihologică. O tehnică de relaxare uşor de învăţat şi 

eficientă este „relaxarea musculară progresivă”. Se numeşte progresivă pentru că în timpul exerciţiilor se face trecerea 

de la un grup de muşchi la altul. Metoda încordării şi relaxării alternative a diferitelor grupe musculare produce o stare de 

https://psychologies.ro/anchete-si-dosar/cum-ajutam-un-copil-care-sufera-de-anxietate-2148276
http://www.tratamentanxietate.ro/
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relaxare profundă, benefică mai ales în cazul în care anxietatea provoacă tensiune musculară accentuată. Principiul care stă 

la baza acestei tehnici a fost formulat, încă de la început, de E. Jacobson, care spunea că „O minte anxioasă nu poate exista 

într-un corp relaxat.” 

Metoda de relaxare progresivă este utilă în tratarea unor tulburări precum anxietatea. (http://alinablagoi.ro/9-exercitii-

controlul-anxietatii/)  

➢ Scenarii relaxare ( Imagerie dirijată) 

 

DELFINUL 

Scenariu de relaxare 

Te rog să te așezi cum îți este mai comod. Închide ochii și respiră de trei ori lung, adânc și cu bucurie. O respirație cu 

bucurie este o respirație largă, ce te ajută să te relaxezi ... și te face să te simți calm. Lasă muzica să te calmeze. Simți cum 

mușchii ți se relaxează și respiri încet și adânc. Spune-ți: „Sunt calm și relaxat”. Urmează să faci o călătorie incredibilă. 

Încearcă să te lași purtat de ea. Imaginează-ți ce îți spun și observă cum te simți în timpul acestei călătorii. 

Scenariu imaginar 

Imaginează-ți că te transformi într-un delfin. Îți simți corpul mare alunecând fără nici un efort în ocean. Te simți foarte 

mare și, în același timp, foarte ușor, ținut de apă. Simți cum ieși la suprafața apei și apoi te scufunzi în adânc. Te distrezi, 

înoți cu alți prieteni delfini, te vezi cum înoți ușor în ocean. Când ieși la suprafață, uită-te la cer și privește cum plutesc 

norii pe deasupra ta. Norii își schimbă formele. Încearcă să ghicești ce forme iau. Observi că unul dintre nori este mai 

întunecat, este un nor special. În acel nor poți să aduni lucruri atunci când ești furios. Pune în nor tot ceea ce te face să  te 

simți furios. Vezi norul negru și furios cum dispare sau poate își schimbă forma într-una amuzantă … Lucrurile ce le-ai 

pus acolo nu mai au de ce să te înfurie.  

Ia-ți la revedere de la nor. Te simți bine. Te simți liniștit și calm. Acum poți să te scufunzi adânc în ocean. Acolo găsești 

un cufăr cu o comoară, pe care scrie numele tău. Îți folosești botul puternic pentru a-l deschide. Înăuntru vei găsi un mesaj 

secret, doar pentru tine. Îți spune tot ceea ce te face fericit și îți spune că ești foarte iubit. Ia-ți la revedere de la cufărul cu 

comoară, luând cu tine toate lucrurile care te fac să te simți fericit. Cufărul cu comoară îți spune să te întorci curând. Pentru 

că ești un delfin, imaginează-ți că ești cu prietenii tăi delfini. Simți cum te distrezi împreună cu ei? În ce aventură curajoasă 

ați fost împreună cu ei? Ce fapte bune ați făcut? 

Revenirea la realitate 

Acum relaxează-te pentru câteva clipe. Respiră calm și imaginează-te plutind în ocean. Simți cum soarele te 

încălzește. Lasă briza să te poarte pe apă. Te simți complet relaxat după ziua ta de aventuri ca delfin. Te simți revigorat, 

calm și liniștit. Acum respiră adânc de 3 ori și întoarce-te în această încăpere. Deschide ochii și întinde-ți mușchii. 

 

Bibliografie:  

Lynn Clark, „SOS Ajutor pentru emoţii. Managementul anxietăţii, furiei şi depresiei. Ediţia a II-a”, Editura Romanian 

Psychologhical Testing Services, 2011 

Louise Reid, „Cum înlăturăm anxietatea copiilor noştri. Fără medicamente şi fără terapie.”, Editura Meteor Press, 2017 

 https://psychologies.ro/anchete-si-dosar/cum-ajutam-un-copil-care-sufera-de-anxietate-2148276  

 http://www.tratamentanxietate.ro/ 

http://alinablagoi.ro/9-exercitii-controlul-anxietatii/ 

https://youtu.be/lCOF9LN_Zxs

http://alinablagoi.ro/9-exercitii-controlul-anxietatii/
http://alinablagoi.ro/9-exercitii-controlul-anxietatii/
https://psychologies.ro/anchete-si-dosar/cum-ajutam-un-copil-care-sufera-de-anxietate-2148276
http://www.tratamentanxietate.ro/
http://alinablagoi.ro/9-exercitii-controlul-anxietatii/
https://youtu.be/lCOF9LN_Zxs
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Jocul - esența copilăriei 

,,Joaca este cea mai înaltă formă de cercetare,, – Albert Einstein 
 

                                Prof.Bodea Floare 

Grădinița cu program prelungit nr.50  

 structură G.P.P.44, Oradea 

1.Definiție, concepte 

Jocul este una dintre cele mai importante nevoi pe care le are copilul. Este unul dintre modurile în care copiii 

învață și trăiesc în lumea lor. Jocul îi ajută pe copii să-și gestioneze sentimentele și trăirile și să facă față unor lucruri care 

se petrec în viața lor. De asemenea, jocul ajută la construirea relațiilor și nu în ultimul rând, înseamnă relaxare și distracție 

pentru cei mici. Jocul poate fi definit ca orice activitate spontană sau organizată care oferă bucurie, divertisment, 

distracție sau relaxare.  

Prin joc, copilul încearcă fie transpunerea, fie transformarea lumii înconjurătoare, căci jocul nu este doar simplă 

distracție, jocul pentru copii este o treabă serioasă.Jocul este acțiune, mișcare, comunicare, relaționare, cercetare, observație 

și imitație, exercițiu, disciplinare, învățare, și mai ales, bucurie, bună dispoziție, distracție. 

 

2.Jocul și dezvoltarea personalității copilului 

Jocul la copiii mici sau la preşcolari reprezintă cel mai important mijloc de dezvoltare a lor din mai multe 

perspective: fizic, social, cognitiv, emoţional, lingvistic. 

Jocul cu alţi copii este esenţial pentru dezvoltarea intelectuală şi socială a copilului, a încrederii în forţele proprii şi pentru 

sănătatea psihologică. În decursul jocului copilul acţionează asupra obiectelor din jur, cunoaşte realitatea, îşi satisface 

nevoia de mişcare, dobândeşte încredere în forţele proprii, îşi îmbogăţeşte cunoştinţele.  Copiii încep încă din primul an de 

viaţă să ia contact cu alţi copii. Atunci când copilul se joacă alături de alţi copii, el învaţă să devină pe de-o parte o persoană 

socială, iar pe de alta îşi dezvoltă abilitatea de a munci în echipa şi de a respecta anumite reguli. Învaţă ce înseamnă să se 

supună anumitor reguli, să fie deschis diverselor solicitări şi să relaţioneze cu alţi copii. 

Jocul ajută la dezvoltarea funcțiilor cognitive, a  abilităților lingvistice, rezolvarea problemelor, abilități de reprezentare, 

memorie și creativitate. Joaca pare să aibă efecte pozitive asupra creierului și asupra capacității copilului de a învăța. Jocul 

ajută la dezvoltarea de abilități cognitive atunci când copiii trebuie să gândească și să-și amintească procesele și regulile. 

Copiii dezvoltă abilități lingvistice și învață despre lume și cum funcționează. În timpul jocului, copiii învață despre 

dimensiuni, forme, culori și texturi. Manifestându-şi dorinţa de a participa la viaţa şi activitatea celor din jur, copilul îşi 

asumă rolul de adult, reproducând activitatea şi raporturile lu i  cu ceilalţi oameni. In acest fel jocul este social prin natura 

lui. însăşi posibilitatea de a-şi imagina realitatea, de a o reflecta, reprezintă pentru copil sensul jocului. Prin această 

activitate copilul îşi satisface nevoile prezente şi se pregăteşte de viitor. 

Activitatea fizică, prin joc și alte activități, este importantă pentru dezvoltarea mentală și cognitivă a copiilor, precum și 

pentru sănătatea lor fizică. Studiile  arată că, dacă copiii sunt activi fizic atunci când sunt mici, este mai probabil să adopte 

un stil de viață sănătos pe măsură ce cresc. Abilitățile motorii se dezvoltă prin jocuri în aer liber, jocuri de aruncare și 

prindere, folosirea de creioane sau pensule, scris, desenat, colorat etc. Funcția fizică a jocului ajută copiii să își dezvolte 

muschii, oasele și rezistența. 

Jocul le permite copiilor să își exploreze sentimentele și să se exprime într-un mediu relativ sigur, chiar dacă aceste 

sentimente sunt confuze uneori sau îi supără, iar dezvoltarea unui sentiment de sine prin joc poate influența capacitatea 

celor mici de a face față stresului. În plus, există tot mai multe dovezi că joaca îi poate ajuta pe copii să facă față unor 

situații stresante, să fie mai puțin anxioși și să își îmbunătățească și să construiască stima de sine. 
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Funcția emoțională a jocului în dezvoltarea copilului începe cu legatura părintească. Când se joacă cu părinții, copilul 

învață că este iubit, stima de sine este îmbunătățită și învață cum să construiască relații sănătoase. Copilul învață să 

reușească prin joc și învață cum să reactioneze la dezamăgire. 

Jocul îi ajută pe copii să își înțeleagă propriile sentimente și pe ale celorlalți. În plus, jocul îi ajută pe copii să își dezvolte 

rezistența prin susținerea dezvoltării și înțelegerii relațiilor și prin trăirea unor sentimente și reacții pozitive. Entuziasmul 

și anxietatea legate de încercarea unor lucruri noi îi ajută pe copii să învețe diferite moduri de a reacționa la alte situații 

necunoscute. Jocurile care susțin cel mai bine dezvoltarea emoțională sunt jocurile în grup, jocurile de rol, jocurile ce 

copiază activitățile adulților, jocuri cu sarcini clare, jocuri senzoriale, jocuri ce presupun exprimarea sentimentelor, jocuri 

cu reguli etc. 

Pentru copii, jocul este adesea o experiență socială, împărtășită cu ceilalți. Prin joc, formează și stabilesc prietenii. Jocul 

liber cu alții îi ajută pe copii să învețe cum să vadă lucrurile prin cooperare, împărtășire, ajutor și rezolvarea problemelor. 

Este extrem de important ca cei mici să fie susținuti să lege prietenii. Copilul va afla care sunt comportamentele 

necorespunzătoare, cum ar fi lovirea și cum să își ceară scuze și să îndrepte lucrurile. Copiii au nevoie de abilitățile sociale 

învățate în timpul jocului pentru a intra în lumea adultă. La vârsta preşcolară jocul satisface în cel mai înalt grad nevoia de 

activitate a copilului, nevoie generată de trebuinţe, dorinţe, tendinţe specifice acestui nivel de dezvoltare psihologică.  

Sub o formă  sau alta, jocul se regăseşte la copiii tuturor popoarelor, din cele mai vechi timpuri.Din aceste considerente, în 

grădiniţe, jocul este activitatea fundamentală. Prin joc se manifestă, se exteriorizează întreaga viaţă psihică a copilului, se 

exprimă cunoştinţele, emoţiile, dorinţele, chiar şi acelea care nu pot fi satisfăcute imediat. Jocul reprezintă, de asemenea, 

una din modalităţile prin care copilul caută să cunoască realitatea înconjurătoare. 

 

3.Efecte negative ale lipsei jocului sau scurtării timpului acordat jocului 

Schimbările sociale și noile tehnologii au avut un impact semnificativ asupra modului în care se joacă cei mici și asupra 

timpului liber pe care il au. Timpul de joc liber a scăzut din urmatoarele cauze: 

- accentul pe pregătirea școlară încă de la o vârstă fragedă; 

- mijloacele electronice înlocuiesc timpul de joc liber – copiii de 8-10 ani petrec aproape 8 ore pe zi pe diferite 

surse media, iar 71% dintre copii și adolescenți au un televizor în dormitorul lor; 

- preocupări ale părinților privind riscurile jocului – traficul rutier, persoane străine etc.; 

-      acces mai redus la spații de joacă în aer liber. 

 

4.Tipuri de joc 

Fie că vorbim de jocul de rol sau cel competitiv, jocul simbolic sau cooperativ, jocul de construit sau cel de observare, 

jocul are menirea de a susține creativitatea și imaginația copilului, precum și dezvoltarea unor abilități.Indiferent dacă este 

vorba de jocul cu o minge sau jocuri de rol – ei își dezvoltă abilități sociale importante. Încă de mici, copiii progresează 

prin mai multe tipuri de joc de la urmărirea altor copii care se joacă până la a se juca cu alți copii. Jocul ajută copilul să 

treacă prin etapele de dezvoltare de-a lungul drumului până la maturitate. 

 

5.Principalele beneficii ale jocului sunt:  

➢ Jocul le oferă copiilor șansa de a se cunoaște și de a-și urma propriile interese; 

➢ Copiii învață să ia decizii, să rezolve probleme, să aibă control și să urmeze reguli; 

➢ Prin joc învață să își gestioneze emoțiile, inclusiv furia și teama; 
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➢ Susține legăturile sociale, copiilor fiindu-le mai ușor prin joc să își facă noi prieteni; 

➢ Joaca îi face fericiți pe cei mici; 

➢ Joaca ajută la dezvoltarea cognitivă a copiilor, a abilităților de rezolvare a prolemelor; 

➢ Susține dezvoltarea socială a celor mici, dezvoltarea empatiei, a exprimării sentimentelor, a tehnicilor de 

negociere, a compromisului etc; 

➢ Prin joacă cei mici învață să își înțeleagă sentimentele, să se confrunte cu propriile gânduri etc.; 

➢ Jocul fizic ajută la dezvoltarea musculaturii, a forței, a echilibrului, a coordonării, reflexelor etc. 

Aruncându-ne o privire generală asupra a ceea ce reprezintă jocul în viaţa şi activitatea oamenilor, îndeosebi în viaţa 

copiilor de vârstă preşcolară, putem desprinde cu uşurinţă anumite note caracteristici şi definitorii: 

➢ este o activitate specific umană deoarece numai oamenii îl practică în adevăratul sens al cuvântului; 

➢ jocul este una din variatele activităţi ale oamenilor fiind determinat de celelalte activităţi şi, bineînţeles, 

determinându-le pe toate acestea. Învăţarea, munca şi creaţia nu s-ar realiza în lipsa jocului, după cum acesta nu 

poate să nu fie purtătorul principalelor elemente psihologice de esenţă neludică ale oricărei ocupaţii specific 

umane; 

➢ jocul este o activitate conştientă. Cel care îl practică îl conştientizează ca atare şi nu-l confundă cu nici una dintre 

celelalte activităţi umane; 

➢ jocul introduce pe acela care-l practică în specificitatea lumii imaginare pe care şi-o creează; 

➢ scopul jocului este acţiunea însăşi, capabilă să-i satisfacă imediat jucătorului dorinţele sau aspiraţiile proprii; 

➢ prin atingerea unui asemenea scop, se restabileşte echilibrul vieţii psihice şi se stimulează funcţionalitatea de 

ansamblu a acesteia. 

Sintetizând toate aceste note caracteristice, am putea defini jocul ca fiind o activitate specific umană, dominantă în 

copilărie, prin care omul îşi satisface imediat, după posibilităţi, propriile dorinţe, acţionând conştient şi liber în lumea 

imaginară ce şi-o creează singur. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Elkonin D. B.- Psihologia jocului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980; 

Gheorghian Elena, Taiban Maria - Metodica jocului şi a altor activităţi cu preşcolarii, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti; 

Cecilia Sas (coord.), „Cunoaşterea şi dezvoltarea competenţei emoţionale”, Editura Universităţii din Oradea, 2010 

Breban S., „Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi şcolară mică”, vol.4, Editura 

Reprograph, Craiova, 2010 

Shapiro, Lawrence E, „ Inteligenţa emoţională a copiilor, jocuri şi recomandări pentru un EQ ridicat”, Editura Polirom, 

2012 
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Proiectarea, managementul şi evaluarea programelor educaţionale 
 
 

Prof. Puiu Violeta-AnaMaria  

Gradinița Nr.50- structura G.P.P.Nr.44 Oradea  

 

 

The child's education is carried out in the formal education system, the greatest efforts being concentrated in 

ensuring the quality of the child's education and training. Once the child has graduated and completing compulsory 

education, it has long been considered that he no longer needs to learn or, at least, that, as an adult, he knows how to do 

it and no longer needs support. 

The trainers must know how to combine the 5 factors efficiently and build for each trainee, respecting diversity, 

a flexible puzzle story of instructional design in accordance with the learning styles present in the working group and the 

imprint and adaptability of their own teaching style. . 

  Teaching style is defined as a set of relatively constant behavioral structures of training, communicating, 

cooperating with trainers, deciding on learning situations as well as activating attitudes towards their results and 

behaviors. 

Educarea copilului se realizează în sistemul formal de învăţământ, eforturile cele mai mari fiind concentrate în 

asigurarea calităţii educării şi formării copilului. Odată format copilul şi încheind educaţia obligatorie, s-a considerat mult 

timp că nu mai are nevoie să înveţe sau, cel puţin, că, devenind adult, ştie cum să facă acest lucru şi nu mai are nevoie de 

sprijin.  

Concepţia asupra educaţiei adulţilor şi accepţiunile date termenului de-a lungul timpului au fost tributare nevoilor 

sociale şi individuale, cărora a trebuit să le răspundă cu prioritate, dat fiind contextul sociopolitic, cultural şi economic 

dintr-o perioadă sau alta. La început, aşa cum remarca C.J. Titmus (1996, p. 9), conceptul a fost folosit oarecum difuz, în 

sensul de educare/iluminare a maselor largi, nu neapărat numai a adulţilor (de exemplu, “education populaire” în Franţa 

sau “Volksbildung” în Germania), accepţiune ce îşi are originea în termenul clasic de “folkeoplysning” (folosit de 

Grundtvig, cu sensul de iluminare a maselor largi de ţărani, ca premisă a dezvoltării ţării). Mult utilizat în spaţiul scandinav, 

conceptul reflectează sprijinul social deosebit acordat adulţilor pentru continua lor dezvoltare individuală şi ameliorare a 

competenţelor (popular enlightenment), în strânsă legătură cu ideile social-democrate de bunăstare şi de oportunităţi egale.  

 R. Dunn şi Griggs (1995) au conceput un model al stilurilor de învăţare observând că formabilii sunt influenţaţi 

în procesul de învăţare de cinci factori principali:  

1. cadrul imediat (sunetul, lumina, temperatura, amplasarea mobilierului şi design-ul acestuia) ; 

2. propriile reacţii şi procese emoţionale (motivaţia, tenacitatea, simţul responsabilităţii, posibilitatea de a proceda după 

propria lor dorinţă) ; 

3. preferinţele de natură socială (studiul solitar sau în grupuri de dimensiuni diferite) ; 

4. caracteristicile individuale de natură fiziologică (acuităţi variate ale componentelor vizuală, auditivă, tactilă, kinetică 

etc. şi ale trăsăturilor care derivă din acestea) ; 

5. tipul de gândire la nivel individual (sintetică/analitică, impulsivă/reflexivă, lateralizare cerebrală dreapta/stânga) . 

Formatorii trebuie să cunoască modalităţile de combinare eficientă ale celor 5 factori şi să construiască pentru 

fiecare formabil în parte, respectând diversitatea, un puzzle story flexibil de design instrucţional în concordanţă cu stilurile 

de învăţare prezente în grupul de lucru şi amprenta şi adaptabilitatea propriul stil de predare.  
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Stilul de predare se defineşte ca ansamblu de structuri comportamentale relativ constante de a instrui, de a comunica, de 

a coopera cu formabilii, de a decide asupra situaţiilor de învăţare precum şi de a activa atitudini faţă de rezultatele şi 

conduitele lor.  

El prezintă câteva caracteristici:  

- este totdeauna personal, chiar dacă există aspecte ale sale asemănătoare şi altor profesori; 

- este relativ constant manifestându-se într-un mod specific, cu o anumită recurenţă; 

-  este totodată dinamic, perfectibil sub impactul experienţei.  

Pedagogiile învăţării au următoarele caracteristici:  

- se sprijină pe concepţii cognitiviste şi constructiviste rezultate din psihologia dezvoltării şi psihologia cognitivă: 

Piaget (activitate, echilibrarea dintre asimilare şi acomodare), Ausubel (învăţarea socială prin observare), Bruner (noţiunile 

de formare şi de sprijin), Vîgotski (medierea semiotică şi zona proximei dezvoltări).  

- se situează într-o logică a învăţării, centrată pe raportul formabil – cunoaştere, pe activitatea acestuia în procesele 

de construcţie a cunoaşterii şi pe rolul de mediere al formatorului în acest tip de învăţare.  

- sunt pedagogii ale modalităţilor de învăţare şi de reuşită care necesită valorificarea, prin intermediul formatorului, 

a unui instrumentar strategic pedagogic şi didactic, capabil să răspundă adecvat următoarelor întrebări: Cum învaţă adultul? 

Cum poate fi organizat mediul de învăţare pentru a-l ajuta pe adult să înveţe, oferindu-i instrumentele necesare pentru a-i 

optimiza activitatea?  

- caută să dezvolte strategii cognitive şi metacognitive încercând să ajute adultul să dezvolte capacitatea sa de a 

învăţa, de a reflecta şi de a le exersa în mod independent, construind şi exersând astfel, autonomia. sunt flexibile si pot 

promova elaborarea unor relaţii optime intre stilurile de invatare dezvoltate de-a lungul vietii si stilul de predare promovat 

de formator. 

Metodele active şi interactive cu multiple valenţe formative, care contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la 

dezvoltarea creativităţii, implică activ elevii / formabilii în învăţare, punându-i în situaţia de a gândi critic, de a 

realiza conexiuni logice, de aproduce 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.  

Evaluarea înseamnă "aprecierea sistematică a operaţiilor şi/sau a rezultatelor unui program sau unei politici, 

raportate la un set de standarde explicite sau implicite, un mijloc care contribuie la îmbunătăţirea programului sau 

politicii" (Carol Weiss, 1998).  

Aceiaşi autori consideră evaluarea ca fiind o "tehnică managerială care furnizează feedback informativ 

administratorilor programelor" (idem, pag.7). Prin urmare, evaluarea reprezintă un proces de apreciere a valorii, 

meritului si calităţii unui proces, produs sau rezultat 

Obiectul evaluării îl constituie: 

componentele programului (obiective, resurse umane, materiale, procedurale (strategii de acţiune) si de conţinut, 

populaţia-ţintă, timpul, sistemul managerial si propriul sistem de evaluare); proiectul programului; implementarea 

programului; rezultatele, efectele (impactul programului). 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 Cristea, S.(1996).Pedagogie generală. Managementul educaţiei. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică . 

Schaffer, R. (2010). Introducere în psihologia copilului, Cluj-Napoca: ASCR. 
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Evaluare – Grecia antică 

Praporgescu Sergiu  

 Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva 

Praporgescu Mioara  

 Școala Gimnazială nr. 2 Hunedoara 

 

I. Alegeţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare afirmaţie de mai jos:  30p 

1.Vechii greci aveau o religie de tip: 

a. monoteist    b. politesist    c. umanist 

2. Locuințele grecilor bogați erau numite: 

a. chirpici    b. amfora    c. oikos 

3. Dealul fortificat care proteja templele orașului se numea: 

a. acropola    b. chora    c. agora 

4. În credința grecilor, zeița cunoașterii, a științelor era: 

a. Atena    b. Artemis    c.Afrodita  

5. Vechii greci erau organizați în orașe-state numite: 

a. hilot    b. metropolă    c. polis 

6. Sfatul Bătrânilor din Sparta era numit: 

a. Apella    b. Eforia    c. Gerusia 

II. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile de mai jos. Notați cu adevărat sau fals fiecare afirmație. 30p 

1. Agora este zona agricolă din jurul polisului. 

2. În lucrarea „Theogonia”, poetul Homer descrie originea zeilor. 

3. În Sparta, periecii se ocupau cu agricultura. 

4. Pe ţărmul Mării Negre, grecii întemeiază coloniile: Histria, Tomis şi Callatis. 

5. Prin intermediul poemului homeric „Iliada”, ne este cunoscut războiul troian. 

6. Titanul Prometeu a dăruit oamenilor focul. 

III. Citiți textul de mai jos și a cunoștințelor tale, şi răspunde la următoarele cerințe:  

„Agricultura este atât de simplă, dacă fiecare se străduiește să o înțeleagă! Atunci când vine toamna, toţi oamenii îşi 

îndreaptă ochii către cer, aşteptând ca zeii să le dea ploaia atât de necesară însămânţării pământurilor. Apoi,când recolta 

este pregătită,ea trebuie culeasă cu grijă. Viţa-de-vie, de pildă: este suficient să o urmărești cum crește, să aştepţi ca 

strugurii să se coacă şi astfel îţi vor spune chiar ei când sunt gata de cules. La fel trebuie procedat şi cu măslinele ori cu 

smochinele.”  

Pe baza textului și a cunoștințelor proprii răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Menționați o altă denumire a vechilor greci și descrieți poziția geografică a Greciei antice.      4p 

2. Transcrieți din text fragmentul care arată influenţa climei asupra activităţii oamenilor.          2p 

3. Precizați două culturi agricole care pot fi identificate în text și prezentați numeroasele utilizări ale uneia dintre aceste 

culturi.                    6p 

4. Prezentați două meșteșuguri ale grecilor antici.          6p 

5. Menționați o cauză a procesului de colonizare.             2p   

6. Prezentați în aproximativ 10 rânduri  educația în Sparta.         10p 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Total test 100 puncte.
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PROIECT DIDACTIC 

Bucur Maria Bianca 

Școala Gimnazială Domnească Tg Neamț 

 

GRUPA : Mare 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „CÂND/CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

PROIECT TEMATIC: „SIMFONIA PRIMĂVERII” 

SUBTEMA: „Primăvară, bine ai venit!” 

DOMENIUL: Ştiinţe 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematică 

TEMA: „Numărăm până la 8” 

FORMA DE REALIZARE: exerciţii cu material individual 

TIPUL DE ACTIVITATE: predare  

SCOPUL: Formarea reprezentărilor corecte privind numeraţia în limitele 1-8,  prin dobândirea de  cunoştinţe despre 

numărul opt şi familiarizarea cu simbolul său grafic, cifra 8. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

➢  O1-   să identifice mulţimi cu 5,6,7,8 elemente ; 

➢  O2 - să numere conştient în ordine crescătoare şi descrescătoare în limitele 1-7; 

➢  O3-  să raporteze numărul la cantitate , cifra la număr şi reciproc; 

➢  O4 - să formeze mulţimea cu un element mai mult decât mulţimea iniţială; 

➢  O5-  să formeze mulţimi  diferite cu 8 elemente; 

➢  O6 - să constituie, prin desen, mulţimi cu 7-8 elemente. 

➢  

   STRATEGII  DIDACTICE 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, problematizarea, demonstraţia, exerciţiul,                             

jocul  

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşă demonstrativă, jetoane , cifre, coşuleţe, panou, coşuri       

cu materiale, fişe de lucru, creioane, stimulente. 

FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupuri. 

DURATA: 30-35 minute 

 

RESURSE BIBLIOGRAFICE 

- Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Bucureşti, Editura DPH,  2009 

- Lupu,Costică, -  „Didactica matematicii  pentru învăţământul preşcolar şi primar”, Bucureşti, Editura Caba, 2006 

 

 

 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1315 

EVENIMENT 

DIDACTIC 

CONŢINUT 

ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE 

Moment 

organizatoric 

Pregătirea copiilor şi a cadrului de desfăşurare a activităţii, pregătirea şi 

aşezarea materialului didactic;aşezarea copiilor în mod corespunzător. 

  

Captarea 

atenţiei 

Se va realiza cu ajutorul unor elemente surpriză. 

Educatoarea introduce  personajul surpriză care o reprezintă pe  

Violeta, solul Zânei Primăvară cu un săculeţ. 

Educatoarea descoperă împreună cu copiii ce conţine săculeţul. 

Este un tablou de primăvară cu următoarele elemente:soare, nori, 

copaci, rândunele,buburuze, ghiocei. Se intuieşte tabloul. 

Surpriza 

 

Conversaţia 

 

 

Explicaţia 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

Se cere copiilor să numere anumite elemente din tablou şi să precizeze 

câte elemente de un anumit fel sunt (2 copaci, 3 buburuze, 4 nori, 6 

rândunele, 7 ghiocei), şi ce cifră corespunde unui anumit număr. 

Copiii vor număra crescător şi descrescător în limitele 1- 7 cu ajutorul 

numărătorii. 

Exerciţiul 

Problematizarea 

Chestionarea 

orală 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

 

 

Pentru că ştiţi să număraţi atât de bine până la 7, astăzi vom învăţa să 

numărăm mai departe, până la 8, vom forma mulţimi cu 8 elemente, 

vom cunoaşte cifra 8, vom afla cu ce obiecte seamănă aceasta,vom 

stabili locul numărului 8 în şirul numerelor şi vom rezolva o fişă 

matematică. Voi preciza şi ce stimulente vor primi dacă vor rezolva 

toate sarcinile date. 

Explicaţia  

Intuirea 

materialelor 

Se  intuiesc  materialele distribuite pe mese şi în ce scop vor fi utilizate. Conversaţia Aprecieri 

verbale 

Prezentareacon

ţinutului şi 

dirijarea 

învăţării 

Voi lucra la panou : 

-aşez mulţimea ghioceilor în partea stângă a panoului pe o linie 

verticală; 

- se numără elementele mulţimii şi se precizează numărul lor, apoi se 

asociază cifra corespunzătoare, 7; 

- alături, în dreapta, se aşează o mulţime de buburuze care să aibă tot 

atâtea elemente câţi ghiocei  sunt , prin punere în perechi - 

corespondenţă unu la unu - (7). 

Se compară mulţimile şi se stabileşte că cele două mulţimi au tot atâtea 

elemente, 7;se subliniază că fiecare ghiocel are pereche o buburuză. 

Se mai adaugă o buburuză lângă cele şapte  şi se explică faptul că 

mulţimea s-a mărit cu un element. Că acum nu mai sunt şapte 

elemente, ci opt. Astfel s-a format o nouă mulţime care are opt 

elemente şi reprezintă numărul 8. 

 

Demonstraţia 

 

Explicaţia 

 

Demonstraţia 

 

 

 

Explicaţia 

 

Demonstraţia 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

Chestionarea 

orală 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Se explică şi că între cele două mulţimi există o diferenţă de un 

element, iar mulţimea cu 8 elemente este mai mare decât cea cu 7 

elemente cu  unu. 

Se asociază cifra corespunzătoare, respectiv cifra 8. 

Se precizează că cifra opt poate semăna cu diferite obiecte din jurul 

nostru: doi cerculeţe lipite, un colac uns cu miere şi cu nucă(sfânt), ca 

în versurile: 

„Opt este ca un colac 

Uns cu miere şi cu mac. 

Nu-l mâncaţi că vă – nşelaţi.” 

 

Se stabileşte ce fel de număr este numărul 8, cu soţ . 

Se identifică locul numărului 8 în şirul numerelor, respectiv după 

numărul 7. 

Obţinerea 

performanţei şi 

asigurarea 

transferului 

Li se cere copiilor să aşeze mulţimea ghioceilor pe o linie verticală, să 

numere elementele, să precizeze numărul lor şi să asocieze cifra 

corespunzătoare. Apoi li se cere să aşeze în partea dreaptă a ghioceilor 

o mulţime de buburuze care să aibă tot atâtea elemente.  

Li se cere copiilor să mai adauge încă o buburuză lângă cele şapte şi să 

precizeze ca s-a întâmplat cu mulţimea buburuzelor.  

Copiii numără elementele noii mulţimi şi  precizează câte elemente are 

noua mulţime, apoi asociază cifra corespunzătoare . 

Se exersează număratul elementelor noii mulţimi. 

Explicaţia 

 

 

Exerciţiul 

 

 

Problematizarea 

 

Exerciţiul 

Acţional-

practică 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Asigurarea  

retenţiei 

Pe grupuri se vor realiza următoarele sarcini: 

-să construiască un turn din opt cărămizi; 

- să pregătească  mere pentru opt prieteni; 

-să  pregătească mărţişoare pentru opt colege; 

-să aşeze în vază opt flori. 

Problematizarea 

 

Jocul 

 

Exerciţiul 

Acţional-

practică 

 

Aprecieri 

verbale 

Evaluarea Se rezolvă sarcinile fişei individuale: 

- Să formeze mulţimea cu opt elemente; 

- Să numere elementele mulţimii şi să o unească cu cifra 

corespunzătoare numărului. 

Se autoevaluează rezolvarea fişei. 

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

Exerciţiul 

Aprecieri  

verbale 

 

Autoevalua 

rea 

Încheierea Se fixează tema. 

Se fac aprecieri generale şi se dau recompense (stimulente). 

Conversaţia 

 

Aprecieri 

verbale 

generale  

Recompense 
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Inteligența emoțională la copii 

Profesor Crișan Daniela-Elena 

Școala Gimnazială Ibănești.jud.Mureș 

 

  Inteligența emoțională desemnează o capacitate de control și autocontrol al stresului și emoțiilor negative,o meta-

abilitate,care determină și influențează modul și eficiența cu care ne putem folosi celelalte capacități și abilități pe care le 

posedăm,inclusiv inteligența educațională. 

 Educația este un proces extrem de complex și de profund.Educația bazată pe inteligența emoțională pornește de 

la faptul că totalitatea acțiunilor noastre ne permite să creăm un echilibru mai sănătos în școală și în relațiile cu 

elevii.Acțiunile noastre trebuie să pună accent pe importanța sentimentelor și să ne ajute să ne ținem sub control emoțiile,în 

loc să acționăm impulsiv sau să ne lăsăm copleșiți de sentimente. 

 Capacitatea de a recunoaște și de a face față emoțiilor duce la performanțe mai mari la școală,în muncă și în 

relațiile interumane.Experiența a demonstrat însa că a fi deosebit de inteligent nu înseamna neapărat și a fi un bun leader, 

manager și, încet,încet, a prins contur conceptul 'inteligența emoțională', care îl implica pe cel de inteligență, dar îl și 

depășește prin complexitate. 

E deschisă deja calea unei psihologii care acordă un interes egal și inteligenței sentimentelor. Inteligența 

emoțională (EQ) presupune în primul rând conștientizare de sine, autodisciplina și empatie. Deși copilaria este extrem de 

importantă în punerea unor baze solide pentru dezvoltarea inteligenței emoționale, ea poate fi imbunătățită și cultivată 

inclusiv la vârsta adultă.    Sentimentele și emoțiile noastre constituie o valoroasă sursă de informatii,  ne ajută să luăm 

hotărâri și decizii.  Dacă suntem mai iscusiți în arta comunicării verbale, ne facem ințeleși mai ușor de ceilalți, îi facem să 

se simta importanți, ințelesi și să aiba încredere in noi. Sentimentele de empatie, compasiune, cooperare și iertare au 

potențialul de a ne uni ca specie, sentimentele ne unesc, iar convingerile ne despart. 

Inteligența emoționala ne armonizeaza cu mediul si cu noi insine. 

Daniel Goleman in cartea „Inteligența emoțională” subsumează rezultatele unor  cercetari care arata că 

dezvoltarea emoțională a elevilor este decisiva pentru succesul lor in viață, nu doar pentru rezultatele scolare.  Gardner, 

in teoria sa privind inteligențele multiple, rezerva un loc important acelor forme de inteligență care permit omului o 

adaptare superioară la mediul social mai apropiat sau mai depărtat lui. Astfel, el a introdus termenii 

de inteligenta interpersonală si intrapersonală. 

Inteligența interpersonală se referă la abilitatea de a-i ințelege pe ceilalți, de a cunoaște ceea ce-i motivează pe 

oameni, cum muncesc ei, cum poți coopera mai bine cu aceștia. De aceea Gardner apreciază că cei mai buni profesori 

dispun in cel mai înalt grad  de această formă de inteligență. Termenul de „inteligență emoțională” a apărut pentru prima 

dată în S.U.A., în anul 1985, într-o lucrare a lui Wayne Leon Payne, care considera că inteligența emoțională este 

o abilitate. Ulterior, in alte studii din 1990-1993 s-a considerat că inteligența emoțională implica: * abilitatea de a percepe 

cat mai corect emoțiile și de a le exprima; * abilitatea de a accede sau genera sentimente atunci cand ele faciliteaza gândirea; 

In 1992, în urma unor studii, Reuven Bar-On, doctor la Universitatea din Tel Aviv, a stabilit componentele 

inteligenței emoționale grupate astfel:  -aspectul intrapersonal;-aspectul interpersonal; -adaptabilitatea;-controlul 

stresului;-dispoziția generală. 
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          Steve Hein definește în 1996 inteligența emoțională astfel: 

       Să fii conștient de ceea ce simți tu si de ceea ce simt alții și să știi ce să faci legat de aceasta; 

       Să știi să deosebești ce-ți face bine si ce-ți face rău, și cum să treci de la rău la bine; 

       Să ai conștiința emoțională, sensibilitate și capacitate de conducere care să te ajute să maximizezi pe termen lung 

fericirea si supraviețuirea; 

       Inteligența emoțională este total diferită de inteligența academică.Ea este la fel de importantă pentru noi ca și 

inteligența academică,ea presupune dezvoltarea a tot ceea ce ține de ce și cum simțim și nu de ceea ce gîndim.Dacă 

inteligența academică ne oferă informații despre performanțele noastre în planul gândirii și al operațiilor sale,inteligența 

emoțională ne oferă informații legate de performanțele noastre din domeniul simțirii,al emoțiilor și sentimentelor noastre. 

      Inteligența emoțională este cea care ne ajută să ne cunoaștem și să ne exprimăm propriile trăiri și sentimente, să 

putem să le gestionăm în fața a diferite situații pe care viața ni le oferă, facilitându-ne adaptarea exterioară și echilibrul 

interior. 

      Gradul în care avem acces la cunoașterea și înțelegerea propriilor sentimente ne dă posibilitatea de a cunoaște și 

înțelege sentimentele persoanelor cu care relaționăm sau intrăm în contact, aceasta contribuind la stabilirea relațiilor noastre 

pozitive sau negative. Înțelegerea propriilor emoții și sentimente, cât și a celui/celor cu care venim în contact ne oferă un 

confort mult mai mare, ducând la înțelegere și armonie Construirea unor bune relații ne facilitează echilibrul în viață și ne 

ferește de tensiuni sau conflicte care ne pot destabiliza atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere al 

performanțelor pe care dorim să le obținem în diferite domenii. Accesul și înțelegerea vieții emoționale, dezvoltarea 

inteligenței emoționale pot conduce copilul sau adolescentul spre regăsirea unui simț al echilibrului, spre detensionarea 

conflictelor, spre înțelegerea a ceea ce se află în el, dar și în celălalt, spre reparearea unor relații proaste sau spre restabilirea 

unor relații cât mai potrivite și mai funcționale. 

      În procesul de învățare revărsarea este o premise obligatory pentru a atinge măiestria întro meserie,profesie sau 

artă.De aceea elevii trbuie ajutați să participle la lecții,nu numai cu mintea,ci și cu inima.Un rol foarte important în formarea 

copiilor îl au poveștile,povestirile,miturile,basmele și poeziile.Felul cum sunt povestite sau lecturate,analiza lor,duce la 

formarea unor sentimente.Copiii își aleg modele,învață să învingă obstacole.Povestirea unor fapte reale din trecut,sau 

actuale au un rol important în educarea inteligenței emoționale. 

     Să ne străduim ca prin munca de educație pe care le-o oferim elevilor și copiilor nostril,aceștia să ajungă oameni 

mature,fericiți,normali,realizați și împăcați cu ei înșiși și cu ceilalți. 
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Educația morală, prioritate a învățământului actual 

 

Prof. Elena-Luminiţa HRIŢCU 

Liceul Teoretic „Carmen Sylva”, Eforie Sud, Constanţa 

 

 

Potrivit Manualului de pedagogie (coord. Ioan Jinga, Elena Istrate), educaţia etică reprezintă „o componentă a 

educaţiei, prin care se realizează formarea şi educarea conştiinţei şi a conduitei morale, formarea profilului moral al 

personalităţii, elaborarea comportamentului social-moral”. 

Dacă într-un trecut nu prea îndepărtat, educaţia morală nu constituia o prioritate în şcoala românească, astăzi 

formarea individului nu poate fi concepută în afara dimensiunii etice, factor-cheie în constituirea armonioasă a 

personalităţii educabilului. Desigur, şcoala nu este unica responsabilă de realizarea educaţiei morale, ci necesită aportul 

altor factori, printre care se numără familia. Este bine cunoscut faptul că temelia educaţiei o constituie cei şapte ani de 

acasă, de aceea, se impune intensificarea eforturilor familiei, în vederea formării profilului moral al celor care alcătuiesc 

tânăra generaţie. 

În esenţă, în ceea ce priveşte educaţia etică, rolul educatorului este acela de a oferi ocazii de învăţare cât mai 

diversificate, ce facilitează formarea conştiinţei şi a conduitei morale a elevului. Acesta din urmă trebuie să fie informat cu 

privire la valorile şi normele morale, dar cunoaşterea lor nu este suficientă, ci trebuie însoţită de experimentarea în plan 

afectiv. Pentru ca regulile etice să se reflecte şi în conduita elevului, este necesară trăirea de ordin emoţional. 

Un aspect important de care trebuie să ţinem cont în realizarea educaţiei etice vizează puterea exemplului personal. 

Deoarece preşcolarul şi şcolarul mic au tendinţa de a imita persoanele cu care intră în contact, iar educatorul este mai mult 

decât o simplă persoană cunoscută de elev, reprezentând, în majoritatea cazurilor, un model de comportament, se impune 

ca acesta să dea dovadă de o înaltă ţinută morală, idee reliefată şi de autoarea Elena Istrate: „Cadrul didactic educă nu 

numai prin ceea ce transmite elevilor, ci prin întreaga lui personalitate, prin modelul pe care îl oferă în îndeplinirea datoriilor 

sociale şi personale”.  

Din păcate, moralitatea societăţii actuale – şi a unora dintre dascălii din şcoala românească, în particular – este 

adesea contestabilă şi de aici derivă numeroasele abateri de la normele etice, pe care mass-media le supralicitează 

programatic. 

Oferind exemple personale de conduită etică, educatorul devine un model pozitiv pe care elevul nu îl poate ignora. 

Mici obişnuinţe sau gesturi ale noastre, ale cadrelor didactice, le pot inculca elevilor norme morale solide. De pildă, 

punctualitatea dascălului îi determină pe elevi să respecte programul de recreaţie-oră de curs şi le impune acestora o 

rigurozitate în organizarea şi participarea la activităţile asociate celor două intervale. 

Totodată, o atentă pregătire a secvenţelor de învăţare, din partea cadrelor didactice, le poate determina elevilor 

dorinţa de a se ridica la înălţimea modelelor, concretizată prin tratarea cu conştiinciozitate a temelor pentru acasă. Pentru 

a-i învăţa pe elevi să manifeste respect faţă de noi, cei de la catedră, în primul rând este necesar ca noi înşine să probăm 

condescendenţă faţă de superiorii noştri ierarhici. Elevul înţelege astfel că, deşi oamenii se nasc egali, există anumite 

ierarhii pe care le impun împrejurările existenţiale şi acestea presupun relaţii de respect. Sentimentul trebuie să fie însă 

mutual, în sensul că este necesar ca el să se manifeste şi de la superior la inferior, astfel încât cadrul didactic le datorează 

respect nu numai directorului, inspectorilor etc., ci şi celor aflaţi la un nivel mai jos ca el, mai exact, elevilor. Trataţi  în 

mod adecvată, copiii/adolescenţii conştientizează că şi ei datorează respect celorlalţi, indiferent de statutul lor.  
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Dar simpla conştientizare ori informarea elevului cu privire la normele şi valorile morale este insuficientă. Ea 

trebuie însoţită de o voinţă care se cere, la rândul ei, educată. Elevul necesită impulsuri interne care să îi dicteze aplicarea 

principiilor deţinute pe cale raţională. Astfel, educaţia morală devine act cognitiv (prin cunoaşterea valorilor şi normelor 

etice), afectiv (redat prin experimentarea emoţiilor) şi voliţional (voinţa fiind cea care îi oferă individului impulsul de a 

acţiona într-un anumit mod într-o situaţie dată). 

Aminteam anterior că exemplul constituie o metodă de realizare a educaţiei morale, un loc aparte, prin influenţa 

majoră pe care o exercită, fiind cel personal, oferit de cadrul didactic. În afara acestui tip de exmplu (unul direct), se mai 

înregistrează în desfăşurarea actului didactic şi un al doilea tip, indirect. Aceste exemple imaginate se oferă odată cu 

transmiterea continutului cognitiv şi sunt mai frecvente în cazul disciplinelor umaniste decât în sfera ştiinţelor exacte. 

De pildă, în cazul disciplinei Limba şi literatura română, textele literare incluse în curriculum de-a lungul anilor 

de studiu oferă nenumărate astfel de exemple indirecte. Ele sunt comunicate cu ajutorul cuvântului, reprezentând acţiuni 

morale realizate de personajele literare în situaţii concrete. Selectarea celor mai potrivite astfel de exemple morale trebuie 

să ţină seama de particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor, de experienţa lor de viaţă etc. 

Astfel, la nivel liceal, este obligatoriu studiul diverselor opere care ilustrează specia nuvelă. Un text reprezentativ 

în acest sens este Moara cu noroc, capodopera nuvelisticii româneşti şi proză reprezentativă a lui Ioan Slavici. Autorului i 

s-a pus eticheta de „moralist”, idee confirmată şi de poetul Eminescu, pentru care, Slavici „e, înainte de toate, un autor pe 

deplin sănătos în concepţie”. Mesajul nuvelei este de notorietate: arghirofilia determină pierderea valorilor morale, 

dezumanizarea individului. Protagonistul, Ghiță, avid de a se îmbogăți rapid și ușor, se leapădă treptat de principiile etice  

care ar trebui să guverneze existența omului. Consecința: moralistul Ioan Slavici își pedepsește personajul, care ajunge să 

își ucidă nevasta, pentru ca apoi să fie omorât el însuși. Prin finalul justițiar, prozatorul militează pentru valori morale 

precum cumpatarea, moderația, respectul față de adevăr.  

De asemenea, romanul Ion al lui Liviu Rebeanu oferă un alt exemplu de abatere de la normele morale: eroul, țăran 

sărac iubitor de pământ, recurge la gestul seducerii Anei, cu scopul de a-l forța pe tatăl acesteia să îi cedeze pământul ce i 

se cuvine fetei ca zestre. Soluția pe care o adoptă protagonistul contravine principiilor morale, ca și acțiunile ulterioare ale 

sale: trădarea învățătorului care îl ajutase cu bună-credință, indiferența manifestată la moartea Anei și a copilului, 

apropierea de George în scopul recuceririi Floricăi. De aceea, finalul personajului este previzibil: Ion este ucis cu sapa de 

către George. Chiar dacă mesajul este mai subtil transmis de romancierul Liviu Rebreanu, prin raportare la nuvelistul de la 

Junimea, care face o demonstrație – în nuvela sa – asupra faptului că abaterea de la normele morale atrage după sine 

suportarea unor consecințe grave, ambele opere se pot rezuma la aceeași idee. Studiindu-le și pătrunzându-le semnificațiile, 

elevii se informează, în primul rând, cu privire la normele și valorile morale care trebuie respectate, făcând apel, la acest 

nivel, la cogniție. Apoi, experimentând alături de personaje emoții și sentimente, elevii efectuează actul afectiv, atât e 

necesar educației morale, pentru ca, ulterior, în vederea însușirii principiilor morale, aceștia să apeleze la propria voință. 

Când actul volițional eșuează, în special în situația unei recidive, elevul poate și trebuie să fie sancționat. Așa cum 

personajele literare care deviază de la normele morale sunt pedepsite, și elevul va primi sancțiunea punitivă, însă în vederea 

evitării situației de repetare a actului imoral. Pedepsele administrate sunt graduale, în funcție de gravitatea abaterii și în 

conformitate cu legislația în vigoare. În orice caz, acțiunea punitivă nu trebuie să fie aplicată înaintea unui efort al cadrului 

didactic de a discuta cu elevul pe marginea motivelor care l-au determinat să procedeze incorect. Intervine, în cazul unei 

abateri comportamentale, o situație de criză educațională, a cărei soluționare ține de capacitatea de intervenție a cadrului 

didactic, de implicațiile statutului său de manager al clasei de elevi. 
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La fel de importantă ca educația intelectuală, estetică sau profesională, educația morală efectuată în școală asigură 

premisele formării unui adult sanatos din punct de vedere etic, capabil, la rândul său, a deveni un model pozitiv de conduită 

morală pentru generația ce îi urmează. 

 

 

 

 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1322 

Planificare opțional: Receptare textuală și scriere creativă 

 

Autor: prof. RĂDUCEA MIHAELA 

COLEGIUL NAҬIONAL PEDAGOGIC,,REGINA MARIA” PLOIEȘTI 

 

COMPETENŢE GENERALE 

1. Receptarea textului literar, nonliterar şi multimodal din perspectiva abilităţilor de viaţă; 

2. Utilizarea lecturii în vederea dezvoltării personale; 

VALORI ŞI ATITUDINI 

• Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi; 

• Asumarea unui set de valori personale care să confere identitate persoanei; 

• Dezvoltarea gândirii critice, flexibile şi prospective; 

• Cultivarea interesului pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi ca expresie a dezvoltării durabile; 

• Valorizarea creativităţii ca resursă pentru dezvoltarea peronală şi comunitară; 

• Acceptarea diversităţii etnice, sociale, culturale, religioase, de opţiune etc.; 

• Acceptarea dialogului şi a comunicării interculturale. 

Competenţe specifice Conţinuturi asociate 

1.1 Citirea unor texte diferite care abordează problematica 

abilităților de viață 

 

 

 

1.2 Observarea comportamentului personajelor literare/ a 

persoanelor în vederea identificării abilității de viață absente 

Texte literare și nonliterare 

Sensul global al textelor 

Abilități de viață: abilități de comunicare, abilități sociale, 

abilități de management al învățării și informațiilor, abilități de 

autocunoaștere, abilități de autoîngrijire, abilități cognitive, 

abilități practice 

Comportamentul 
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sau dobândite 

 

Personaj literar; persoană 

 

 

1. Utilizarea lecturii în vederea dezvoltării personale 

Competenţe specifice Conţinuturi asociate 

2.1 Identificarea rolului lecturii în dezvoltarea personală 

2.2 Asocierea textelor citite cu experiențe personale 

 

Lectura experiențială 

Lectura de identificare 

Dezvoltarea personală 

 

SUGESTII METODOLOGICE 

Programa oferă posibilitatea organizării flexibile a învăţării într-un număr variabil de lecţii. Se recomandă ca textele literare şi nonliterare selectate în vederea 

dezvoltării competenţelor generale vizate de prezenta programă să fie legate tematic de problema abilităţilor de viaţă. Textele literare vor fi selectate atât din literatura română, 

cât şi din literatura universală.  

Numărul de texte literare selectate destinate lecturii, pentru fiecare an şcolar, este de cel puţin 5 (fragmente sau integrale): poezii, proză narativă şi text dramatic. În 

ceea ce priveşte textele nonliterare, se vor studia, în acest scop, cel puţin 4 texte, de preferinţă legate tematic de cele literare şi aflate în strânsă legătură cu categoria de vârstă 

din care fac parte elevii. În cazul claselor din ciclul inferior şi superior al liceului, se vor include în seria creaţiilor supuse discuţiilor cel puţin o piesă de teatru şi un film, pentru 

fiecare an şcolar.  
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Unitatea de 

învăţare 

Conţinuturi Obiective de 

referinţă 

Nr. 

ore 

Săptămâna Observaţii 

SEMESTRUL I Prezentarea disciplinei opţionale 1.1, 1.2, 2.1, 

2.2 

1 I  

 

I. STRUCTURI 

NARATIVE 

Lumea s-a lărgit dintr-odată! de Veronica D. 

Niculescu 

Copilul și realitatea înconjurătoare 

 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2 

2 II-III  

                                                                                                                 TOTAL – 3 ORE 

 

 

II.STRUCTURI 

NARATIVE 

 

Ioana Pârvulescu - ,,Inocenții”- fragmente 

Respectul de sine și față de ceilalți 

Personajele și valorile morale 

 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2 

3 IV-VI  

                                                                                                                 TOTAL – 3 ORE 

 

III.  STRUCTURI 

LIRICE 

Bibliotecă, de Marin Sorescu 

Primele impresii 

Lumea textului 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2 

2 VII-VIII  

                                                                                                                 TOTAL – 2 ORE 

 

 

IV. TEXTUL 

NONLITERAR 

Articolul de revistă 

Particularităţi ale textului nonliterar 

De la textul nonliterar la textul literar 

 

 

 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2 

2 IX-X  

                                                                                    TOTAL – 2 ORE 
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V. TEXTUL 

MULTIMODAL 

Afișul 

Particularităţi ale textului multimodal 

Coduri de comunicare şi registre lingvistice 

Interferenţe între textul literar şi textul modal 

 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2 

2 XI-XII  

 Recapitulare semestrială 

Evaluare 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2 

2 XIII-XIV  

 

SEMESTRUL al II-

lea 

VI. STRUCTURI 

NARATIVE 

Minunea, de R.J.Palacio 

Personajele și valorile morale 

Exprimarea opiniei 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2 

3          I, II, III  

 

VII. STRUCTURI 

NARATIVE 

Războiul care mi-a salvat viața de Kimberly 

Brubaker Bradley 

Personajele și valorile morale 

Impresii și exprimare de opinie 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2 

3  

IV-VI 

 

                                                                      TOTAL – 6 ORE 

 

VIII. TEXT 

LITERAR-

SCENARIU 

Firmin.Aventurile unei vieți subterane, 

de Sam Savage 

Relația autor, narator, personaj 

Exprimarea unui punct de vedere 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2 

4         VII-X  

                                                                                             TOTAL 4 ORE 

 Mărțișor , de Ion Pillat 1.1, 1.2, 2.1, 2         XI, XII  
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IX. STRUCTURI 

LIRICE 

Poezia naturii. Procedee de expresivitate 

Organizarea unui text propriu. Scriere creativă 

2.2 

                                                                      TOTAL – 2 ORE 

 

 

X. TEXTUL 

NONLITERAR 

 

 

 

Enciclopedia Universului 

Particularităţi ale textului nonliterar 

Transformarea textului nonliterar în text literar 

Textul între conotativ şi denotativ 

 1.1, 1.2, 2.1, 

2.2 

2 XIII, XIV 

 

 

                                                                    TOTAL – 2 ORE 

 

 

XI. TEXTUL 

MULTIMODAL 

 

 

Particularităţi ale textului multimodal 

Coduri de comunicare şi registre lingvistice 

Interferenţe între textul literar şi textul modal 

 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2 

1  XV 

 

 

                                                                TOTAL 2ORE 

 

XII. STRUCTURI 

NARATIVE 

,,Dumbrava minunată” de M. Sadoveanu 

Copilul și realitatea înconjurătoare 

 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2 

2 XVI-XVII  

                                                               TOTAL 2 ORE 

 

XIII.RECAPITULA

RE 

Recapitulare semestrială 

Evaluare finală 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2 

2 XVIII-XIX  

               TOTAL 2 ORE 
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Palatul „Jean Mihail” din Craiova 

 

 
Prof. Năstasie Mihaela 

 Școala Gimnazială Rojiște,județul Dolj 

Prof. Năstasie Adina –Melania 

 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”-București 

 

 

Craiova se poate mândri cu cea mai somptuoasă clădire din Oltenia – Palatul „Jean Mihail”, clădire care este 

asemănată cu Palatul Schonbrunn din Viena și care găzduiește astăzi Muzeul de Artă, unde sunt expuse mai multe lucrări 

ale creatorului sculpturii moderne, Constantin Brâncuși. Aflată acum la finalul unui amplu proces de reabilitare care a 

început în anul 2011, restauratorii încercând să o aducă la forma sa inițială de la începutul secolului trecut, clădirea a fost 

construită în perioada 1900 — 1907, după planurile arhitectului francez Paul Gottereau, la cererea lui Constantin Dinu 

Mihail (1837 — 1908), al doilea cel mai bogat om din România de la acea vreme după George Gr.Cantacuzino, prim-

ministru al României în perioada 1889-1900. Legenda spune că Mihail era atât de bogat, încât s-a dus la Regele Carol I și 

i-a cerut permisiunea să acopere clădirea cu monede de aur, iar regele ar fi spus că este de acord cu condiția ca acestea să 

fie puse în dungă. Și a renunțat la idee, doar pentru că o mică porțiune ar fi rămas neacoperită dacă ar fi pus monedele în 

dungă. 

Construit în stilul academismului francez, cu elemente arhitecturale ce aparțin barocului târziu, palatul este 

remarcabil atât prin bogata arhitectură exterioară (ancadramentele ferestrelor, ornamentele fațadelor, lucrările de feronerie 

ale balcoanelor, patru coloane adosate etajului I, al corpului central decroșat, loggia centrală de pe fațada sudică a palatului, 

acoperișul mansardei), cât și prin amenajările interioare. La capătul scării centrale se află bustul lui Dinu Mihail, deasupra 

căruia este gravată inscripția de inaugurare a palatului: „Această clădire s-a ridicat în anii 1900-1907 de către Constantin 

N. Mihail şi s-a inaugurat la anul 1909 de fiii săi Nicolae şi Ioan”. 

La construcția palatului s-au folosit materiale de cea mai bună calitate și meșteri străini, în general italieni veniți 

din zona friulană și stabiliți în Oltenia. Valoroasa stucatură, în parte aurită, luminatoarele, oglinzile venețiene, plafoanele 

și cartușele pictate, candelabrele cu ornamente din cristal de Murano, coloanele, scările din marmură de Carrara, pereții 

tapisați cu mătase de Lyon, lambriurile, mobilierul stil, feroneria etc., toate dau încăperilor un aer de eleganță și gust rafinat. 

Palatul a fost acoperit cu ardezie și dotat încă de la început cu instalație electrică, încălzire centrală etc. Prețuit pentru 

valoarea sa artistică, el a figurat încă din anul 1947 ca unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură civilă de 

la începutul secolului al XX-lea. 

În palat s-au petrecut de-a lungul anilor câteva evenimente istorice importante. Astfel, în anul 1913, în luna mai, 

regele Carol I și familia sa au fost găzduiți în Palatul Mihail. Apoi, în vara anului 1913, în iulie, în timpul celui de-al doilea 

război balcanic, pentru scurt timp, regele Carol I a locuit din nou aici, iar în 1915 regele Ferdinand. În timpul Primului 

Război Mondial, când parte din teritoriul României a fost vremelnic ocupat de Puterile Centrale, în palat a fost sediul 

Comandaturii Germane pentru Oltenia. La sfârșitul verii anului 1940, în palat au avut loc tratativele româno-bulgare, în 

urma cărora, la 7 septembrie, țara noastră a cedat Bulgariei Cadrilaterul. Începând din septembrie 1944, palatul a fost sediul 

Comandamentului sovietic al Armatei a 53-a. În toamna aceluiași an, timp de cinci săptămâni, a locuit aici și Iosif Broz 

Tito, iar în septembrie 1944 s-a încheiat Acordul dintre Comitetul Național de Eliberare a Iugoslaviei și Frontul Patriei din 

Bulgaria, acord prin care războiul dintre Iugoslavia și Bulgaria înceta. De aici Iosif Broz Tito a condus atunci operațiunile 
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de eliberare ale Belgradului, operațiuni încheiate cu succes la 20 octombrie 1944. Din august 1954, Palatul ‘Jean Mihail’ 

adăpostește Muzeul de Artă Craiova. 

Șeful echipei de restauratori ai Muzeului de Artă din Craiova, pictorul restaurator Gheorghe Nicolae Jack, a 

afirmat pe timpul desfășurării lucrărilor, că restaurarea a fost un proces complex, începând de la proiectare, documentarea 

de arhivă, pentru că această clădire a fost inițial o casă de locuit, nu un muzeu și a fost nevoie de sondaje stratigrafice. 

‘Pentru găsirea culorilor originale a fost nevoie de simulare a culorilor și pe calculator, am fost nevoiți să stăm lângă 

producătorii culorilor și a trebuit ca noi să spunem gramajul, tot, cât se pune. Caroiajul din colțuri al unor săli nu îl găseam 

nicăieri și tot printr-un sondaj stratigrafic am descoperit exact acele caroiaje’, a spus Gheorghe Nicolae Jack. 

Fondul de bază al patrimoniului muzeului l-a constituit Pinacoteca “Alexandru și Aristia Aman”, la care s-au 

adăugat transferuri de lucrări importante, achiziții proprii, precum și noi donații, mare parte dintre ele făcute de către artiștii 

români, ajungându-se astăzi la un fond de peste 12.000 de piese de artă românească și străină. 

 

 

 

Bibliografie:  

Rezeanu Paul, „ Muzeul de Artă Craiova”, Editura Meridiane, 1985 
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Muzee etnografice din județul Gorj 

 

Prof. Năstasie Mihaela 

 Școala Gimnazială Rojiște,județul Dolj 

Prof. Năstasie Adina –Melania 

 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”-București 

 

Din cele 18 muzee în aer liber din România, unu se găseşte în regiunea studiată la o distanță de aproximativ 8 km 

de Târgu Jiu, în apropierea oraşului Bumbești - Jiu, - Muzeul de la Curtișoara denumit și Muzeul Arhitecturii Populare din 

Gorj. Într-un cadru natural deosebit de pitoresc, situat pe cea de-a doua terasă a Jiului, la intrarea în satul Curtișoara, a fost 

inaugurat la 17 august 1975, prin strădania fostei directoare a Muzeului judeţean, doamna Elena Udriște. 

Atrage atenţia în primul rând cula, o impresionantă construcţie ţărănească din secolul al-XVIII-lea, în care este 

amenajată o expoziţie permanentă de artă populară gorjeană. Sunt expuse ţesături, cusături și covoare țărănești 

caracteristice regiunii, obiecte din lemn măiestrit ornamentate prin tehnica crestării, precum și piese de ceramică din 

centrele judeţene, piese ce se disting prin frumuseţea formei și a ornamentului. Atât cula cât și fântâna acoperită au aparţinut 

familiei Cornea din Târgu Jiu, primită ca moştenire de la Radu Pistescu. 

Cu excepţia culei, bisericii, conacului și fântânii acoperite, toate celelalte obiecte existente în muzeu au fost aduse, 

în timp, din diverse zone ale regiunii studiate, demontate în zonele de provenienţă și apoi remontate cu grijă la Curtișoara. 

Poarta monumentală de la intrare a fost adusă în 1881. 

Celor 28 de obiective dispuse pe o suprafaţă de de 12 ha li s-a adăugat în 2000 ansamblul Tătărescu adus din 

localitatea Poiana. Inaugurarea a avut loc la 21 iulie 2002. Ansamblul include deci cele mai recente obiective. 

Muzeul Arhitecturii gorjene, secţia de etnografie a Muzeului judeţean ”Alexandru Ștefulescu” pune în evidență 

trăsăturile specifice de viață și cultură a populaţiei gorjului. 

Muzee etnografice se găsesc și în comunele Peștișani sat Brădiceni, Runcu sat Dobrița, Lelești (inaugurat în 1977), 

Draguțești și Arcani-Muzeul Văii Jaleșului ”Grigore Pupăză”. Muzeul din Săcelu este amenajat într-o casă din secolul al-

XVIII-lea care a aparţinut lui Vasile Moanga, prieten al lui Tudor Vladimirescu. Această casă, construită după modelul 

culelor olteneşti a fost declarată monument de arhitectură. 
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Ansamblul Tatarescu 

Sursa: https://www.google.ro/search?q=ansamblul+tatarascu 

 

Din păcate, casa Costica Bărbătescu (1848-1850) din comuna Bărbăteşti care adăpostea un muzeu etnografic, 

după 1989 a fost neglijată, în prezent fiind în ruină. În comuna Bengești-Ciocadia nu mai exista nici ruinele casei familiei 

Bengescu. Conacul Vasile Bratuianu (secolul al XlX-lea) din satul Trocani a fost dărâmat, fiul construind o casa proprie. 

În satul Cartiu, comuna Turcinești se află casa Cartianu (secolul al XVIII-lea), o sinteză reuşită dintre o culă și o 

casă ţărănească. A fost locuită până în 1973, apoi cumpărată de stat. A fost renovate în perioada 1994-2001, cheltuiala fiind 

suportată de Direcţia Monumente istorice a Ministerului Culturii. Se urmăreşte să devină muzeu (încă nu s-a dat în 

folosinţă). 

Comuna Lelești este atestată documentar din 27 noiembrie 1487. Impresionează poarta prin monumentalitatea 

arhitecturii, prin bogăţia decoraţiei. Exponatele, distribuite în mai multe camere, au fost donate de cetăţenii din sat comunei. 

Î n  Lelești au existat meşteri cojocari vestiţi, centrul de aici fiind renumit pentru lucrătura pieptarelor din blana fără mâneci 

cu broderii bogate pe piept. 

Secţiunea de sculptură populară are printre multele obiecte stâlpii de casa din 1820 și 1870, stâlpi de pivniţa din 

1860, uși de casa și pivniţa. O altă încăpere a muzeului recompune interiorul ţărănesc de odinioară, cu piese obişnuite: 

opaiţe, război de ţesut, pat, lăzi de zestre, icoane din lemn, ș.a. 

Muzeul din Arcani reuneşte, într-o imagine unitară, mărturiile vieţii pe valea Sohodolului din cele mai vechi 

timpuri și până în prezent. Colecţia muzeului, cuprinzând acte în limba slavonă și română se referă, mai ales la ”legiuirile 

privind pământul, daniile, vânzările, etc” (G. Niculescu, A.D. Serban, S.I.Vescan, 1997). 

Ca obiective turistice, muzeele etnografice pot fi puse în valoare prin circuite, tururi de oraşe, excursii tematice. 

 

 

Bibliografie: 

1. Cândea Melinda, Erdeli G.,Tamara Simon, (2001), România. Potenţial turistic și turism, Editura Universităţii 

din Bucureşti 

2. Cocean Pompei, (1997), Geografia turismului românesc. Editura Focul Viu, Cluj Napoca  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.ro/search?q=ansamblul+tatarascu
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ DE O ZI 

Prof. Molnar Marta 

GRUPA: Mică 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?” 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ”Prietenii noștri-animalele” 

TEMA SĂPTĂMÂNII:”Lume, dragă lume, am prieteni și-n pădure!” 

TEMA ACTIVITĂȚII INTEGRATE: „Tapsi, prietenul meu” 

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: ADE +ALA1 (DLC+DȘ) +ALA2 

• ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Rutine: Primirea copiilor, micul dejun, gustarea (deprinderi specifice) 

Întâlnirea de dimineață:  

➢ Salutul; Prezența; Calendarul naturii;  

➢ Gimnastica de înviorare: ,,Gimnastica cu zaruri” 

➢ Activitatea de grup: ,,Puzzle” – joc distractiv 

Tranziții: „Sétálunk, sétálunk”, “ Aki nem lép egyszerre”, „Megyünk, megyünk” 

• ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE: DLC-Educarea limbajului: ,,Sub ciupercă” – povestire 

(povestea educatoarei) + DȘ „Ciuperci în pădure” -Consolidarea numerelor 1, 2 –joc didactic 

• JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA1) 

Bibliotecă: ”Imagini cu animale din pădure.” Recunoaște animalele de pe cartel! Găsește oul cucului și 

argumentează-ți răspunsul! 

Artă: ”Animalul preferat”. Colorează animalele și pune-le pe macheta pregătită! 

Știință: ”Câte animale vezi în poiană” Găsește animalele sub făina de mălai! Numără  animalele ascunse! 

• ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA2): 

,,Rókaveszély” – joc de mișcare 

MIJLOCUL DE REALIZARE: activitate integrată (de o zi). 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

A.1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

E.2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat 

D.1. Mesaje orale în context de comunicare cunoscute 

B.4. Autocontrol și expresivitate emoțională 

 

COMPORTAMENTE URMĂRITE PE PARCURSUL DERULĂRII ACTIVITĂȚII INTEGRATE SI  
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OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

COMPORTAMENTE URMĂRITE PE 

PARCURSUL DERULĂRII ACTIVITĂȚII 

INTEGRATE 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 

D.1.1 Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, 

în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare 

receptivă) 

O1* Preșcolarul va fi capabil să asculte o poveste, 

urmărind firul logic cu ajutorul imaginilor; 

D.1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca 

urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor 

(comunicare expresivă) 

O2*Preșcolarul va fi capabil să expună principalele idei 

ale poveștii, apelând la emoțiile simțite pe parcursul 

expunerii; 

E.2.1. Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr 

şi cu numeraţia 

E.2.2. Demonstrează familiarizarea cu informații despre 

mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, volum 

O3* Preșcolarul va fi capabil să compare ciupercile după 

dimensiune, culoare, număr și  să le numere- Recunoaște 

numerele: 1,2 

B. 4.2. Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional O4*  Preșcolarul va fi capabil să-și păstreze calmul în 

cazul eliminării din jocul distractiv; 

 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: iepuraș, zaruri, coșuleț, puzzle, ciuperci, șorți de basm, coroană cu animale, cartelă 

cu imagi, colorare, făină de porumb, pensule, creioane colorate 

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: povestirea, conversația, problematizarea, explicația, demonstrația, exercițiul, 

metoda de Floare de Lotus 

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal, individual 

DURATA: O ZI (tura I) 

 

EVALUARE: Ținând cont de faptul că, proiectarea activității s-a axat pe comportamente, pe parcursul activității integrate, 

vor fi evaluate următoarele aspecte: 

- participarea activă la redarea principalelor idei ale textului; 

- corectitudinea răspunsurilor date de preșcolari la întrebările doamnei educatoare; 

- îndeplinirea sarcinilor de lucru; 

- manifestarea emoțiilor prin cântec și comunicare orală 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Curriculum pentru educația timpurie (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani), 2019, M.E.N., București; 

2. Tătaru. L., Glava. A., Chiș. O., (2014), Piramida cunoașterii, Editura Diamant, Pitești. 

3. Barabási Tünde, Stark Gabriella: (2020),Óvodamódszertani alapismeretek, Presa Universitară Clujeană 
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ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENŢIALE  

PROIECT DIDACTIC 

 

 

Prof. Bátori Mária-Gyopárka 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.30 "Mugurel", Oradea 

Grupa: mijlocie  

Secţia: maghiară 

Tema: Eu și lumea mea 

Subtema:” Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face” 

Categoria de activitate: Activitate interdisciplinară  

 DLC-DLC-DOS--DEC (Limba maternă- Limba română- Educație moral civică- 

                                                         -Muzică-Desen) 

Tipul activităţii: predare-învăţare 

Durata activităţii: 35-40 minute 

Obiective operaţionale:  

-DLC:  -să participe activ la cele trei jocuri propuse de educatoare 

             -după jocurile susținute, să-și formuleze titlul lecturii ( cu sau fără ajutorul educatoarei) 

            -să asculte cu atenţie povestirea educatoarei 

            -să răspundă la întrebări 

            -să folosească expresii şi cuvinte noi în contexte diferite  

            -să demonstreze că a înţeles mesajul textului 

            -să rețină proverbul: „ Jó tett helyébe, jót várj! 

            -să-și însușească numele animalelor în limba română (leu, girafă, șoricel însoțite cu adjective potrivite încrezut, 

fricos, modest  

             -să asculte cu atenție varianta muzicală a lecturii de pe CD. 

             -să deseneze leul împreună cu educatoarea pas cu pas. 

                                                                                                                                                                                                                   

Primii pași pentru închegarea colectivului după perioada de acomodare 

 

  Scopul activităţii  - ajutarea celor mici și cei care sunt în nevoie 

                              - dezvoltarea exprimării sentimentelor 

                              - dezvoltarea atenției prin ascultarea povestirii 

                              -dezvoltarea vocabularului activ și pasiv prin expresile noi „gőgös” „segítőkész” 

                              - îmbogățirea vocabularului în limba română cu substantive și cu adjective 

Strategii didactice:  

*Metode şi procedee: povestirea, surpriza, conversaţia, explicaţia, întrebarea 

*Mijloace didactice: cartonașe, păpușa, leul, șoarecele, pânză, foi de A4,creion grafic, tablă de perete, cretă albă CD 

player                                                                                                                                                                         
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Forma de organizare: frontală 

 

Secvenţe        

didactice 

               Conţinutul ştiinţific Strategii 

didactice 

Evaluare 

I.Momentul 

organizatoric 

Aerisirea sălii de grupă 

-aranjarea mobilierului, pregătirea materialelor didactice necesare. 

-intrarea ordonată a copiilor de la micul dejun în sală de grupă .Mergând în sală copiii vor recita 

zicătorul,Gyí paci, paripa"...şi vor alcătui un cerc și se vor așeza în semicerc.                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

II. Captarea 

atenţiei  

   Și iarăși a sosit la voi prietena voastră, Katika, fiindcă vrea să fie convinsă că vă place să vă jucați 

împreună, cei mai mici cu cei mai mari. Se va așeza pe catedra. 

 

        Primul joc va fi Prietenul meu cel mai bun este... 

Voi începe jocul eu: Eu  sunt.... și prietenul meu este.....(Jocul se va continua până când toți își iau 

cuvântul). 

         

        Cel de al doilea  joc are ca titlul ”Așa sunt eu” 

  Pe măsuțe sunt niște cartonase. Puteți să vă alegeți cei care doriți, dar vă rog să vă anunțați 

frumos.( Pe cartonase sunt desenate fețe/supărate, bucuroase,triste, mandre).Vă rog să ne arătați 

cum sunt desenele.... 

 

   Și iată am ajuns la ultimul joc care are titlul 

„ Mi-e foame”.Vom juca cu intonația și nuanțarea vocii. 

   Pisica zice:” Mi-e foame” 

   Șoarece zice: :” Mi-e foame” 

   Leul zice :” Mi-e foame” 

Surpriză 

 

 

 

răspund 

 

răspund 

   

 

 

 

surpriză  

 

 

 

 

 

 

 

    

III. 

Anunţarea 

temei 

 

  Astăzi voi spune o poveste despre două animale:  primul are glasul cel mai gros, iar cea a doua are 

cel mai subțire 

   Oare cine sunt ei?  

(Vom afla titlul împreună) 

Titlul lecturii este Leul și șoricelul 

răspund  
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IV. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

Educatoarea povesteşte întâmplarea folosind nuanţarea vocii şi mimica adecvată. 

 În poveste este vorba despre leul care e foarte încrezut, find regele animalelor. Nu are nici un 

prieten și vorbește urât cu animalele. 

    Întro zi a zărit o girafă, și fugind lângă ea, a întrebat-o dacă vrea să-i fie prietenă, dar girafa  nici 

nu l-a băgat în seamă. Ea îl cunoștea pe leu de mult… Nu peste mult timp apare un șoarece care și-a 

oferit prietenia leului, cu condiția că se va comporta corect cu el. Leul a devenit vehement și l-a 

întrebat cu superioritate:- Știi, cine sunt eu ?  

                                       -   Regele animalelor. 

 

- Cum să mă joc cu un soricel ? Și-a mers mai departe. 

    Întro seară a căzut întro capcană, din pânză. A cerut ajutor de la șoarece……… 

  Ce credeți, a fost ajutat? 

  Cine crede dintre voi că da, cine crede că nu? 

    Cum putea să-l ajute șoricelul? 

             Cum putea să-l ajute o pisică? 

Cum puteam să-l ajutăm noi? 

 

Care sunt  personajele lecturii? 

Cum este leul? 

Cum este girafa? 

Cum este șoarece? 

    

Ce părere aveți despre comportamentul leului? 

 

În final, vom învăţa un proverb: ,,Jó tett helyébe, jót várj!- :” Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face” 

Ce înseamnă acest proverb? 

povestire 

leul,șoarece, 

pânză) 

 

 

 

 

 

întrebare 

 

 

răspund 

 

 

răspund 

(încrezut, 

fricos, 

modest) 

 

 

 

 

 

Răspund 

 

cu dinții 

cu gheare 

cu mâini 

 

Răspund 

încrezut 

fricos 

modest 

 

Răspund 

 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1336 

V.Obţinerea 

performanţei 

şi asigurarea 

feed-back-

ului 

 

 

Copiii vor fi invitaţi să asculte un cântec despre personajele lecturii de pe CD 

https://www.youtube.com/results?search_query=k%C3%A1v%C3%A9sz%C3%BCnet+az+oroszlan 

Ce ați reținut din cântec? 

Ascultăm cântecul de două sau de trei ori și începem să cântăm și noi. Apoi copiii sunt invitați la 

masuțe unde sunt pregătite materialele necesare pentru desen. Vom desena leul pas cu pas pe o coala 

de hârtie A4 

 

audiție 

muzicală 

 

 

răspund 

 

    

    

VI.Încheierea Voi aprecia activitatea copiilor și vor fi recompensați cu buline roșii.   apreceri 

orale 

 

 

 

 

Bibliografie:  
 

- „Aplicarea noului Curriculum” Ed. Diana, Piteşti,  2008                      
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Scenariu de implementare, la nivelul școlii, a strategiilor politicilor educaționale 

privind violența 
 

   Prof. Cercel Monica 

Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu 

   Prof. Constantin Corina-Carmen 

 Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Sibiu 

 

O strategie eficientă ar trebui să urmeze anumiţi paşi. 

În primul rând ar trebui făcută o cercetare, un studiu al violenţei în şcoli, pentru a fi  descoperite cauzele violenţei, 

pentru a fi  identificate situaţiile de violenţă şcolară.  

Diversitatea, frecvenţa şi gravitatea violenţei în şcoală variază în funcţie de:  

- tipul unităţii de învăţământ;  

- mediul de rezidenţă rural/urban; 

- zona în care este situată şcoala; 

- mărimea şcolii (numărul de elevi din şcoală). 

Cauzele familiale reprezintă un impact semnificativ asupra comportamentului violent. Se regăsesc o serie de 

asocieri semnificative între comportamentul violent al elevilor şi o serie de factori familiali, cum ar fi: 

- climatul socio-afectiv (relaţii tensionate între părinţi, atitudini violente ale părinţilor faţă de copil, mediu lipsit de 

securitate afectivă);  

- tipul familiei (provenienţa elevilor din familii dezorganizate);  

- condiţiile economice ale familiei (venituri insuficiente);  

- dimensiunea familiei (număr mare de copii în familie, situaţie care implică, de multe ori, accentuarea fenomenului 

sărăciei);  

- nivelul scăzut de educaţie a părinţilor. 

Cauzele se găsesc şi în mediul şcolar:  

- dificultăţile de comunicare elevi-profesori; 

- subiectivitate şi diferenţieri în evaluarea elevilor în funcţie de performanţă, prin atitudini care defavorizează elevii cu 

rezultate mai modeste sau chiar clasa în întregul ei (unii profesori acordă timp insuficient elevilor cu rezultate mai modeste, 

manifestă insuficientă răbdare cu aceştia, ignoră elevii cu o pregătire mai modestă, discriminează elevii cu realizări mai 

modeste); 

- ironia, sancţiunile, notarea şi stilul autoritar - soluţii în prevenirea şi atenuarea manifestărilor violente; 

- vârsta şi experienţa didactică a profesorilor; 

- programele şcolare prea încărcate şi programul şcolar supraaglomerat; 

- metode pedagogice tradiţionale versus metode moderne. 

Opiniile privind sursele violenţei în şcoală se împart în două categorii: 

- Profesorii consideră că sursa violenţei o reprezintă programele încărcate, programul şcolar dificil, numărul mare de elevi 

într-o clasă, lipsa infrastructurii şcolare. 

- Elevii consideră ca sursă a violenţei relaţiile subiective, adică disponibilitatea redusă a profesorilor pentru comunicare 

deschisă şi în afara lecţiilor, distanţa în comunicare, metode neatractive de predare, descurajarea iniţiativelor elevilor. 

Opinia elevilor este importantă. Elevii resimt mai acut şi semnalează cu mult mai multă francheţe decât cadrele 

didactice, directorii, părinţii sau consilierii unele fenomene de violenţă în şcoală. 
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O altă cauză este faptul că experienţa şcolii în prevenirea şi combaterea fenomenelor de violenţă este relativ 

limitată, formală şi stereotipă, bazată pe sancţiune şi excludere şi mai puţin pe prevenţie, susţinere a victimei dar şi a celui 

violent. De asemenea, există resurse insuficiente de forma: informaţii, instrumente, personal calificat. 

Profesorii ar trebui să aibă o atitudine pozitivă în raport cu elevul, de încredere în capacitatea de reuşită a acestuia, 

de valorizare a eforturilor fiecărui elev. Este nevoie de o observare atentă şi reperarea efectelor violenţei, la care a fost  

supus elevul, în şcoală sau în afara ei. Specialiştii (psihologii) ar trebui să ia măsuri adecvate, folosind metode specifice, 

pentru a remedia cauzele violenţei. Şi nu în ultimul rând, să se acorde un ajutor direct elevilor violenţi. 

Considerăm că trebuie elaborat un set de recomandări, destinat cadrelor didactice şi părinţilor, cu scopul de 

ameliorare a fenomenului violenţei în şcoală. Pentru aceasta, trebuie folosite diverse instrumente de investigaţie pentru a 

fi descoperite cauzele, cum ar fi:  

- chestionare atribuite directorilor de şcoli, părinţilor, elevilor;  

- interviuri individuale şi de grup cu profesori, părinţi şi cadre didactice, inspectori şcolari, reprezentanţi ai poliţiei; 

- interviuri individuale cu elevii cu comportament violent. 

Se impun recomandări privind violenţa în şcoală: 

1. Intervenţii la nivel individual: 

- Identificarea timpurie a elevilor cu potenţial violent; 

- Implicarea activă a elevilor cu potenţial violent şi valorificarea intereselor, aptitudinilor şi capacităţii elevilor care au 

comis acte de violenţă; 

- Evitarea centrării exclusiv pe sancţiune. 

2. Intervenţii la nivelul şcolii: 

- Violenţa - temă pe agenda întâlnirilor formale ale şcolii;  

- O cunoaştere mai bună a surselor posibile de violenţă; 

- Transformarea regulamentului şcolar din instrument formal în mijloc real de prevenţie şi intervenţie;  

- Programe de informare a elevilor privind modalităţile adecvate de gestionare a unor situaţii concrete de violenţă 

(autocontrol, negocierea conflictelor, comunicare, mijloace de autoapărare). 

3. Intervenţii la nivel curricular: 

- Dezbaterea şi încurajarea exprimării opiniei elevilor; 

- Valorificarea temelor relevante pentru problematica violenţei (drepturile şi îndatoririle individului, libertate şi normă sau 

regulă de comportament, decizie şi consecinţele deciziilor, abilităţi sociale etc.); 

- Programe şi activităţi extra - curriculare (săptămâna anti-violenţă; concursuri/expoziţii tematice, invitarea unor specialişti 

care să prezinte într-un mod interactiv teme legate de violenţa şcolară la care să participe, pe lângă elevi, şi cadre didactice 

şi părinţi). 

4. Intervenţii strategice: 

- Campanii de conştientizare; 

- Sistem de monitorizare la nivel naţional a fenomenelor de violenţă în şcoală; 

- Stimularea cooperării inter-instituţionale şi implicarea societăţii civile; 

- Teme privind violenţa şcolară în programele de formare continuă a cadrelor didactice;  

- Discipline opţionale centrate pe prevenţia violenţei; 

- Stimularea cercetării privind violenţa şcolară. 

Anumite măsuri care ar trebui luate în combaterea violenţei în şcoală ar fi:  
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- elaborarea periodică de analize criminogene, în scopul cunoaşterii situaţiei reale cu privire la actele de violenţă comise în 

zona unităţilor şcolare; 

- organizarea de întâlniri cu elevii şi părinţii în şcoli, cu scopul de a identifica problemele cu care se confrunta aceştia şi 

găsirea unor mijloace adecvate de soluţionare, de asemenea, cu scopul de a analiza unele cazuri cu victime şi/sau autori 

din rândurile elevilor; 

- vizionarea de filme educative, având ca tematică riscurile consumului de alcool şi droguri;  

- derularea de programe educative; 

- atragerea mass – media în campanii destinate influenţării în sens pozitiv a comportamentului membrilor comunităţii, prin 

transmiterea informaţiilor (reportaje, articole); 

- participarea elevilor la emisiuni radio – tv şi la alte activităţi preventive alături de poliţişti; 

- stabilirea unui sistem de comunicare în vederea intervenţiei rapide pentru aplanarea sau soluţionarea stărilor conflictuale 

sau a actelor de violenţă; 

- asigurarea de sprijin de specialitate conducerii unităţilor şcolare pentru asigurarea pazei; 

- participarea periodică a ofiţerilor de prevenire şi a poliţiştilor de proximitate la şedinţele cu părinţii, în special în unităţile 

unde s-au înregistrat acte de violenţă sau alte fapte antisociale; 

- cooptarea instituţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale, care pot acorda asistenţă psihologică şi sprijin elevilor cu 

situaţii materiale precare, cauzate de situaţii familiale grave, în derularea de programe de prevenire a victimizării copiilor. 

Dardel Jaouadi spunea că „A lupta contra violenţei şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi a comunicării 

între toate persoanele angrenate în actul educaţional.”  
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                         Impactul social și emoțional asupra adolescentului 

Prof. CIOCAN RAMONA MARIANA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”ALEXANDRU VLAHUȚĂ” ȘENDRICENI 

 

 

Adolescența este considerată cea mai controversată perioadă ontogenetică din punct de vedere al interpretărilor 

psihologice, pedagogice și sociale.  

Această etapă distinctă a dezvoltării umane este caracterizată de modificări profunde care amprentează 

semnificativ ființa umană, prin schimbări calitative și cantitative. 

Se produce o metamorfoză care operează structural și funcțional, reliefându-se prin schimbări la nivel biologic, 

psihic, moral, astfel, este recomandabil ca toți actorii implicați în monitorizarea evoluției adolescenților (părinți, profesori, 

consilieri școlari) să acorde o atenție sporită și opțiunilor lor vocaționale.  

Ei sunt în plin proces de definire a identității și a preferințelor pofesionale. 

Elevii de liceu au nevoie ca școala să le ofere cadrul de dezvoltare a unei serii de abilități non-cognitive 

(stabilitate și control emoțional, motivație intrinsecă, reziliență, învățarea autoreglată), să încurajeze o comunicare deschisă, 

promptă, pozitivă, să creeze un climat care să asigure siguranță, validare emoțională și academică, interacțiune eficientă 

între toți participanții la actul educaţional (elevi, profesori, consilieri școlari, părinți, conducerea școlii). 

Conștientizarea sinelui reprezintă abilitatea de a recunoaște corect propriile emoții, gânduri, valori și 

înțelegerea manierei în care acestea influențează propriul comportament.  

De asemenea, implică capacitatea de evaluare a calităților și a limitelor personale, coroborată cu o mentalitate 

orientată spre dezvoltarea personală, încredere în sine optimă și un optimism realist. 

Emoțiile joacă un rol fundamental în învățare, dat fiind faptul că acestea contribuie la înțelegerea lumii și la 

decodificarea vieții sociale. 

Percepția corectă a sinelui implică identificarea răspunsului corect la întrebarea Cine sunt eu?  

Înțelegerea realistă a sinelui permite elevilor să identifice strategiile optime pentru a-și gestiona emoțiile și 

comportamentele.  

Emotivitatea apare cu putere în adolescență. Mânia, teama, neliniștea, gelozia, invidia, afecțiunea, bucuria, 

curiozitatea sunt sentimente și trăiri emoționale pe care adolescentul le resimte cu intensitate. 

Emoțiile joacă un rol fundamental în învățare, dat fiind faptul că acestea contribuie la înțelegerea lumii și la 

decodificarea vieții sociale. 

Percepția corectă a sinelui implică identificarea răspunsului corect la întrebarea Cine sunt eu?  

Înțelegerea realistă a sinelui permite elevilor să identifice strategiile optime pentru a-și gestiona emoțiile și 

comportamentele.  

Emotivitatea apare cu putere în adolescență. Mânia, teama, neliniștea, gelozia, invidia, afecțiunea, bucuria, 

curiozitatea sunt sentimente și trăiri emoționale pe care adolescentul le resimte cu intensitate. 

De exemplu, examenul de bacalaureat (situație) este important pentru elev (este relevant pentru scopul lui de 

a finaliza liceul și îi acordă atenție), ceea ce face necesară și automată evaluarea situației (trebuie să iau o notă bună), iar 

acest lucru duce la producerea emoției (de ex., bucurie sau panică). 

Comportamentul și atitudinea părinților față de exprimarea emoțională a copiilor pot încuraja sau descuraja 

reglarea emoțională, pot reprezenta un factor hotărâtor pentru viitorul lor. 
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Pentru a-i forma, educa, îndruma, ajuta este nevoie să-i înțelegem, să le cunoaștem propria realitate, realitate 

cu care ei se confruntă zi de zi. 

În acest scop am aplicat un chestionar unui număr de 58 de elevi de la clasele a IX a, a X a, a XI a, a XII a 

liceu, concluzionând următoarele: 

Faptul că cea mai mare parte a elevilor sunt navetiști, că provin din familii monoparentale, că sunt 

instituționalizați sau orfani, că provin din familii a căror părinți au studii medii și fără diplomă de bacalaureat 

(neîncurajându-și proprii copii să finalizeze studiile), că provin din familii numeroase, iar părinții nu au un loc de muncă 

ce ar trebui să le ofere o stabilitate, reprezintă o mare provocare atât pentru elevi cât și pentru noi ca profesori. 

Din acest motiv unii elevi nu finalizaeză 12 clase, cei mai mulți fiind tentați să-și caute un loc de muncă pentru 

a obține un venit rapid, pleacă în străinătate sau își întemeiază o familie. 

Pentru aceștia continuarea studiilor nu mai reprezintă o prioritate, de cele mai multe ori urmând exemplul 

familiei din care provin. 

Pentru cei mai mulți timpul alocat studiului individual este limitat, achiziția reală a cunoștințelor necesare 

realizându-se în timpul orelor de curs și în cadrul orelor alocate prin Programul Rose (96,6 %- consideră benefic Programul 

Rose), iar profesorii, ca reprezentanți ai școlii, sunt cei care îi încurajează și îi susțin pentru a obține diploma de bacalaureat. 

Astfel, în cadrul orelor din Programul Rose se poate realiza aprofundarea, consolidarea și evaluarea 

cunoștițelor specifice programei de bacalaureat. 

Pentru jumătate din cei chestionați susținerea examenului de bacalaureat reprezintă un factor de stres, dar cu 

toate acestea sunt optimiști, nivelul de încredere în forțele proprii fiind de 67,2 %, iar 66,7 % consideră că vor obține 

diploma de bacalaureat, ceea ce înseamnă că acești elevi își doresc să promoveze ”examenul vieții” și să-și definească 

astfel locul și statutul în societate. 

Aspirațiile, dorințele acestora sunt variate, aspirații la care și noi ca îndrumători, formatori suntem părtași, 

dorindu-și să devină cetățeni ai unei societăți care să le recunoască drepturile: mecanici auto, tehnicieni veterinari sau chiar 

medici veterinari, ospătari, bucătari, ecologiști, șoferi, jandarmi, polițiști. 

Familia, societatea, dar mai ales școala are un rol important în definirea personalității individului, de a-l ajuta 

să se înțeleagă și să se descopere. 

Astfel, în egală măsură, trebuie să fim atenți la nevoile materiale și emoționale ale celor care ”ni s-au dăruit” 

spre a-i modela. 
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Managementul educațional în activitățile online 

Prof. Matean Andra Claudia 

Rezumat: În lucrarea propusă, doresc să abordez managementul educațional în activitățile online la grupa mică. O bună 

organizare conduce în mod evident la atingerea unor obiective și implicit la îndeplinirea scopului educațional. În primul 

rând, e important stabilirea unor reguli ale grupei, care acum sunt valabile pentru activitățile online. Consider că, 

preșcolarii grupelor mici se adaptează mai ușor în ceea ce privesc activitățcile online deoarece aceștia nu au avut 

experiența grădiniței altfel.  

Cuvinte cheie: digitalizare, prietenie, integrare, individualizare, colaborare. 

Introducere: Copilul este văzut ca fiind o versiune mai mică și mai puțin puternică a unui adult mai dependent, cu mai 

puține cunoștințe, mai puțin competent, mai puțin adaptat social și mai puțin capabil de control emoțional. Răspunsul la 

întrebarea ,,Ce este un copil?”, nu poate fi dat doar în termenii unor caracteristici inerte care constituie în mod necesar 

ingredientele din care sunt construiți copiii; el depinde și de natura sociețății, de credințele și de obiceiurile pe baza cărora 

este crescut acel copil. 

După Philippe Aries, ,,Secole de copilărie (1962)” reprezintă cea mai detaliată examinare a istoriei copiilor, copilăria este 

o invenție relativ recentă. În cuvintele sale : ,,În societatea medievală ideea de copilărie nu există; aceasta nu înseamnă că 

toți copiii erau neglijați, abandonați sau disprețuiți. Ideea de copilărie nu trebuie confundată cu afecțiunea față de copii; ea 

corespunde conștientizării naturii particulare a copilăriei, aceea care îi distinge de adulți, chiar și de adultul tânăr. În 

societatea medievală această conștientizare lipsea.”  

”Copiii învaţă mai bine atunci când sunt într-un climat socio-afectiv sigur, când relaţionează plăcut cu părinţii, cu 

educatorii şi cu ceilalţi din jurul lor”. John Bennet, UNESCO, 2004 

În plus, consider că este important managementul educational în activitățile online pentru dezvoltarea armonioasă 

a copilului. Chiar dacă educația s-a mutat în mediul online, ei îi revin aceleași sarcini. Citatul se regăsește în Curriculum 

pentru educația timpurie 2019, și consider că este punctul de referire a cadrului didactic în mediul online dar nu numai. Un 

rol important în educația timpurie este climatul socio-afectiv care ajută dezvoltarea  preșcolarilor de la grupa mică. Perioada 

preșcolară este una din perioadele de intensă dezvoltare psihică. Presiunea structurilor sociale culturale, absorția copilului 

în instituțiile preșcolare solicită toate posibilitățiile lui de adaptare. Diferențele de cerințe din grădiniță și din familie solicită 

la rândul lor o mai mare varietate de conduite. 

Deosebit de activă este formarea comportamentelor implicate în dezvoltarea autonomiei, prin organizarea de 

deprinderi și obișnuințe. Dintre acestea, mai specifice sunt comportamentele alimentare, de îmbrăcare și igienice. 

1. Mediul online 

1.1 Mediul 

Mediul ca factor al dezvoltării umane, este constituit din totalitatea elementelor cu care individul interacționează, direct 

sau indirect, pe parcursul dezvoltării sale. 

,,Mediul fizic reprezintă totalitatea condițiilor bioclimatice în care trăiește omul. Acțiunea sa se manifestă în direcția unor 

modificări organice cum ar fi maturizarea biologică, statura corpului, culoarea pielii, precum și în direcția adoptării unui 

regim de viață (alimentația, îmbrăcămintea, îndeletnicirile etc.). Mediul fizic nu acționează izolat, ci în corelație cu mediul 

social care poate valorifica posibilitățile pe care le oferă mediul fizic sau modifică acțiunea sa în concordanță cu nevoile 

organismului. 
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Mediul social reprezintă totalitatea condițiilor economice, politice și culturale cum sunt factorii materiali, diviziunea 

muncii, structura națională și socială, organizarea politică, cultura spirituală, conștiința socială etc., care își pun amprenta 

asupra dezvoltării psihice. Acțiunea lor poate fi directă prin modificările ce le declanșează în cadrul psihicului uman și 

indirectă, prin influențele și determinările ce le are asupra acțiunii educaționale. 

Caracteristic pentru specia umană este faptul că achizițiile sale se fixează nu numai în modificări organice, ci și în fenomene 

de cultură. Mediul social este factorul care păstrează aceste fenomene reprezentând o potențialitate virtuală pentru 

dezvoltarea copilului. De aceea, o înțelegere adecvată a rolului său rezultă numai din raportarea la celălalt factor – 

ereditatea. Din această perspectivă, mediul declanșează și actualizează predispozițiile naturale, astfel încât dezvoltarea 

diferitelor procese și însușiri psihice este o rezultantă a conlucrării lor. Ponderea în cadrul acestei conlucrări a unuia sau 

altuia dintre cei doi factori este greu de stabilit, ea diferă în funcție de componenta psihică pe care o avem în vedere, ca și 

nivelul atins în dezvoltarea ei. Cu toate acestea se consideră că rolul mediului este mai pregnant în ceea ce este individual 

și personal decât în ceea ce este tipic, care depinde mai mult de substratul ereditar transmisibil pe cale genetică. Pe de altă 

parte mediul oferă posibilități nelimitate în vederea valorificării acestor predispoziții cu care se naște copilul.”(Vasile Chiș, 

Mușata Bocoș, Olga Chiș, 2014) 

Mediul însuși are un caracter neomogen, ceea ce poate duce la diferențe individuale evidente. În interiorul său pot acționa 

forțe cu valențe deosebite, mai puternice sau mai slabe, primele putând uneori acționa în direcția formării unor 

individualități relativ asemănătoare, deși substratul ereditar este diferit, celelalte oferind o gamă mai suplă de posibilități 

pentru predispozițiile ereditare. Neomogenitatea mediului rezultă și din modul în care se întrepătrund în interiorul său 

diferite componente: sociale, culturale, psihosociale etc. Se face distincția în acest sens între un mediu social apropiat și un 

mediu social mai larg. Primul se manifestă în cadrul familiei, școlii, colectivităților de copii etc. Specific acestui mediu 

este prezența unui climat psihosocial cu o puternică încărcătură afectivă, rezultat din relațiile interpersonale ce se stabilesc 

între membrii acestor comunități. Mediul social mai larg este o rezultantă a nivelului de dezvoltare socială. 

Concomitent cu recunoașterea influenței mediului asupra omului trebuie să admitem și reciproca sa, aceea că omul 

influențează și transformă mediul. Omul nu este, deci, un produs pasiv al mediului, el este un subiect activ care, 

transformând mediul, se transformă pe sine însuși. Această relație se exprimă și se materializează în procesul practicii 

sociale. 

1.2 Digitalizarea 

,,Digitalizarea este procesul de transformare a informațiilor într-un format digital, în care informația este organizată în biți. 

Rezultatul este reprezentarea unui obiect, imagine, sunet, document sau semnal prin generarea unei serii de numere care 

descriu un set discret de puncte sau probe. În perspectiva modernă, digitalizarea înseamnă transformarea interacțiunilor, 

comunicațiilor, relațiilor, funcțiilor de business și a modelelor de afaceri în (mai multe) procese digitale, care adesea se 

reduc la o combinație de digital și fizic (cum ar fi serviciul pentru clienți - omnichannel, marketingul integrat sau 

industrializarea producției și operații manuale, serviciile electronice și așa mai departe). Digitalizarea utilizează informații 

digitizate (sau obținute direct în format digital). Versiunile analogice / fizice cum ar fi documente de hârtie, imagini, 

fotografii, sunete, etc trebuie convertite în format digital prin digitizare. Odată ce informațiile analogice au fost digitizate, 

ele pot fi integrate și folosite apoi în diverse aplicații software (cu premise bune pentru automatizări ulterioare).”  

Digitalizarea reprezintă conceptul cheie în acest moment datorită pandemiei. Această pandemie a atras după sine, 

prezența digitalizării în mai multe domenii. Mai mult decât atât, consider că prin această nevoie de digitalizare, multe cadre 

didactice au urmat diverse cursuri pentru a se perfecționa. Formarea continuă ar trebui să reprezinte un aspect foarte 

important în carieră pentru fiecare cadrul didactic. 
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1.3 Prietenia 

,,Prietenia este o relație afectivă și de cooperare între ființe umane, care se caracterizează prin sentiment de simpatie, 

respect, afinitate reciprocă. Prietenia presupune o atitudine de bunăvoință reciprocă, suport reciproc la nevoie sau în criză 

de loialitate, buna-credință și altruism. Relația de prietenie se bazează pe încrederea reciprocă” 

Prietenia e importantă a se cultiva și în acest mediu online, chiar dacă nu există atingerea fizică. Acest sentiment trebuie 

cultivat în activitățile cu preșcolarii indiferent de cum se desfășoară acestea. Pntru mediul online se pot desfășura diferite 

jocuri precum jocul de rol. Se pot desfășura diferite proiecte în care să lucreze 2-3 preșcolari. 

 1.4 Integrarea și individualizarea 

Integrarea este ceea ce se dorește de o perioadă de timp în educația timpurie. Mersul la grădință constituie primul moment 

deosebit de important din viața socială a copilului. Pentru prima oară în viața sa, micțul experimentează cunoașterea, 

învățarea și interacțiunea cu alți copii într-un mediu nou, cel al instituției de invățământ. Dacă până acum familia și casa 

erau centrul universului celui mic, acum descoperă bucuria de a cauta noi relații, cu educatoarea și cu alți covârstnici și de 

a explora noi spații stimulative pentru creșterea sa. Grădinița reprezintă o etapă firească în dezvoltarea oricărui copil. Cu 

toate acestea, adaptarea la grădiniță a copiilor, acomodarea lor cu această situație nouă de viață presupune un proces unic 

și singular atât pentru micuți cât și pentru familiile lor. Integrarea și individualizarea sunt două concept strâns legate în 

educația preșcolară. Individualizarea reprezintă ,,scoatere în evidență a trăsăturilor specifice unui individ”. Pentru un 

management eficient trebuie să nu lăsăm de o parte individualizarea, astfel fiecare copil este unic și trebuie tratat ca atare. 

1.5 Colaborare 

În mod firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului. Vine apoi rândul profesioniştilor din grădiniţe şi şcoli să se ocupe 

de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum specific vârstei acestora. Dar educaţia copiilor, 

priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunităţi, este responsabilitatea întregii comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi 

devenirii copiilor ca viitori adulţi responsabili de menirea lor în folosul întregii comunităţi. 

Forma de colaborarea în grădiniță se realizează sub formă de parteneriat. 

Temenul parteneriat  este definit ca asocierea a doi termeni sau mai mulți parteneri (de afaceri). 

În literatura de specialitate  parteneriatul reprezintă modalitatea formală sau informală,prin care două sau mai multe părți 

decid să acționeze împreună pentru atingerea unui scop comun. 

Ecaterina Vrășmaș definește parteneriatul educațional ca fiind ,,o atitudine în câmpul educației, concept central pentru 

abordarea de tip curricular, flexibilă și deschisă problemelor educative, forma de comunicare, cooperare și colaborare în 

sprijinul copilului la nivelul procesului educațional. El presupune o unitate de cerințe, opțiuni, decizii și acțiuni educative 

între factorii educaționali.” 

Sorin Cristea, în ,,Dicționarul de pedagogie” afirmă că: ,,Parteneriatul pedagogic reprezintă o noțiune recent introdusă în 

domeniul educației care reflectă mutațiile înregistrate la nivelul relațiilor existente între instituțiile implicate direct sau 

indirect în realizarea sistemului de învațământ: școală, familie, comunitatea locală, agenții sociali, asociațiile,etc.” 

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. 

Copiii nu sunt normali sau anormali, ci unici, cu particularităţi diferite, determinate de 

caracteristicile lor subiective – individuale şi de apartenenţa lor la un spaţiu şi o identitate socioculturală. Fiecare este 

purtătorul unor particularităţi ce nu pot fi defecte sau anormalităţi, ci sunt caracteristici, răspunsuri personale la solicitările 

mediului. Unicitatea vine din ecuaţia subiectivă a fiecăruia, dar şi din stilurile de învăţare, ritmurile dezvoltării, trăsăturile 
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personale, capacităţile, competenţele şi comportamentele fiecăruia. Amprenta culturală este importantă pentru că determină 

bogăţia diversităţii la nivelul grupului social 

Nu în ultimul rând, nu putem vorbi de un management eficienț în activitățile online la grupa mică dacă nu există 

o strânsă colaborare între cadrul didactic și părinte. 

2 Metode și tehnici de evaluare în învățământul online 

Ce e evaluarea și care sunt etapele? 

Evaluarea este o examinare sistematică a valorii sau a caracteristicilor unui proces, a unui plan de acțiune (program) sau a 

unui obiect. Evaluarea este parte a unui proces decizional. Ea include emiterea unui aviz asupra valorii, prin colectarea 

sistematică și analizarea informațiilor despre ea în raport cu anumite criterii. 

Etapele evaluării 

Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde următoarele trei etape: 

verificarea, măsurarea și notarea. 

Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale evaluaților, respectiv la 

cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile acestora, prin aplicarea unui ansamblu 

de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea lor la indicatori de 

performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii de evaluare. În general, evaluarea 

se referă la acordarea unei semnificații cantitative caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a 

evaluării se referă la acordarea unor semnificații. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației atribuite prin măsurare, grație 

emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În actul evaluativ decizia este luată ca urmare a 

asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului 

didactic de apreciere prin note școlare a progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de 

cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini, etc. 

Evaluarea în online 

În primul rând, evaluarea în online reprezintă o componetă foarte importantă a procesului de învățământ, alături de predare 

și învățare. Trebuie să se respecte și în online relația dintre predare-învățare-evaluare. 

Mai mult decât atât, în ceea ce privește evaluarea în online există diverse platforme care generează feedback către copii, 

însă majoritatea transmit doar nota nu oferă nici un indiciu explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Cu 

ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 

În evaluarea online, cu preșcolarii cel mai des folosesc evaluarea orală, le ofer feedback permanent în legătură cu activitățile 

desfășurate atât în activitățile sincron cât și în cele asincron. 

Observarea sistematică este una dintre metodele pe care le folosesc observând atenția, mimica și gestica copiilor pe tot 

parcursul activității de evaluare. Motivația reprezintă un aspect important în realizarea și finalizarea activitățiilor. 

O altă metodă pe care o folosesc în evaluarea online este metoda ciorchinelui care e tare îndrăgită de către preșcolari. 

Probele scrise în online le realizez sub formă de fișe de lucru realizate în diverse programe pentru a fi cât mai atractive 

precum (Canva, Jamboard). 

Un instrument pe care îl folosesc în evaluarea online este realizarea unor jocuri interactive pe platformele (Wordwall, 

Learningapps), acestea le realizez cu ajutorul imaginilor pentru a putea fi rezolvate de către preșcolari. 

În concluzie, încerc să adaptez diverse tehnici și metode tradiționale și moderne care pot fi valorificate în mediul online. 
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Metode de stimulare a gândirii creative la elevii de gimnaziu 

 

Prof. Prisecariu Gheorghe-Silviu 

 Școala Gimnazială Cleja, Jud. Bacău 

 
Societatea modernă solicită elevului iniţiativă şi creaţie, capacitate de investigare, deprinderi de muncă 

independentă. Şcoala românească tinde în prezent spre o practică educaţională mai participativă, spre o instruire interactivă. 

Activizarea elevilor la lecţie constituie o acţiune de educare şi instruire, de dezvoltare a personalităţii acestora 

prin dirijare şi stimulare, prin trezirea interesului pentru studiu, pentru cunoaştere şi acţiune, prin activitatea proprie8. 

Activizarea instruirii reprezintă o calitate fundamentală a procesului de învăţământ confirmată la nivelul subiectivizării 

obiectului educaţiei, în condiţiile unei strategii pedagogice care vizează conştientizarea deplină a mesajului educaţiei. 

În această perspectivă activizarea instruirii are valoarea unui principiu didactic angajat, în mod special în 

stimularea participării elevilor la realizarea, în condiţii optime, a procesului de învăţământ conform obiectivelor generale, 

specifice şi concrete ale acestuia.Acest principiu traduce la nivel operaţional cerinţa psihologică a subiectivizării/ 

conştientizării mesajului educaţional de către ,,obiectul educaţiei“ (preşcolar, elev, student etc). 

Resursele sale strategice sunt dependente de capacitatea pedagogică a cadrului didactic de activizare optimă a 

elevului, ceea ce presupune: 

a)  realizarea activităţii de predare-învăţare-evaluare la nivelul unui proces intelectual complex, bazat pe valorificarea 

deplină a unităţii dintre latura informaţională şi latura operaţională a gândirii; 

b)  energizarea activităţii de predare-învăţare-evaluare la nivelul unui proces afectiv-motivaţional complex, care angajează 

structura caracterială a personalităţii, medierea pedagogică a raporturilor acesteia cu lumea şi cu sine. 

Activizarea instruirii asigură fundamentul psihologic al didacticii moderne care proiectează saltul de la 

,,învăţământul intuitiv“, bazat pe imitaţie şi rutină, la ,,învăţământul activ“, care stimulează operaţionalitatea gândirii 

elevului, capacitatea acestuia de participare efectivă la procesul de dobândire a deprinderilor, strategiilor, cunoştinţelor,  

atitudinilor proiectate pedagogic la nivelul planului, al programelor şi al manualelor şcolare. 

Aplicarea acestui principiu implică valorificarea caracterului activ al conştiinţei individuale, care oferă premisa 

transformării, în timp, a obiectului educaţiei în subiect al propriei sale formări-dezvoltări. Intervenţia pedagogică a cadrului 

didactic direcţionează acest activism natural, potenţial, care este structurat la nivelul unui model de participare care vizează 

interiorizarea mesajului educaţional prin construirea unui repertoriu comun între subiectul şi obiectul educaţiei. Conceptul 

pedagogic de activizare explică mecanismele participării elevilor la activitatea didactică în această perspectivă putem vorbi 

de principiul participării elevilor la activitatea didactică9. 

 În condiţiile unui învăţământ modern, desfăşurat pe o metodologie dinamică şi activizantă,  în care  valenţele sale 

educative capătă proporţii nebănuite, idealul educaţional al şcolii româneşti îl constituie dezvoltarea liberă, integrală şi 

armonioasă a individului, formarea personalităţii autonome şi creative a acestuia. 

 Una dintre ideile directoare ale învăţământului modern o reprezintă ideea elevului ,,activ’“, ,,organizator“, 

,,cercetător“, ,,independent“, participant conştient la propria sa dezvoltare. Activizarea înseamnă, de fapt, transformarea 

elevului din simplu obiect al învăţării, care înmagazinează informaţii, în subiect activ al propriei sale formări. 

 
8 M. Bocoş, Instruirea interactivă, Editura ,,Polirom”, Iaşi, 2013, p. 76. 

9Constantin Cucoş, Pedagogie, Editura ,,Polirom”, Iaşi, 1998, p. 141. 
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 Simpla participare fizică a elevului la lecţie nu este de ajuns. Prin aceasta înţelegem nu numai prezenţa, ci şi o 

anumită ţinută, ce se concretizează într-un anumit cadru de lucru, într-o anumită atmosferă de aşteptare şi receptare a unor 

adevăruri, într-o anume atitudine intelectuală, într-un anumit comportament. Astfel, deosebit de important pentru 

rezultatele obţinute de elevi în activitatea şcolară, este felul în care aceştia ştiu să privească, să observe, să se autoobserve, 

să asculte, să aştepte şi chiar să zâmbească. 

 Al doilea plan de participare a elevului la lecţie îl reprezintă activismul vocal, adică gradul de participare la 

discuţii, ce are un rol important în dezvoltarea capacităţii de comunicare a elevilor. Acesta este influenţat de acţiunea unor 

numeroşi factori. Astfel, copiii inerţi, în comparaţie cu cei mobili, sunt caracterizaţi printr-un activism verbal mai scăzut şi 

printr-un ritm de vorbire mai lent.  

 Dinamismul şi activismul foarte ridicat al discuţiilor elevilor de clasa I este deseori însoţit de elemente de 

instabilitate, dezorganizare şi superficialitate, de numeroase întreruperi şi intervenţii simultane. La clasele mai mari, 

discuţiile elevilor sunt ceva mai stabile din punct de vedere tematic, mesajele verbale reflectând o cunoaştere mai profundă 

a realităţii. 

 Văzând tendinţa generală de diminuare, sub aspect cantitativ, a activismului verbal, odată cu creşterea vârstei, şi 

de subordonare a acestuia conţinutului comunicării, am intervenit din timp în vederea dezvoltării şi perfecţionării aspectelor 

de conţinut ale actului comunicativ. O atenţie deosebită am acordat-o dialogului cu elevii, în care am pus accentul pe 

conştientizarea a ceea ce este relevant pentru scopul urmărit în fiecare discuţie, pe creşterea numărului de replici care 

vizează aspectele logice. De asemenea, am acordat o mare atenţie formulării întrebărilor şi răspunsurilor, integrării lor 

adecvate în contextul general al discuţiilor, dar şi deprinderii elevilor cu procedeul argumentării afirmaţiilor emise. 

 O mare importanţă o reprezintă participarea intelectuală a elevului la activitatea şcolară. Am remarcat faptul că 

am obţinut o asemenea participare atunci când elevul a acţionat sub impulsul unei atenţii involuntare, concentrându-şi toate 

eforturile pentru rezolvarea problemei propuse, fără a se mai cheltui niciun fel de forţe pentru menţinerea interesului şi 

mobilizarea resurselor.  

 Elevul trebuie pus în situaţia să participe conştient la procesul de învăţământ, să adere efectiv, identificându-se cu 

ceea ce urmăreşte profesorul, dorind şi el să se transforme. 

 Un alt plan de participare a elevului la lecţie este şi cel afectiv, care solicită trăirea sau retrăirea faptelor de viaţă 

sau dezvoltarea unor sentimente şi atitudini de aprobare sau dezaprobare, de motivare sau acuzare, de solidarizare sau 

desolidarizare etc. 

 Treapta de finalizare a întregii activităţi, fără însă a se constitui doar ca o etapă finală în munca didactică, o 

reprezintă participarea creatoare. Pe tot parcursul activităţii, elevul trebuie solicitat să aplice în situaţii cât mai deosebite 

cunoştinţele, să interpreteze fenomenele într-o manieră personală, să caute să ofere soluţii, să califice şi să aprecieze faptele 

studiate dintr-o anumită perspectivă. 
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Dezvoltarea capacității de -învățare  în funcție de stilurile de învățare, folosind R.E.D 

 

                                                                                            Prof. Ardeleanu Maria, 

                                                                            LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE, GALAȚI 

                                                                                           

Putem integra în cadrul orelor de fizică, RED (Resurse Educaționale Deschise), cu ajutorul cărora am 

stabilit stilurile de învațare la dirigenție, astfel: 

                         Domeniul de conținut: managementul învățării; 

                         Competența specifică 3.1.identificarea factorilor personali și de context care facilitează /blochează 

învățarea; 

                         Activitatea de învățare-analizarea unor experiențe de învățare din viața elevilor (reușite sau nereușite) și 

identificarea factorilor care au sprijinit învățarea, precum și a contextelor în care greșeala a făcut parte din procesul de 

învățare prin discuții de grup și realizarea unor postere; 

                          Sursa educationala online este filmulețul: 

https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=o+simpla+poveste#id=1&vid=395e96f35b1ccc229fa0a07e8

90c00d7&action=click 

                          În activitatea de consiliere și dezvoltare personală, la clasa V, domeniul Managementul învățării,  R.E.D. 

poate fi  utilizată astfel: 

în funcție de stilurile de învățare dominante, care au fost date anterior  elevilor (https://www.examenultau.ro/blog/da-acest-

test-pentru-a-afla-ce-stil-de-invatare-ai/ ) 

aceștia vor fi împărțiți în 4 echipe și vor primi sarcini diferențiate după vizionarea filmului: 

                          Grupa  elevilor cu stil de învățare dominant   auditiv vor  avea de elaborat un slogan motivațional, care să-

i motiveze să învețe, pentru a parcurge mai departe un traseu educațional; 

                          Grupa elevilor cu stil de învățare dominant vizual   vor avea de realizat un poster despre mesajul transmis; 

                          Grupa  elevilor cu stil de învățare dominant  tactil  vor avea de notat punctele slabe și punctele tari  ale 

personajului din film; 

                          Grupa elevilor cu stil de învățare dominant kinestezic vor avea de realizat o scenetă,  astfel încât să 

transmită  mesajul motivațional. 

                          Grupurile își vor prezenta creațiile în fața colegilor, care le vor oferi feed-back constructiv (prin 

autoevaluare și interevaluare). 

                           Filmul poate fi utilizat și în etapa de evaluare, la finalul lecției de însușire a stilurile de învățare. Vor 

viziona filmul și vor prezenta cat mai multe informații reținute, în urma vizionării filmului (informații, imagini, povestea,  

mesajul textului). Astfel, elevii devin conștienți de metodele de învățare, specifice fiecarui stil. 

 

 

https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=o+simpla+poveste#id=1&vid=395e96f35b1ccc229fa0a07e890c00d7&action=click
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=o+simpla+poveste#id=1&vid=395e96f35b1ccc229fa0a07e890c00d7&action=click
https://www.examenultau.ro/blog/da-acest-test-pentru-a-afla-ce-stil-de-invatare-ai/
https://www.examenultau.ro/blog/da-acest-test-pentru-a-afla-ce-stil-de-invatare-ai/
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A MATERIEI LA DISCIPLINA EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE 

CLASA a IX - a  

 
Profesor: Pașcu Anca Maria 

Colegiul Naţional ˶Gheorghe Asachi  ̋Piatra-Neamţ                                                                                                        

 

Profil: uman                                                     

Specializare:Ştiinţe sociale                                                                                                                                                                            

Disciplina: EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE 

Anul şcolar: 2021-2022 

Clasa: a IX-a                                                                                                                                                                              

Nr. ore/săptămână: 1                                   

SEMESTRUL I 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţare – titlu 

Competenţe specifice vizate Conţinuturi Nr. 

ore 

Săpt. 

1. Igiena personală 1.1 Identificarea factorilor care influenţează dezvoltarea fizică şi psihică 

a individului; 

Cauzele care determină apariţia cancerului  1 

 

S1 

 

2. Activitate şi odihnă  1.1 Identificarea factorilor care influenţează dezvoltarea fizică şi 

psihică a individului; 

Nevoile organismului în perioada adolescenţei  1 S2 

Exerciţiul fizic contra stresului şi anxietăţii  1 S3 

3. Sănătatea mediului 1.1 Identificarea factorilor care influenţează dezvoltarea fizică şi psihică 

a individului; 

2.1 Investigarea influenţei factorilor ambientali asupra sănătăţii 

individuale şi colective; 

 2.4 Construirea de strategii pentru susţinerea unui stil de viaţă sănătos; 

Probleme majore de mediu în societatea noastră şi la nivel 

mondial  

1 S4 

Principalele surse de poluare la nivel local, naţional şi 

global  

1 S5 

Modalităţi de reducere a efectelor produse de sursele de 

poluare, pentru păstrarea sănătăţii 

1 S6 

4. 

 

Sănătatea mintală 

 

1.1 Identificarea factorilor care influenţează dezvoltarea fizică şi psihică 

a individului; 

Delimitări conceptuale: psihologie, psihiatrie, consiliere, 

psihoterapie  

1 S7 
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2.1 Investigarea influenţei factorilor ambientali asupra sănătăţii 

individuale şi colective; 

 

 

 

 

 

 

Normalitate şi tulburare psihică  1 S8 

Stigmatizarea – consecinţe  1 S9 

Comunicare şi suport social. Educaţia informală – media şi 

rolul ei în formarea comportamentelor. 

1 S10 

 

Dependenţă/ independenţă  1 S11 

Comportamente agresive şi autoagresive 1 S12 

Identitatea de gen şi discriminarea de gen 1 S13 

5. Recapitulare- 

Evaluare 

1.1 Identificarea factorilor care influenţează dezvoltarea fizică şi psihică 

a individului; 

 2.1 Investigarea influenţei factorilor ambientali asupra sănătăţii 

individuale şi colective; 

2.4 Construirea de strategii pentru susţinerea unui stil de viaţă sănătos; 

Igiena personalǎ, Activitate și odihnǎ, Sǎnǎtatea mediului, 

Sǎnǎtatea mintalǎ. 

1 S14 

 

 SEMESTRUL al- II-lea 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţare – titlu 

Competenţe specifice vizate Conţinuturi Nr. 

ore 

Săpt. 

1. Sănătatea 

alimentaţiei 

1.1 Identificarea factorilor care influenţează dezvoltarea fizică şi psihică 

a individului; 

2.4 Construirea de strategii pentru susţinerea unui stil de viaţă sănătos; 

Factori care perturbă metabolismul. Carenţe 1 S15 

Aditivii alimentari şi influenţa lor asupra sănătăţii  1 S16 

Lanţul alimentar şi riscurile asociate fiecărei verigi  1 S17 

Securitatea alimentară 1 S18 

2. 

 

1.3 Analiza consecinţelor deciziilor referitoare la viaţa sexuală în plan 

individual, familial; 

Comportament sexual-valori, toleranţă, normalitate şi 

devianţă  

1 S19 
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Sănătatea 

reproducerii şi a 

familiei 

2.3 Evaluarea informaţiilor şi serviciilor cu privire la sănătatea 

reproducerii; 

 

Planificarea familială. Concepţie, contracepţie  1 S20 

Comunicare şi responsabilitate în relaţia de cuplu 1 S21 

Parentalitate-avort, abandon, pruncucidere  1 S22 

Consilierea pre şi post-testare HIV/SIDA 1 S23 

3.  Consumul şi 

abuzul de 

substanţe toxice 

2.2 Explorarea impactului situaţiilor de risc asupra individului şi 

comunităţii; 

 2.4 Construirea de strategii pentru susţinerea unui stil de viaţă sănătos; 

 

Factorii care influenţează consumul de droguri  1 S24 

Drogul ca falsă soluţie la "problemele" individuale  1 S25 

Categorii vulnerabile la consumul de droguri  1 S26 

Legislaţie cu privire la drepturile copilului şi a familiei. 

Servicii care se ocupă de protecţia 

copilului şi de prevenire a violenţei în familie. 

1 S27 

 

Şcoala Altfel 1 S28 

4. Accidente, violenţe, 

abuz, valori 

umanitare 

2.2 Explorarea impactului situaţiilor de risc asupra individului şi 

comunităţii; 

 2.4 Construirea de strategii pentru susţinerea unui stil de viaţă sănătos; 

 

Consecinţele accidentelor, violenţei şi abuzului în plan 

individual şi social  

1 

1 

S29 

S30 

Reacţii necontrolate. Tehnici de autocontrol 1 S31 

5. Noţiuni de bioetică 1.2 Utilizarea noţiunilor de anatomie, genetică, legislaţie pentru 

explicarea unor aspecte ale bioeticii; 

 

Introducere în bioetică  1 S32 

Sfaturi genetice  1 S33 

6. Recapitulare- 

Evaluare 

 

1.1 Identificarea factorilor care influenţează dezvoltarea fizică şi psihică 

a individului; 

1.2 Utilizarea noţiunilor de anatomie, genetică, legislaţie pentru 

explicarea unor aspecte ale bioeticii; 

Fișe de lucru, prezentare de proiecte. 1 S34 
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1.3 Analiza consecinţelor deciziilor referitoare la viaţa sexuală în plan 

individual, familial; 

2.1 Investigarea influenţei factorilor ambientali asupra sănătăţii 

individuale şi colective; 

2.2 Explorarea impactului situaţiilor de risc asupra individului şi 

comunităţii; 

2.3 Evaluarea informaţiilor şi serviciilor cu privire la sănătatea 

reproducerii; 

 2.4 Construirea de strategii pentru susţinerea unui stil de viaţă sănătos; 

 

 

 

 
 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1354 

PROIECT  DE  ACTIVITATE  TERAPEUTICĂ 

 

Profesor logoped Pîrvu Carmen 

 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila 

 

Aria curriculară: Terapii specifice şi de compensare  

Disciplina: Terapii și programe de intervenție 

Tema:  Citire / scriere de cuvinte care încep cu literele: „v” şi „f” 

Tipul de activitate: recuperativ – terapeutică 

Numele şi prenumele elevului: xx 

 Clasa: a VIII-a (elevi cu deficiențe mintale) 

Tip de deficienţă: tulburări de limbaj şi de comportament 

Diagnostic psihologic: retard mental moderat 

Diagnostic logopedic: dislalie polimorfă, dislexie-disgrafie, discalculie 

 

Obiective operaţionale: 

O1 – să identifice literele alfabetului;  

O2 – să denumească imagini; 

O3 – să scrie corect cuvinte care încep cu „f”; 

O4 – să alcătuiască oral propoziţii care conţin cuvintele: „floare”, ”fluier”, ”fotoliu”; 

O5 – să scrie corect cuvinte care încep cu „v”; 

O6 -  să alcătuiască oral propoziţii care conţin cuvintele: ”vapor”, ”vulpe”, ”vagon”. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, metoda fonetică, analitico-sintetică, încurajarea, 

susţinerea permanentă. 

2. Forme de organizare: individual; 

3. Mijloace de învăţământ: masa de lucru, laptop, jocul: ”Alege litera”, CD cu jocul „Alfabetul”, caiet, diplomă. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Partenie A., - Logopedie (curs), Editura „Excelsior”, Timişoara, 1999; 

2.   Stănică C., Vrăşmaş E. – „Terapia tulburăilor de limbaj”, 1997 
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Nr. 

crt. 

Momentele 

activităţii 

Ob.  

op. 

Timp 

 

Desfăşurarea  activităţii Strategia didactică Evaluare 

Metode şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

Mijloace de 

învăţământ 

1.  Moment 

organizatoric 

 1 min. Se pregătesc cele necesare bunei desfăşurări 

a activităţii terapeutice. 

    

2.  Captarea atenţiei O1 4 min. Se solicită elevului să se prezinte. 

Atenţia va fi captată prin identificarea  

literelor alfabetului la laptop (jocul “Alege 

litera!”) 

Conversaţia Individual Laptop 

CD cu 

“Alfabetul” 

 

Aprecieri vebale asupra 

identificării literelor 

 

3.  Anunţarea temei  1 min. Astăzi vom citi şi vom scrie cuvinte cu 

literele “v“ , “f”. 

Conversaţia 

Explicaţia 

   

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirijarea activităţii 

terapeutice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

O3 

 

O4 

 

 

 

 

 

O2 

30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se prezintă pe laptop imgini care încep 

cu sunetul “f” (floare, fluier, fotoliu). 

- se denumesc imaginile; 

- se despart în silabe cuvintele; 

- se tastează literele corespunzătoare pentru 

a scrie corect cuvintele; 

- se scriu pe caiet cuvintele: floare, fluier, 

fotoliu 

- se alcătuiesc oral propoziţii cu fiecare 

cuvânt. 

 

 

2. Se prezintă pe laptop imgini care încep 

cu sunetul “v” (vapor, vulpe, vagon). 

- se denumesc imaginile; 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Metoda fonetică, 

analitico-sintetică 

Încurajarea 

Susţinerea 

permanentă 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

Individual 

 

Laptop 

CD cu jocul 

“Alfabetul” 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

CD cu jocul 

“Alfabetul” 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

Aprecieri vebale asupra 

scrierii cuvintelor 

Aprecieri vebale asupra 

propoziţiilor alcătuite 
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5. 

 

 

 

 

 

Aprecieri asupra 

activităţii 

 

 

 

O5 

 

O6 

 

 

 

 

 

 

 

3 min 

- se despart în silabe cuvintele; 

- se tastează literele corespunzătoare pentru 

a scrie corect cuvintele; 

- se scriu pe caiet cuvintele: vapor, vulpe, 

vagon; 

- se alcătuiesc oral propoziţii cu fiecare 

cuvânt. 

Se fac scurte aprecieri asupra desfăşurării 

activităţii. 

 Se acordă diplomă de merit. 

Metoda fonetică, 

analitico-sintetică 

Încurajarea 

Susţinerea 

permanentă 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomă 

Aprecieri verbale 

 

Aprecieri vebale asupra 

scrierii cuvintelor 

Aprecieri vebale asupra 

propoziţiilor alcătuite 

 

 

6. Tema pentru acasă 

 

 1 min. Să scrie cuvinte  cu literele: „v” şi „f”.     
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Proiectarea didactică a  unităților de învățare 

 

Prof. Stafie Gabriela 

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava 

 

În contextul noului curriculum, conceptul central al proiectării didactice este demersul didactic personalizat iar 

instrumentul acestuia este unitatea de învăţare. 

Demersul didactic personalizat exprimă dreptul profesorului de a lua decizii asupra modalităţilor pe care le 

consideră optime în creşterea calităţii procesului de învăţământ, respectiv, răspunderea personală pentru a asigura elevilor 

un parcurs şcolar individualizat, în funcţie de condiţii şi cerinţe concrete. 

O unitate de învăţare poate să acopere una sau mai multe ore de curs. Alocarea timpului afectat unei unităţi de 

învăţare se face prin planificarea anuală. 

O unitate de învăţare este : 

• coerentă din punct de vedere al obiectivelor (competenţelor vizate); 

• unitară din punct de vedere tematic (adică al conţinutului); 

• desfăşurată în mod continuu pe o perioadă de timp; 

• finalizată prin evaluare. 

Metodologia de proiectare a unei unităţi de învăţare constă într-o succesiune de etape, înlănţuite logic, ce 

contribuie la detalierea conţinuturilor, în vederea atingerii obiectivelor de referinţă / competenţelor specifice ce trebuie 

făcută ţinând seama de următoarele: 

- centrarea demersului didactic pe obiective (nu pe conţinuturi); 

- implicarea în proiectare a următorilor factori : 

▪ obiective / competenţe (de ce ?) : obiective de referinţă / competenţe specifice; 

▪ activităţi (cum ?) : activităţi de învăţare; 

▪ evaluare (cât ?) : descriptori de performanţă; 

▪ resurse (cu ce ?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr.4.13. Etapele proiectării unității de învățare 

Identificarea unei unităţi de învăţare  se face prin tema cesteia, temă ce se stabilește de către profesor pe baza 

lecturii programei, utilizând surse diverse; este primul pas în identificarea unităţii de învăţare. 

Temele sunt enunţuri complexe legate de analiza scopurilor învăţării, formulării fie originale, fie preluate din lista 

de conţinuturi, sau din manual, formulări care reflectă din partea profesorului o înţelegere profundă a scopurilor, activităţii 

sale, talent pedagogic, inspiraţia, creativitate. 

CE  VOI  

FACE ? 

CU  CE  VOI  

FACE? 

CUM  VOI  

FACE ? 

CUM  VOI  ŞTI dacă s-a realizat 

ce trebuia ? 

Precizarea 

obiectivelor 

Analiza 

resurselor 

Elaborarea 

strategiei 

Evaluarea 
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Activitățile de învățare se construiesc prin corelarea obiectivelor de referinţă / competenţelor specifice la 

conţinuturi şi presupun orientarea către un anumit scop, redat prin tema activităţii. 

În proiectul unităţii de învăţare profesorul va alătura fiecărei activităţi de învăţare acele resurse pe care le consideră 

necesare, resurse ce cuprind: manuale, texte auxiliare (culegeri, antologii, enciclopedii, tabele matematice), mijloace audio 

– vizuale. În condiţiile noului curriculum, lectura manualului nu mai este în mod obligatoriu liniară. Programa trebuie 

parcursă în mod necesar de către toţi, manualul însă se pliază unei citiri personale şi adoptate. De asemenea, sunt 

considerate resurse: timpul, spaţiul în care se desfăşoară ora de curs, resursele umane (elevul cu personalitatea sa, profesorul 

cu experienţa sa, influenţele comunităţii etc.)    

Instrumentele de evaluare pot fi cele tradiţionale (probe scrise, orale, practice) sau complementare (observaţia 

sistematică a elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, tema pentru acasă, tema de lucru în clasă, autoevaluarea). 

În raport cu momentele realizării evaluării, în planificarea fiecărei unităţi de învăţare apar specificaţii de evaluare 

iniţială, formativă, sumativă iar la finalul unităţii de învăţare este prevăzută o oră de evaluare sumativă. 

 

Exemplu: 

 

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava 

Profilul: Servicii 

Profesor: GABRIELA  BOBERSCHI 

Modulul:  CONTABILITATEA UNITĂȚILOR ECONOMICE                                                         

Clasa a X-a 

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE 

Unitatea de învățare: C1. Principiile și procedeele specifice metodei contabilității 

Conșinuturi 

(detalieri) 

Competențe specifice Activități de învățare Resurse Evaluare 

Procedeele 

specifice 

metodei 

contabilității 

 

Identificarea procedeelor 

contabile privind metoda 

contabilității 

Exercitii de identificare a 

procedeelor contabile privind 

metoda contabilității  

-Pe echipe/ 

frontală 

-Fișe de lucru 

1 oră 

Fișa de 

evaluare 

Investigare 

Aplicarea procedeelor 

contabile pentru 

gestionarea patrimoniului 

 

Discutii de grup referitoare la 

utilizarea procedeelor 

contabile pentru gestionarea 

patrimoniului  

-Pe echipe/ 

frontală 

-Fișe de lucru 

1 oră 

Portofoliul 

Conversația 

Fișa de 

evaluare 

Stabilirea valorii 

stocurilor prin metode de 

evaluare  

Elaborarea traseului de 

stabilire a valorii stocurilor 

prin metodele de evaluare 

-Pe echipe/ 

frontală 

-Fișe de lucru 

1 oră 

Portofoliul 

Conversația 

 

Bilanțul 

contabil 

Identificarea tipurilor de 

modificări ale 

elementelor patrimoniale 

determinate de operații 

Discutii de grup referitoare la 

structura bilanțului 

 

-Pe echipe/ 

frontală 

-Fișe de lucru 

4 ore 

Observare 

sistematică 
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specifice : creșteri, 

scăderi ale elementelor 

patrimoniale 

 

Elaborarea traseului de  

transpunere a elementelor 

patrimoniale în bilanț 

 

-Pe echipe/ 

frontală 

-Fișe de lucru 

2 ore 

Portofoliul 

Conversația 

Fișa de 

evaluare 

Exerciții de identificare și 

aplicare a variației posturilor 

bilanțiere 

-Pe echipe/ 

frontală 

-Fișe de lucru 

6 ore 

Fișa de 

evaluare 

Investigare 

Contul de 

rezultate 

Identificarea tipurilor de 

modificări ale 

elementelor de cheltuieli 

și venituri pentru 

stabilirea rezultatului 

financiar 

Exerciții de identificare a 

structurii și a formei contului 

de rezultate 

           

-Pe echipe/ 

frontală 

-Fișe de lucru 

 

 3 ore 

Portofoliul 

Conversația 

 

Contul Identificarea tipurilor de 

modificări ale 

elementelor patrimoniale 

determinate de operații 

specifice : creșteri, 

scăderi ale elementelor 

patrimoniale 

 

Discuții de grup privind 

structura, forma, asemănările 

și deosebirile  între cont și 

bilanț 

-Pe echipe/ 

frontală 

-Fișe de lucru 

2 ore 

Portofoliul 

Conversația 

 

 Exerciții de identificare a  

regulilor de funcționare ale 

conturilor 

 

-Pe echipe/ 

frontală 

-Fișe de lucru 

6 ore 

Portofoliul 

Conversația 

Fișa de 

evaluare 

Exerciții de stabilire a  analizei 

contabile 

  

-Pe echipe/ 

frontală 

7 ore 

Fișa de 

evaluare 

Investigare 

Balanța de 

verificare 

Identificarea tipurilor de 

modificări ale 

elementelor patrimoniale 

determinate de operații 

specifice : creșteri, 

scăderi ale elementelor 

patrimoniale 

Discutii de grup referitoare la 

structura balanței de 

verificare 

-Pe echipe/ 

frontală 

-Fișe de lucru 

1 oră 

 

Elaborarea traseului de  

transpunere a elementelor 

patrimoniale în balanța de 

verificare 

-Pe echipe/ 

frontală 

-Fișe de lucru 

2 ore 

Portofoliul 

Conversația 

Fișa de 

evaluare 
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Dialog pentru educatie – diseminare de proiecte educationale innovative 

 

Prof înv primar PARVANA SILVIA MIRELA 

 Şcoala Gimnazială Nr 7 Galaţi 

 

 

Mobilitatea s-a desfăşurat în cadrul proiectului Erasmus+ 2019 – 1 – RO01 – KA101 – 062628 , Școala europeană 

prin competențe digitale – EuRosDIT, fluxul de formare 2, din anul 2021. 

FLUXUL 2 s-a desfăşurat 5 zile în perioada 28 iulie-01 august 2021, în Valletta, Malta, au partipat 3 cadre 

didactice de la Şcoala Gimnazială Nr 7 Galaţi la cursul EDUCATIA NON-FORMALA IN SCOALA. METODE SI 

TEHNICI PENTRU STIMULAREA MOTIVATIEI SI INVATARII LA ELEVI 

SCOPUL proiectului a fost: 

Mobilitatea în Malta are in vedere constientizarea impactului alfabetizarii si cunoasterii digitale pentru imbunatatirea 

procesului educational, prin introducerea si utilizarea de instrumente ce apartin noilor tehnologii, care sa sustina 

invatarea cooperativa si proactiva a elevilor, prin realizarea de exemple de bune practici pentru dezvoltarea de ore in care 

sa fie incluse metode moderne ca blended learning si flipped classroom, prin intermediul diverselor aplicatii software 

S-au urmărit obiectivele: 

• Creșterea cu 10% nivelului de formare a 6 profesori din diverse arii curriculare (profesori pentru învățământul primar, 

științe socio-umane, limbi străine, tehnologii) în desfășurarea actului didactic pentru reducerea diferenței dintre metodele 

tradiționale și cele moderne, prin aplicarea instrumentelor TIC până în septembrie 2021; 

• Dezvoltarea cu 35% a abilităților de utilizare a instrumentelor digitale și a noilor tehnologii în sprijinul actului didactic 

pentru 30% din cadrele didactice până în iunie 2021; 

• Îmbunățățirea nivelului de cunoaștere și asumare a conștiinței europene, a valorilor implicate de calitatea de cetățean 

european cu 20% pentru 25% dintre cadrele didactice din școală pe baza cursurilor de formare internaționale, până în iunie 

2021; 

• Actualizarea ofertei scolare la cerințele societății prin generarea de 15% noi materii de studiu, având ca efect creșterea cu 

10% a numărului de elevi până în februarie 2021; 

• Creșterea cu 30% a nivelului de implementare prin intermediul cadrelor didactice de activitati cu caracter formal și non-

formal care vizează dezvoltarea spiritului de cetățean european la cel puțin 40% din elevii participanti la acestea; 

• Creșterea cu 15% a gradului de implicare a 40% din elevii din cadrul școlii în acțiuni ce propun definirea și dezvoltarea 

valorilor europene (toleranță, respect reciproc, democrație, libertate de exprimare etc.) pe parcursul defășurării proiectului 

(până în septembrie 2021) și 2 ani după încheierea acestuia. 

PROGRAM CURS, COORDONATOR: Alessandro Gariano de la Enjoy Italy 

28 iulie 

*Prezentarile participanților si ale scolilor.  

*Competente cheie si aptitudini pt sec 21. 

*Invatarea prin cooperare - caracteristici, valori si exemple de buna practica. 

29 iulie 

*Unelte / activități TIC pentru educație  

*Workshop de invatare integrată 
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30 iulie 

* Workshop de povestire digitala 

31 iulie 

* Workshop - atelier de educatie non formala 

* Inmanarea certificatelor de curs 

1 august 

* Tur cultural Valletta 

Ţări participante la curs: Romania - Galati, Hunedoara, Targoviste, Spania - 2 scoli, Grecia - 2 scoli, 

Austria, Ungaria, Polonia, total 29 participanti. 

DIAGRAMA APLICAȚIILOR SOFTWARE UTILE 

 https://coggle.it/diagram/YFM-6ygGQ_Xmyu4s/t/ict-apps-for-education-and-learning-designed-by-

image001/c4ef7ed50800960e01f7068d8e2e8b0e7b77c1edb108666cf19a3a88e3b117d2 

Linkuri  utile pentru aplicații învăţate la curs. 

 https://new.edmodo.com/  

Platforma educațională Edmodo permite comunicarea conținuturilor, distribuirea de chestionare, sarcini de lucru, 

gestionarea comunicării cu elevii, colegii profesori și părinții. 

https://simpleshow.com/  

Instrument care permite utilizatorilor să creeze videoclipuri profesionale cu explicații educaționale în câteva 

minute. Este o resursă excelentă, care poate fi folosită în sală sau în mediul online, atât de către profesori, cât și de către 

studenți. Pentru a crea un videoclip, utilizatorii aleg pur și simplu o poveste și scriu scriptul, vor copia scriptul dintr-un 

document sau încarcă un PowerPoint, iar My Simple Show va crea videoclipul, cu grafică și voiceover. 

https://nearpod.com/  

 Nearpod este un software de instruire premiat care implică elevii cu experiențe interactive de învățare. Cu 

Nearpod, elevii au capacitatea de a participa la lecții care conțin realitate virtuală, obiecte 3D, simulări PhET și multe altele. 

Funcțiile software interactive permit vocea elevilor prin activități precum întrebări deschise, sondaje, teste, tablouri 

colaborative etc.! Elevii vor învăța în timp ce se distrează. 

https://www.storyjumper.com/  

Platforma Storyjumper permite crearea cartilor electronice in baza fotografiilor proprii. 

https://app.bookcreator.com/  

Bookcreator este o platformă prin care se pot crea cărţi în format electronic pe un calculator (Chrome) sau pe 

tablet (Ipad). La realizarea acestora pot contribui un autor sau mai mulţi. Elevii pot fi invitaţi de profesor să contribuie la 

scrierea unei cărţi. Cărţile se pot reedita, trimite, stoca în bibliotecă sau descărca după creare. Se alege coperta şi mărimea 

cărţii, numărul de pagini, tipul de paginaţie. 

https://padlet.com/  

Site web folosit cu usurinta de catre profesori, elevi, profesionisti si persoane de toate varstele din intreaga lume. 

Ofera un mod simplu de a crea continut in orice format, colabora si edita.(gratuit) 

https://edpuzzle.com/  

EdPuzzle  este un instrument gratuit axat pe evaluare, care permite profesorilor și studenților să creeze 

videoclipuri interactive online, încorporând întrebări deschise sau cu răspunsuri multiple, note audio, piese audio sau 

https://coggle.it/diagram/YFM-6ygGQ_Xmyu4s/t/ict-apps-for-education-and-learning-designed-by-image001/c4ef7ed50800960e01f7068d8e2e8b0e7b77c1edb108666cf19a3a88e3b117d2
https://coggle.it/diagram/YFM-6ygGQ_Xmyu4s/t/ict-apps-for-education-and-learning-designed-by-image001/c4ef7ed50800960e01f7068d8e2e8b0e7b77c1edb108666cf19a3a88e3b117d2
https://new.edmodo.com/
https://simpleshow.com/
https://nearpod.com/
https://www.storyjumper.com/
https://app.bookcreator.com/
https://padlet.com/
https://edpuzzle.com/
http://edpuzzle.com/
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comentarii la un videoclip. Videoclipurile interactive Edpuzzle pot fi realizate cu videoclipuri de pe mai multe site-uri web, 

inclusiv YouTube , TED , Vimeo și National Geographic. 

https://genial.ly/ 

Profesorii pot folosi Genial pentru a crea conținut vizual atrăgător, captivant și interactiv pentru lecțiile din 

clasă. Utilizați șablonul de test pentru o încălzire rapidă sau o activitate de închidere. Sau transformați diapozitivele de text 

și imagini scurte și de impact în videoclipuri. Puneți elevii să colaboreze și să analizeze o infografică, adăugând adnotări 

și informații, folosind sfaturi interactive despre instrumente. 

 

LINKURI INFORMATIVE ERASMUS  

https://www.erasmusplus.ro/tipuri-de-proiecte-erasmus  

https://www.erasmusplus.ro/actiunea-cheie-3-proiecte-de-dialog-str 

 

 

http://www.youtube.com/
https://www.ted.com/talks
http://www.vimeo.com/
https://genial.ly/
https://www.erasmusplus.ro/tipuri-de-proiecte-erasmus
https://www.erasmusplus.ro/actiunea-cheie-3-proiecte-de-dialog-str
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Rolul interdisciplinarității în didactica postmodernă 

                                                                                                                                    Prof înv primar Alexandru Steluța 

                                                                                                              Școala Gimnazială Nr 7, Loc. Galați, Jud.Galați 

 

Interdisciplinaritatea este definită ca “interacţiune existentă între două sau mai multe discipline, care să poată să 

meargă de la simpla comunicare de idei până la integrarea conceptelor fundamentale privind epistemologia, terminologia, 

metodologia, procedeele, datele şi orientarea cercetării” (OCDE, 1972). 

Conceptul de interdisciplinaritate a câștigat tot mai mult teren in modul de abordare a lecției moderne. Acest 

termen reprezintă o modalitate de organizare a conținuturilor învățării cu implicații asupra întregii strategii de proiectare a 

curriculumului , care oferă o imagine unitară asupra fenomenelor și proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de 

învățământ și care permite contextualizarea și aplicarea cunoștințelor dobândite. Este o componentă a procesului de 

instruire prin care se asigură aspectul activ și formativ de dirijare efectivă a învățării. 

Cadrul de referință al Curriculumului Național pentru Învățământul Obligatoriu reglementează principiile 

privind predarea și învățarea și accentuează urmatoarele idei:  

 respectarea particularităților de vârstă și individuale—  reper fundamental în construirea situațiilor de 

predare-învățare;  

 diversificarea și flexibilizarea situațiilor de predare—  învățare prin utilizarea de metode și procedee variate, 

interactive care să motiveze, să stimuleze elevul, să antreneze inițiativa, imaginația, creativitatea, dorința de 

a învăța;  

 centrarea pe obiective care urmăresc formarea de capacități, competențe, atitudini;  

 centrarea pe elev în proiectarea activităților de învățare.                                                                                            

Organizarea învățării pe criteriul disciplinelor formale clasice devine insuficientă într-o lume dinamică și 

complexă, caracterizată de explozia informațională și de dezvoltarea fără precedent a tehnologiilor. O învățare dincolo de 

discipline, de rigiditatea canoanelor academice tradiționale poate fi mai profitabilă din perspectiva nevoilor omului 

contemporan. 

Interdisciplinaritatea este considerată forma superioară a integrării curriculare.  

Interdisciplinaritatea desemnează contactul cooperativ, nu dominator, între două discipline din aceeaşi arie 

curriculară (fizica şi biologia) sau din arii curriculare diferite (fizica şi informatica sau fizica şi muzica sau chiar literatura). 

O astfel de cooperare generează de multe ori probleme cu soluţii deosebite ce pot fi abordate în cadrul lecţiei. 

Interdisciplinaritatea este o modalitate de abordare a lecţiei în care elevii sunt puşi în situaţii de învăţare în care se stabilesc 

relaţii cu alte discipline şcolare. Din acest punct de vedere la clasa a IX-a în cadrul capitolului de optică lecţiile pot fi 

abordate interdisciplinar, îmbinând cunoştinţele de fizică cu cele de biologie, astronomie sau informatică. În articol este 

prezentată o lecţie referitoare la instrumentele optice, care poate avea ca parte practică, experimentală, utilizarea 

microscopului şcolar la observarea şi analizarea celulelor şi ţesuturilor vegetale. Se formează astfel deprinderea de a lucra 

cu aparatura de laborator, dar şi capacitatea de a observa şi analiza 
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Reforma conținuturilor învățământului românesc  din perioada contemporană a creat cadrul unor transformări la 

nivel de curriculum , între care se distinge perspectiva interdisciplinară.    In procesul de învățământ se regăsesc demersuri 

interdisciplinare la nivelul corelațiilor minimale obligatorii , sugerate chiar de planul de învățământ sau de programele 

disciplinelor sau ariilor curriculare.  În înfăptuirea unui învățământ modern , formativ , predarea –învățarea interdisciplinară 

este o condiție importantă. Corelarea cunoștințelor de la diferite discipline de învățământ contribuie substanțial la realizarea 

educației elevilor , la formarea și dezvoltarea flexibilității gândirii , a capacităților de a aplica cunoștințele în practică , 

corelarea cunoștințelor fixează și sistematizează mai bine cunoștințele , o disciplină o ajută pe cealaltă să fie mai bine 

însușită. 

Interdisciplinaritatea presupune decantarea de noi practici şi ipoteze de lucru pentru fiecare disciplină implicată. 

În acest sens, putem da ca exemplu ştiinţa sustenabilităţii, care are particularizări în practic toate disciplinele ştiinţifice 

(ecologie, economie, sociologie, medicină, chimie, ştiinţele pământului etc.) a căror compunere conduce la metode noi de 

cercetare integrativă. De regulă, apariţia de noi paradigme se datorează trecerii de la o etapă la alta în progresul ştiinţei şi 

tehnologiei cum ar fi trecerea de la mecanică (mecanizare) la era electricităţii şi superconductivităţii (electronica, 

informatica etc.), care a permis accelerarea mai intensă a secvenţialităţii proceselor până la cvasisimultaneitatea acestora.  

Posibilitățile de corelare a cunoștințelor dintre diferite discipline de învățământ sunt nelimitate. Important este ca 

predarea –învățarea să fie văzută ca o modalitate modernă de realizare a eficienței lecțiilor , iar profesorul, pentru a-și 

atinge obiectivele  propuse  trebuie să se pregătească din timp și să apeleze la capacitatea sa creatoare.  Predarea- învățarea 

prin corelarea obiectelor de studiu reprezintă noul în lecții, care activează pe elevi, le stimulează creativitatea și contribuie 

la unitatea procesului instructiv-educativ, la consolidarea bazei unei  culturi vaste. 

Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul conținuturilor și obiectivelor , dar se creează și un mediu 

propice pentru ca fiecare elev să se exprime liber, să lucreze în echipă .Cunoștințele  pe care elevii le acumulează în mod 

tradițional, reprezintă cel mai adesea un ansamblu de elemente izolate, ducând la o cunoaștere statică a lumii. Abordarea 

interdisciplinară pornește de la ideea că nicio disciplină  de învățământ nu constituie un domeniu închis, ci se pot stabili 

legături între acestea. 

Principala modalitate de introducere a interdisciplinarităţii în învăţământ o reprezintă regândirea conţinuturilor şi 

elaborarea planurilor, a programelor şi manualelor şcolare în perspectiva conexiunilor posibile şi necesare sub raport 

epistemologic şi pedagogic. Acţiunea de promovare a interdisciplinarităţii trebuie să se integreze în contextul sistemului 

educativ dat. De asemenea, pentru a fi eficientă, trebuie să se asocieze cu alte principii sau inovaţii specifice unui 

învăţământ modern. 

Un învăţământ interdisciplinar poate conferi elevilor posibilitatea de a dobândi  o privire de ansamblu asupra vieţii 

şi universului, de a asimila mai temeinic valorile fundamentale şi de a distinge mai uşor scopurile de mijloace. 

Avantajele interdisciplinarității sunt: permite elevului să acumuleze informații despre obiecte procese, fenomene 

care vor fi aprofundate în anii următori ai școlarizării; clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe 

discipline; creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor școlare; permite aplicarea cunoștințelor în diferite 

domenii; constituie o abordare economicã din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de cunoștințe și volumul de 

învățare. 
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Interdisciplinaritatea implică studierea unui fenomen (domeniu) din mai multe puncte de vedere interferente, pe 

baza unor metode complementare şi, de regulă, are ca rezultat generarea a noi instrumente de analiză şi previziune pentru 

a înţelege mai bine fenomenul respectiv. Aşadar, obiectivul comun al înţelegerii, analizei şi previziunii unui anumit subiect 

reclamă, în virtutea criteriului interdisciplinarităţii, asocierea diferitelor metode de cercetare ştiinţifică, specifice anumitor 

discipline. 

Interdisciplinaritatea presupune abordarea predării din perspectivă integrată. Predarea integrată are ca referinţă nu 

o disciplină de studiu, ci o tematică unitară, comună mai multor discipline. Pornind de la o unitate tematică, profesorul 

realizează un design instrucţional, astfel încât să atingă conţinuturile din programă în realizarea unor competenţe, ţinând 

cont de stilul de învăţare al elevului, dar şi de stilul personal de predare. Avantajele predării integrate sunt: angajarea 

responsabilă a elevului în procesul învăţării; cadrul didactic este mediator, facilitator; profunzimea, trăinicia şi reactivarea 

rapidă a cunoştinţelor, generate de perspectiva integrată asupra cunoaşterii; încurajarea comunicării şi a relaţiilor 

interpersonale prin valorificarea valenţelor formative ale sarcinilor de învăţare în grup. Dintre limitele predării integrate 

pot fi amintite: timp foarte mult alocat de către profesor în realizarea designului instrucţional; este dificil de corelat întreaga 

paletă informaţională cuprinse în disciplinele de studiu specifice curriculumului la nivele diferite; la nivel gimnazial şi 

liceal, predarea integrată presupune şi predarea în echipe de profesori de specialităţi diferite ceea ce implică investiţie mare 

de timp şi costuri materiale ridicate; se poate pierde coerenţa în studierea disciplinei de studiu. Deşi predarea 

interdisciplinară a devenit o practică obişnuită pentru elevii claselor pregătitoare şi clasa întâi, curriculum-ul pentru 

celelalte clase, în acest moment, nu este foarte ofertant pentru realizarea unei predări interdisciplinare. 
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Educaţia bazată pe inteligenţa emoţională 

 

Asistent social PARVANA GABRIE 

 Liceul Tehnologic Simion Mehedinţi Galaţi 

 

„Lumea este a entuziaştilor care nu se înfierbântă” 

 

Inteligenţa emoţională se referă la abilităţile în baza cărora un individ poate discrimina şi monitoriza emoţiile 

proprii şi ale celorlalţi, precum şi la capacitatea acestuia de a utiliza informaţiile deţinute pentru a-şi ghida propria gândire 

şi acţiune (Salovey & Mayer, 1990). O altă definiţie, mai recentă, a fost dată de Daniel Goleman (1995). Conform acestuia, 

inteligenţa emoţională desemnează o capacitate de control şi autocontrol al stresului şi emoţiilor negative; o meta-abilitate, 

care determină şi influenţează modul şi eficienţa cu care ne putem folosi celelalte capacităţi şi abilităţi pe care le posedăm, 

inclusiv inteligenţa educaţională. 

Educaţia bazată pe inteligenţa emoţională nu este o abordare în termeni de calcule. Metodele detaliate, pas cu pas 

pot arăta bine pe hârtie şi sună atrăgător atunci când îi auzim pe autori şi pe exterţi vorbind despre ele. Dar aceste metode 

funxţionează rareori în şcoală. La fel ca majoritatea lucrurilor care dau un sens vieţii noastre şi ne aduc satisfacţie, educaţia 

este un proces extrem de complex şi de profund. Educaţia bazată pe inteligenţa emoţională porneşte de la faptul că 

totalitatea  acţiunilor noastre ne permite să creăm un echilibru mai sănătos în şcoală şi în relaţiile cu elevii. Acţiunile noastre 

trebuie să pună accent pe importanţa sentimentelor şi să ne ajută să ne ţinem sub control emoţiile, în loc să acţionăm 

impulsiv sau să ne lăsăm copleşiţi de sentimente. Pentru unii copii, viaţa este dură şi nesigură; pentru alţii, este plină de 

tensiune. În ambele cazuri, a-şi pierde controlul poate însemna pierderea unor drepturi, pierderea unor activităţi extraşcolare 

sau de îndrumare. Copiii au nevoie de un mediu pozitiv, care le oferă numeroase oportunităţi. Educaţia bazată pe inteligenţa 

emoţională porneşte de la faptul că totalitatea acţiunilor noastre ne permite să creăm un echilibru mai sănătos în relaţiile 

cu copiii prin accentuarea importanţei sentimentelor şi prin controlul emoţiilor. 

Inteligenţa emoţională ţine de conştientizarea propriilor emoţii, stăpânirea acestor emoţii (prin controlarea 

cauzelor generatoare), motivaţia interioară de a evolua, dublată de iniţiativă, optimism şi dăruire, empatie (capacitatea de 

a înţelege emoţiile şi sentimentele altora) şi, nu în ultimul rând, de aptitudinile sociale, adică de capacitatea de a stabili 

relaţii pozitive, de a coopera şi colabora cu ceilalţi, de a rezolva conflicte, de a capta atenţia.   

Capacitatea de a recunoaşte şi de a face faţă emoţiilor duce la performanţe mai mari la şcoală, în muncă şi în 

relaţiile interumane. 

Ce înseamnă inteligenţa emoţională? 

Inteligenţa emoţională este un alt mod de a fi inteligent: inteligenţa inimii. Inseamnă: - să cunoşti emoţiile, să le 

recunoşti 

                 - să poţi să te pui în pielea celuilalt 

                 - să ştii să iei decizii 

                 - să-ţi asumi responsabilitatea pentru ceea ce faci 

                 - să fii motivat 

                 - să ştii să comunici cu ceilalţi pentru a avea relaţii armonioase 

De ce au copiii nevoie de inteligenţa emoţională? 

Copiii au nevoie de inteligenţa emoţională: 
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- pentru a reuşi în viaţă; 

- pentru a avea încredere în ei, în abilităţile lor; 

- pentru a se cunoaşte mai bine şi pentru a-i cunoaşte şi pe ceilalţi; 

- pentru a-şi transforma emoţiile negative, pentru a ştii să se manifeste în siguranţă atunci când se simt furioşi, supăraţi, 

îngrijoraţi, obosiţi, trişti. 

Aptitudinile cheie ale inteligenţei emoţionale sunt:  

• cunoaşterea emoţiilor- capacitatea de a recunoşte sentimentele atunci când apar şi de a nu le elimina dacă nu ne 

convin: "Sunt furios/ furioasă!" în loc să-mi "înghit" furia sau să iau un calmant. 

• gestionarea emoţiilor- capacitatea de a aborda emoţiile neplăcute, după ce le-am acceptat că le simţim. "Îmi ocup 

timpul cu o activitate care mă face să mă simt bine ". 

• automotivarea- emoţiile ne fac mai puternici sau mai neputincioşi. "Să-mi dezvolt o formă de autocontrol 

emoţional" 

• recunoşterea emoţiilor - să-mi detectez cu mai multă precizie emoţiile şi să-mi construiesc propriul "sistem de 

lucru" cu ele. 

De când se poate începe educaţia inteligenţei emoţionale? 

Unii copii sunt mai inteligenţi emoţional decât alţii. Inteligenţa emoţională se poate învăţa, exersa de timpuriu, 

chiar din primul an de viaţă. Perioada preşcolarităţii este esenţială, deoarece atunci învaţă copiii vocabularul emoţiilor, 

asocierea dintre emoţii şi contextele de viaţă, exprimarea facială a emoţiilor (de pildă, învaţă să decodifice o frunte 

încruntată ca fiind semn de îngrijorare sau supărare, un zâmbet ca semn al bucuriei etc.), modalităţi de reacţie la emoţiile 

celor din jur. La vârsta de 6 ani termenii utilizaţi pentru descrierea emoţiilor cresc în diversitate şi cantitate. Copiii devin 

capabili să poarte discuţii cu alţii despre emoţiile lor interne sau pot să asculte ce spun ceilalţi despre emoţiile lor. 

Multe cadre didactice nu sunt familiarizate cu noile metode interactive pe care învăţarea comportamentelor 

pozitive socio-emoţionale, le cer. Ele se tem că aceste metode vor duce la dezordine, pierderea controlului clasei. 

De asemenea, cadrele didactice trebuie să fie bine informate în privinţa resurselor pe care şcoala  le pune la 

dispoziţie, asupra suportului fizic, psihic, financiar şi chiar asupra devotamentului cu care se participă la aceste programe  

de dezvoltare. Este bine de ştiut de la început pe ce te bazezi ca să poţi şti ce poţi realiza. 

În şcolile unde s-au demarat programe de dezvoltare a  inteligenţei emoţionale, elevii au avut posibilitatea să preia, 

participând an de an la nivelele propuse de program, aspecte educaţionale specifice caracteristicilor individuale:vârstă, sex, 

Q.I. De asemenea important, elevii au interacţionat regulat cu adulţi care i-au înţeles şi au îmbunătăţit programul în funcţie 

de cerinţele specifice fiecărei clase. Copiii beneficiază cel mai mult de acest program când sunt implicate atât cadrele şcolii 

la care merg, cât şi părinţii. 

Educaţia şi chestiunile legate de şcoală sunt esenţa vieţii de familie în anii în care copii noştri traversează o 

perioadă critică şi pe care îi petrecem împreună cu ei odată ce au trecut de vârsta primei copilării. Pot fi perioade de tristeţe, 

tensiuni şi dispute, sau de fericire, dezvoltare şi afecţiune. În realitate e sigur că toţi copiii trec prin diverse probleme, 

provocarea cadrelor didactice şi a părinţilor este de a le echilibra cu  lucruri bune. Aceasta depinde de cât suntem noi 

dispuşi să vorbim cu copiii într-un mod care-i ajută să-şi exerseze aptitudinile inteligenţei emoţionale. În acest fel, vom 

avea parte de mai puţine cazuri de  „suprastimulare emoţională” şi de o mult mai mare înţelegere a sentimentelor copiilor. 

Învăţând să comunicăm cu copiii, ne vom bucura împreună cu familiile acestora de o inteligenţă emoţională 

armonios dezvoltată. ,,Devenind mai echilibraţi emoţional, va creşte şi siguranţa lor şi încrederea în sine; curiozitatea lor 
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îşi va găsi căi fireşti de exteriorizare, vor învăţa cum să-şi câştige independenţa şi autenticitatea în gândire şi comportament, 

îşi vor dezvolta capacitatea de a face alegeri responsabile. ”( Daniel  Goleman). 

 

Câteva metode pentru dezvoltarea abilităţilor emoţionale: 

- Asigură-i un mediu sigur şi echilibrat; 

- Zâmbeşte-I; 

- Învaţă-l să-şi conştientizeze şi să-şi exprime emoţiile; arată empatie când copilul este supărat: ,,Ce s-a întâmplat? Eşti 

supărat pentru că Robert nu se joacă cu tine?”, ,,Poate nu-i place să se joace cu mingea, propune-i să vă jucaţi împreună 

altceva”; 

- Explică-i de ce spui ,,nu”, în loc de doar ,,nu”; 

- Laudă-l pentru un comportament pozitiv şi încurajează efortul; 

- Explică-i când şi cum acţiunile sale îi afectează pe alţii. 

Cum arată un copil inteligent emoţional?  

Copilul inteligent din punct de vedere emoţional: 

  este conştient de emoţiile sale şi vorbeşte liber despre ele;  

  recunoaşte emoţiile celor din jurul său;  

  comunică uşor despre ceea ce îl interesează sau îl preocupă;  

  ştie să spună NU fără să îi rănească pe ceilalţi;  

  are un bun management al emoţiilor negative;  

  are comportamente rezonabile chiar şi atunci când lucrurile nu merg aşa cum şi-ar dori şi nu abandonează o activitate, 

nici atunci când devine dificilă; 

  are bine dezvoltat sistemul motivaţional – de pildă, nu face unele activităţi doar pentru că i-au fost cerute să le facă sau 

doar cat este supravegheat, ci le face pentru că a înţeles că sunt utile pentru propria dezvoltare şi îi oferă beneficii; 

  este sigur pe el în majoritatea situaţiilor, iar atunci când simte că nu se descurcă, cere ajutorul;  

  se adaptează rapid la situaţii/ persoane noi; 

  nu îi este teamă să pună întrebări sau să îşi afirme preferinţele; 

  are prieteni cu care se relaxează dar de la care deopotrivă învaţă modele noi de comportament. 

Concluzii: 

Sistemul educaţional pune în mod tradiţional accentul pe cele trei activităţi fundamentale - scris, citit, socotit- 

toate caracteristice emisferei stângi (dominată de raţionalitate), excluzând aproape educarea facultăţilor emisferei drepte 

care este sediul imaginaţiei, orientării spaţiale, decodării muzicii, culorii, ritmului, creativităţii (dominanta sa fiind intuiţia). 

Pentru ca aceşti copii să nu aibă probleme emoţionale în viitor, şcoala  trebuie să găsească mereu noi posibilităţi, noi metode  

şi resurse de a le dezvolta capacităţile, în special inteligenţa emoţională-  cea mai valoroasă achiziţie pe care se pot baza 

oricând în viitor. 
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ÎMPREUNĂ VOM REUȘI 
prof.înv.primar Ciucă Camelia 

Școala Gimnazială Nr.7 – Galați 

 

 
       Principalii factori care ajută copilul în desăvârşirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Pentru o bună colaborare 

între aceşti doi factori este nevoie de multă comunicare din partea lor. Părinţii nu au doar rol biologic şi obligaţia de a-i 

hrăni sau îmbrăca pe copii ci şi datoria morală de a contribui activ la educaţia acestora; această sarcină nu aparţine în 

excusivitate şcolii.  

       Familia oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi 

climatul social şi afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale. Acest tip de relaţie este hotărâtoare şi prin faptul că familia 

mediază şi condiţionează comunicarea cu celelalte component sociale ,în special cu şcoala. Influenţele educative pe care 

familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta prin modele de conduită oferite de membrii familiei, precum şi prin 

climatul psihosocial existent în cadrul familiei. Este recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, 

mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare masură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare 

ale copiilor, comportamentul lor social şi moral.  În urma cercetărilor s-a ajuns la concluzia că stimularea intelectuală în 

primii ani de viaţă, încurajarea şi suportul parental  sunt factori determinanţi în dezvoltarea personalităţii copilului. 

     Şcoala şi familia sunt cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei, care contribuie prin mijloace specifice la formarea 

copilului.  Familia ocupă un loc aparte în sistemul instituţional al educaţiei. Acţiunea ei pe întreaga perioadă a dezvoltării 

include şi toate laturile formării personalităţii. Ea reprezintă unul din mediile de socializare şi educare din cele mai complete 

datorită posibilităţilor ce le are de a-l introduce pe copil în cele mai variabile situaţii şi de a acţiona asupra lui prin cele mai  

complexe și firești mijloace. 

      “Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual-moral al personalităţii propriilor copii se menţine 

toată viaţa.” (M. Golu). 

        După cei  șase ani de-acasă, școala are un rol primordial în educația copiilor, alături de familie, dar și de întreaga 

societate, deoarece educația permanentă presupune o învățare pe tot parcursul vieții. Colaborarea între toți factorii 

educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă. Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales 

cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o 

serie de aspecte ale comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și 

rezolva în modul cel mai eficient fără contactul cu familia. Părinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor dacă 

nu află și modul lui de comportare în condițiile școlare. Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de 

la școală și invers. Întregul proces de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât și acasă. După cum 

spunea Maria Montessori, „Copilul care se naște nu intră într-o ambianță naturală, ci într-o civilizație”.  

       Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul comportamentului, în domeniul dezvoltării 

lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în domeniul deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în 

domeniul activităților libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală. La ședințele cu 

părinții vorbim pe larg despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la învățarea lecțiilor, dar mai ales în controlul temelor 

de acasă. Totodată părinții trebuie să cunoască dacă copilul lor are o comportare corectă față de cadrele didactice  și de 

colegii de clasă, dacă purtarea lui pe stradă și în alte locuri este una corespunzătoare. „A-ți învăța copiii să facă bine 

înseamnă a le lăsa moștenirea cea mai prețioasă” (Mantegazza). 

        Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Este greșită concepția unor părinți de felul: „L-

am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala și dascălul nu pot suplini cu totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul 
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educativ își găsește eficiența dorită atunci când între cei doi factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul comun 

al educării copilului. 

Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care școala îl are asupra dezvoltării copilului, pe când 

altele sunt dezinteresate. 

        Parteneriatele dintre școală și familii pot:  

a. ajuta profesorii în munca lor; 

 b. perfecționa abilitățile școlare ale elevilor;  

c. îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar;  

d. îmbunătăți abilitățile educaționale ale părinților;  

e. dezvolta abilitățile de lideri ale părinților;  

f. conecta familiile cu membrii școlii. 

        În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind aspectele școlare, 

psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

       Un studiu realizat în ceea ce privește necesitatea colaborării școală-familie enumeră patru motive pentru care școala și 

familia se străduiesc să stabilească legături între ele:  

1. părinții sunt juridic responsabili de educația copiilor lor;  

2. învățământul nu este decât o parte din educația copilului; o bună parte a educației se petrece în afara școlii;  

3. cercetările pun în evidență influența atitudinii parentale asupra rezultatelor școlare ale elevilor, în special asupra 

motivațiilor învățării, precum și faptul că unele comportamente ale părinților pot fi favorizate datorită dialogului cu școala;  

4. grupurile sociale implicate în instituția școlară (în special părinții și profesorii) au dreptul să influențeze gestiunea 

școlară. 

O modalitate reală şi firească a colaborării cu şcoala este înfăptuită prin controlul copiilor de către părinţi. În 

şcoală acest control se efectuează zilnic, la fiecare materie, există deci o preocupare constantă şi sistematică pentru această 

problemă. Dar acasă? Unii părinţi consideră că aceasta este sarcina şcolii, iar alţii se scuză că nu o fac, deoarece nu au 

competenţa necesară pentru a realiza un control de fond. În discuţiile noastre cu aceşti părinţi noi trebuie să le explicăm că 

nimeni nu le poate pretinde un control asupra calităţii temelor şi lecţiilor, dar unul asupra cantităţii acestora, asupra 

efectuării sau neefectuării lor, este absolut necesar, pentru a preveni situaţia obişnuinţei de a nu le efectua. 

Părinţii au datoria să-şi controleze copiii nu numai asupra modului în care îşi îndeplinesc obligaţiile şcolare, ci 

şi asupra relaţiilor pe care le au în afara şcolii, cu alţi copii, şi, uneori, şi cu adulţii, pentru că acestea pot fi benigne, 

nepericuloase sau maligne, dăunătoare. 

               Ei trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin atitudinea 

nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice situațiile-problemă din familiile copiilor, 

să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școală-

familie este determinantă în educarea copiilor. Educația în familie devine astfel un proces de pregătire pentru viață, prin 

întâmpinarea și rezolvarea problemelor de viață.  

       După John Dewey, „educația este un proces al vieții, și nu o pregătire pentru viață. Cred că școala trebuie să reprezinte 

viața actuală, viață tot atât de reală și de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în familia lui, cu vecinii săi, în locurile 

lui de joacă”. 

Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă și ar fi păcat ca prin acțiunea noastră să uniformizăm aceste 

individualități. Personalitatea micului școlar este în formare, deoarece este rezultatul unei evoluții lungi, care are loc în 
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primul rând în condițiile interacțiunii cu mediul social. Învățătorul este și va rămâne „izvorul viu” al unei vieți deloc ușoare, 

cu multe „cărări întortocheate” și are misiunea de a-i conduce pe copii spre „ținta reușitei”. 

  În condiţiile social-economice actuale se manifestă două condiţii contradictorii: părinţii sunt îngrijoraţi de viitorul 

copiilor lor, dar în acelaţi timp, nu mai au timp şi răbdare să acorde atenţie problemelor acestora. Relaţia lor cu şcoala este 

ignorată sau evitată, acţiunile educative ale celor două instituţii, şcoala şi familia, desfăşurându-se oarecum separat. Este o 

sarcină şcolii, a personalului didactic, să identifice situaţiile problematice, să dirijeze strategiile educative ale familiei în 

favoarea elevului şi mai ales să conştientizeze faptul că relaţia de colaborare şcoală – familie este determinantă în obținerea 

performanțelor școlare.  

        A creşte şi a educa un copil este o operă care cere, înainte de toate, multă dragoste; aceasta nu înseamnă că ea nu 

impune şi raţiune, bazată pe cunoştinţe precise. Copilul pe care noi îl creştem şi educăm nu este la fel cu toţi ceilalţi, el este 

unic pentru noi şi de aceea educaţia pe care i-o dăm trebuie adaptată personalităţii lui. Ca şi o plantă, copilul creşte diferit 

în funcţie de ambianţa favorabilă sau defavorabilă a mediului familial. Această ambianţă, acest climat, poate să-l ajute sau 

să-l împiedice să se dezvolte normal şi răspunderea o purtăm noi, educatorii şi părinţii lui. Copilul are nevoie să fie ajutat, 

apărat, călăuzit, are nevoie să se simtă important pentru cei din jurul său. Să conduci către maturitate o fiinţă umană nu 

este deloc simplu; eforturile, descurajările, slăbiciunile fac drumul greu. Dacă pe acest drum părinţii şi copiii vor găsi 

sprijin din partea noastră a educatorilor, mai târziu, peste ani, efortul ne va fi răsplătit. 

         O fiinţă umană bine adaptată şi flexibil adaptabilă nu doar va evolua în plan socio-cultural, integrându-se şi 

manifestându-se, dar procesul va asigura şi acel confort psihic care va determina noi retoacţiuni şi implicări optimizator-

dezvoltante.  

Având în vedere că, în condiţiile economice actuale, eşecul şcolar depăşeşte cadrul strict al învăţământului şi se 

impune ca o problemă stringentă a societăţii, cele două instituţii fundamentale pentru educarea copilului- ŞCOALA ŞI 

FAMILIA- trebuie să-şi concentreze eforturile, acordând astfel copilului interesul pe care acesta îl merită, ştiut fiind faptul 

că „cine începe bine, sfârşeşte frumos!”, acolo în COMUNITATEA din care face parte.  

 

Bibliografie: 

 

- Cercel  Renata, Paşi în profesia didactică, Ed. Universităţii, Oradea, 2004 

- Sas Cecilia,  Activitatea şi personalitatea cadrului didactic pentru ciclul primar, Ed. Universităţii, Oradea, 2006 

- xxx, Îmbunătăţirea parteneriatului dintre şcoală şi comunitate- Ghid pentru Consiliile de Administraţie, Bucureşti 

Centrul Educaţia 2000+, 2005 
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Plan de acțiune pentru crearea unui mediu de învățare incluziv,  

în vederea integrării în școala de masă a copiilor cu CES 
 

Prof.înv.primar PĂDURARU MONICA CECILIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 GALAȚI, ROMÂNIA 

Elevi 

Idei de activități:  

- să stea în prima bancă, cu un coleg cooperant și empatic, care îl ajută la nevoie;  

- să nu fie agitaţie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia, în jurul lui să fie elevi liniștiți;             

- materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui;  

- tabla este recomandat să fie albă; 

- jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine a acestuia (Corabia încrederii, Schimbă locul!, Ghici cine e? etc.) 

- tehnici dramatice pentru dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare (Tot ca tine sunt și eu, Bingo, Statuile etc.); 

- vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice, în funcție de cazul de dizabilitate (Rățușca cea urâtă, 

Puiul, Frumoasa și Bestia etc.); 

- activități de terapie educațională (ludoterapia, meloterapia, terapia ocupațională); 

- conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de remediere, după caz); 

- activități pe baza soft-urilor destinate elevilor cu dizabilități; 

- activităţile să fie scurte şi să se pregătească mai multe variante pentru fiecare lecţie; 

- formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil; 

- alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare; 

- organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare; 

- formarea de rutine prin activităţi similare. 

Strategii de învățare: 

- învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

- tratarea diferențiată; 

- metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic, Explozia stelară, Ciorchinele, Cubul, Turul galeriei 

etc. - adaptate);  

- învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă; 

- valorizarea activității în fiecare oră; 

Resurse: 

- folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat (setul de jetoane Montessori, socotitori, alfabetar magnetic, 

carioci, etc.); 

- mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv; 

- mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.); 

- cărți/reviste cu imagini; 

- fișe cu scheme de fixare; 

- resurse educaționale deschise; 

- planșe tematice afișate permanent în clasă etc. 
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Evaluare: 

- grile de observare sistematică a comportamentului;  

- evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații); 

- autoevaluarea, dacă e cazul; 

- aprecieri verbale; 

- fișe de observare a comportamentului, a progresului. 

Părinți 

Idei de activități: 

- consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan comun de acțiune și a cunoașterii mai bine a 

elevului (Părinți la școală-părinți acasă); 

- activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari; 

- activități comune părinți-elevi-învățător (ateliere de lucru- Arborele familiei, excursii, vizite, serbări etc.); 

- lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, tipuri de temperament; 

- implicarea în proiecte care să elimine/diminueze acțiunile de bullying (Stop bullying);  

Strategii de învățare: 

- lectorate, dezbateri, mese rotunde, workshop-uri, tehnici dramatice,expoziții 

Resurse: 

- ppt-uri tematice;  pliante/reviste/afișe informative; tehnologii informatizate 

- umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin 

Evaluare: 

- observarea sistematică 

- chestionare 

- portofolii cu produsele activităților 

Cadre didactice 

        Cercetările au arătat că atunci când profesorii au o atitudine pozitivă faţă de incluziunea şcolară, ei devin mai deschişi 

pentru adaptarea şi schimbarea modului în care predau, pentru a veni în întâmpinare nevoilor de învăţare ale elevilor cu 

dizabilitate.  

Idei de activități: 

- simpoziane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES (Integrarea copiilor cu CES); 

- ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul Comisiei metodice  

- activități comune părinți-profesori-elevi (Copilul vostru-elevul nostru)  

Strategii de învățare (comune cu alți colegi): 

- Predare în echipă sau team teaching(se predă același conținut tuturor elevilor de către cei doi profesori) 

- Predare alternativă (un cadru didactic predă unui grup mai mare, iar celălalt unui grup mai mic); 

 - Predare - asistare (un cadru didactic predă, celălalt acordă sprijin individual); 

 - Predare- observare (un cadru didactic predă, iar celălalt observă modul în care se comportă sau învață anumiți elevi) 

Resurse: 

- tehnologii informatizate, listă cu lucrări de specialitate; 
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- cadru normativ (Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu 

tulburări de învățare. https://edu.ro/ordinul-ministrului-educației naționale -nr-1342/20.01.2017-privind-aprobarea-

metodologiei-pentru integrarea –elevilor- cu tulburări de învățare; 

 Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor 

cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu CES, precum și în vederea abilitării și 

reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau CES).  

- materiale didactice adecvate 

Evaluare: 

- chestionare 

- portofolii cu produsele activităților 

 

 

Bibliografie: 

• https://edu.ro/ordinul-ministrului-educației naționale -nr -1342/20.01.2017 -privind-aprobarea-metodologiei-

pentru integrarea –elevilor- cu tulburări de învățare; 

• Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării 

copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu CES; 

• Mitrofan I., Cursa cu obstacole a dezvoltării umane: psihologie, psihopatologie, psihodiagnoză, psihoterapie 

centrată pe copil şi familie, Editura Polirom, Iaşi, 2003; 

• Chiru M., „Cu părinţii la şcoală – ghid pentru profesori”, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003. 

 

 

https://edu.ro/ordinul-ministrului-educației
https://edu.ro/ordinul-ministrului-educației%20naționale%20-nr%20-1342/20.01.2017
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PLAN DE LECTIE PENTRU 

LIMBA ENGLEZA 

CLASA a V-a 
 

PROFESOR 

RUSU MARIANA 

PROF. LIMBA ENGLEZA 

SCOALA GIMNAZIALA NR.7, GALATI JUDETUL GALATI 

 

TIME:  50minutes 

GRADE:  2nd  

CLASS LEVEL: 3rd year of study 

TYPE OF LESSON: Lesson of presenting new vocabulary 

TITLE OF LESSON: In the Countryside 

VOCABULARY:  farm animals 

SKILLS:☺ listening, speaking, reading, writing( integrated) 

TEACHING TECHNIQUES: ☺discovery, exercise, conversation, explanation, encouraging 

METHODS:  

       ☺ Presentation: showing flash/word cards, making illustrations,  games recognizing words. 

       ☺  Practice and production: playing games, group questions, identifying, developing skills,drawing, encouraging 

students to cooperate, developing creative skills, gap-fill  exercises, either written or spoken conversation, reading, 

competition,  

CLASS ORGANISATION:  ☺frontal, individual, pair work, group  work 

INTERACTION:      ☺whole class, group work, T-Ss, Ss-T, Ss-Ss,  

GENERAL AND SPECIFIC COMPETENCIES: 

     ☺ 1.1. Provide an adequate reaction to a simple question/instruction articulated clearly and very slowly, in everyday 

communication situations. 

     ☺ 1.3. Show curiosity towards understanding the global meaning of children's films and songs in English 

     ☺ 2.1. Reproduce short, simple children's songs/ poems. 

     ☺ 2.3. Take part in communication games by reproducing or  creating short messages. 

LESSON AIMS: 

      I. Achievement aims: 

      By the end of the lesson, the Ss will be better able: 

 ☺ to use specific information about a certain topic; 

  ☺ to match words to pictures; 

  ☺ to recognize farm animals in pictures;  

  ☺to develop pre-reading and observational skills through matching, tracing, drawing activities; 

  ☺ to develop skills by making a farm animal crossword. 

II. Procedure aims: 

☺ Ss will work individually, in pairs and groups; 

☺ Ss will take part in a contest and cooperate;  

☺ Ss will match words to the corresponding flashcard; 

☺ Ss will practice the language in a particular context; 
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☺ Ss will practice listening and speaking. 

PROCEDURE: ☺brainstorming, descriptions, singing, practice, recognizing, asking/answering, questions, dialogues. 

TEACHING AIDS:☺ handouts, audio support, worksheets, board, flashcards, textbook, pieces of paper, etc. 

TEACHER'S ROLE:☺ controller, prompter, participant,  resource, tutor, observer, motivator 

 

BIBLIOGRAPHY 

☺ Harmer, J. (2008) The Practice of English Language Teaching.  

      4th edn. Harlow: Pearson Education Limited 

☺ Scrivener, J. (2005) Learning Teaching. 2nd edn. Harlow:  

      Macmillan 

         ☺ Seymour D. and Popova M. (2003) 700 Classroom   

              Activities, Oxford: Macmillan Education 

☺ Damian A. (2015) Limba engleza pentru clasa II, Editura Elicart 

☺ Official: The Curriculum for Primary Education 

☺https://padlet.com/TeachingEnglishJukebox/FavouriteClass 

      Games 

☺https://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsPrintables.htm   

 

                                                     STAGES OF THE LESSON 

ACTIVITY 1 - WARMER 

AIM: ☺to warm students up  

          ☺ to introduce students in the atmosphere of the 

             English class. 

         ☺ to make S's feel comfortable in the class. 

         ☺ to verify students' previous knowledge on sports 

TIMING: ☺ 8 minutes 

INTERACTION: ☺T-S, S-S 

PROCEDURE:  

☺T. asks students to hold hands and form a circle then  everyone sing the "Hello!" song. 

☺ T. asks students some questions about how they feel 

        today:     T: How are you today? 

                        S: I feel tired/ sleepy....... 

☺ T. prepares in advance a pile of pictures on sports and   puts them face down in front of the classroom. Explains the 

stages of the activity, gives examples: 

               S1: (picking up a card) Do you like football? 

               S2: Yes, I do./ No, I don't. 

ACTIVITY 2 

VOCABULARY PRESENTATION- PLAY -WHAT’S IN MY BASKET? 

AIM: ☺to present new vocabulary using different activities 

         ☺ to make connections between pictures and the sounds of the words and their shape. 

https://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsPrintables.htm
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TIMING: ☺15 minutes 

INTERACTION: ☺T-S, S-S 

PROCEDURE: ☺Students sit in a circle together with their teacher. T. hangs up a picture   

  with its corresponding word- picture card for pupils to say the words in the    

 chorus.  

☺Teacher together with students repeat the word a few times  

☺T. together with students revises all words through different recognizing games. 

 T. brings a bag full of animal figurines.  

 In turns S's come in front of the class, they are tied to their eyes, take out 

 an animal, they touch it and try to guess its name. 

         ☺T. plays a recording( Students book, p. 74, ex. 2). Pupils listen and repeat each line. 

         ☺ T. does the chant with the whole class twice. 

         ☺ T. takes the farm animals flashcards places them face down, Demonstrates the   activity using 

examples. 

                          S1: (picks up a card, watches it secretly) 

                                 What am I?  Mooooooo 

                          Class: A cow!                   

ACTIVITY 3- MATCHING GAMES 

AIM:  ☺ use the words of farm animals in controlled exercises 

          ☺to provide students with further practice on this vocabulary item through different  activities 

          ☺to focus on specific vocabulary structure meaning farm  animals. 

TIMING: ☺10 minutes 

INTERACTION: ☺T-S, S-S, G-W 

PROCEDURE:  

      I. ☺ T. explains the stages of the lesson. Gives examples.  

         ☺Each student receive a flashcard (half of them have words and the other half have the  

 corresponding picture). S's shall walk through the class and find their word-picture pair. 

     II. ☺T. explains the stages of the lesson. 

☺ T. divides the class into four teams.  

☺ Each team receive a large worksheet( WORKSHEET 1) where they have to match  

pictures with words.  

☺ The team with the most correct matches win. 
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ACTIVITY 4 - BODY PARTS - LABELLING ACTIVITY 

AIM:  ☺to focus on a specific vocabulary structure  meaning animals'parts of the body 

TIMING: ☺ 8 minutes 

INTERACTION: ☺T-S, S-S 

PROCEDURE:  

        ☺T. shows PPT with animals' parts of the body eliciting the words. 

        ☺ In advance, T. prepares some stickers with body parts word, puts them on the board   

 and divides the class into three teams.     

        ☺Assigns one student for each team, explains the stages of the lesson, gives examples.  

       ☺ Students in turns have to come near the assigned student, pick a word sticker from the   

 board and stick it on the right body part. 

ACTIVITY 5 

RECOGNIZING THE WORDS IN A CROSSWORD 

AIM:  ☺ to find farm animals words in a crossword  

          ☺to provide students with further practice on this vocabulary item through different activities 

          ☺to focus on specific vocabulary structure  meaning farm animals. 

TIMING: ☺5 minutes 

INTERACTION: ☺T-S, S-S 

PROCEDURE:  

        ☺T. shows a large worksheet (Worksheet 2)  in front of the class  and students in turns   

 have to find farm animals words in the crossword. 

 

ACTIVITY 6 - EVALUATION  AND  HOMEWORK 

ASSIGNMENT 

AIM:☺to evaluate  students'  knowledge . 

        ☺to  assign  homework.  

TIMING: 5 minutes 

INTERACTION: ☺T-S 

PROCEDURE:  

         ☺T. teacher praises students for their wonderful work and for their  delightful  participation and awards them 

with some sweets.                      

        ☺  T. assigns homework -  ex. 4, page 75, Student's book. 
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PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE 

 

Prof. Înv. Primar Cioclu Violeta-Gabriela 

Școala Gimnazială Nr. 7 Galați 

 

A. Elaborarea unui proiect de unitate de învățare pornind de la programa școlară pentru clasa a IV-a, în vigoare. 

 

Obiectul de studiu: Istorie 

Unitatea de învățare: Cultură și patrimoniu 

Nr. ore: 4 (3+1) 

Aria curriculară: Om și societate 

 

Conținuturi 

(detalieri) 

 

Competențe 

specifice 

Activități de 

învățare 

Resurse Evaluare 

1.Locuri istorice în 

comunitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2. Localizarea în 

spaţiu a 

evenimentelor 

istorice. 

 

 

1.3. Recunoaşterea 

preocupării 

oamenilor pentru 

raportarea la timp şi 

spaţiu. 

 

 

 

2.1. Identificarea de 

surse istorice 

utilizând o varietate 

de instrumente, 

inclusiv 

tehnologiile de 

informare şi 

comunicare. 

 

 

2.3. Identificarea, 

pe baza surselor, a 

cauzelor, a 

consecinţelor şi a 

elementelor care s-

au schimbat sau nu 

într-o anumită 

perioadă de timp. 

 

 

1 Elevii numesc 

cladirile ilustrate in 

figurie 1,3, 4, 5, 

identifică rolul 

fiecăreia si tipul 

izvoarelor istorice( 

izvoare nescrise) 

 

2.Studiul 

fragmentului din 

Dumitru Almaș, în 

care este amintit 

izvorul antic în 

piatră, Columna lui 

Traian, și rolul 

acestei construcții 

prin completarea 

unei fișe de lectură. 

 

 

3.Lectura textului 

despre locurile  cu 

o importanță 

istorică într-o 

comunitate. 

 

 

 

 

 

 

4. În pereche, elevii 

citesc studiul de 

caz Un oraș 

Manualul 

școlar(imagini) 

 

 

 

 

 

 

Fișă de lectură 

 

 

 

 

 

 

 

Textul din manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual(studiu de 

caz) 

 

 

 

 

 

 

1 oră 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

Comentarea 

fișelor de lucru și 

oferirea de 

feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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4.3. Manifestarea 

unei atitudini 

deschise în cazul 

unor situaţii care 

presupun 

comunicarea. 

 

 

 

milenar, și 

desprind 

principalele 

trăsături ale cetății 

Tomis( Constanța). 

  

 

 

5.Realizarea unei 

prezentări, cu 

ajutorul unor fișe 

de lucru, a 

localității proprii, 

pe baza 

informațiilor 

dobândite în lecția 

Comunitatea locală 

Comentarea fișelor 

de lucru și oferirea 

de feedback 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică (probe 

orale, fişe de 

lucru, temă pentru 

acasă) 

 

 

 

2.Construcții 

religioase și ctitorii 

lor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Ordonarea 

cronologică a unor 

evenimente din 

viaţa familiei, a 

faptelor prezentate 

într-o situaţie de 

învăţare. 

 

 

 

 

3.1. Recunoaşterea 

unor termeni 

istorici în cadrul 

unor surse 

accesibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Manifestarea 

unei atitudini 

deschise în cazul 

unor situaţii care 

presupun 

comunicarea. 

 

 

 

1.Vizionarea celor 

trei filme de 

aproximativ 50 de 

secunde care sunt 

scurte istorii ale 

ctitoriilor domnilor 

Petru Rareș, 

Constantin 

Brâncoveanu și 

Neagoe Basarab 

 

2.Lectura unui  

fragment din 

istoricul Nicolae 

Iorga, din care 

elevii vor selecta, 

folosindu-se de fișe 

de lectură, câteva 

trăsături ale 

țăranilor  români: 

credința, 

recunoștința față de 

Dumnezeu și 

respectul față de 

sărbătorilor 

religioase 

 

 

3. Solicitarea unei 

explicații 

referitoare la 

informațiile de 

detaliu și termenii 

 

 

 

Manualul digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă de lectură 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Textul din manual 

 

 

 

 

1 oră 

 

 

 

 

Observare 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarea 

fișelor de lectură și 

oferirea de 

feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică a 

elevilor 
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3.Monumente și 

locuri istorice 

incluse în 

patrimoniul  

UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Evaluare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Aplicarea unor 

procedee simple de 

analiză a surselor 

pentru a identifica 

informaţii variate 

despre trecut. 

 

 

4.1. . Determinarea 

semnificaţiei unor 

evenimente din 

trecut şi din 

prezent. 

 

 

 

 

 

3.2. . Utilizarea 

corectă a termenilor 

istorici accesibili în 

situaţii de 

comunicare orală şi 

scrisă 

 

 

specifici dintr-un 

text al istoricului 

Nicolae Cartojan 

din care trebuie 

extrasă informația 

despre rolul 

credinței la 

români. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Elevii vor 

identifica, 

bisericile pictate 

din Nordul 

Moldovei care 

aparțin unor 

mănăstiri ortodoxe, 

construite între 

secolele XV-XVI. 

 

 

 

5. Realizarea unui 

afiș de prezentare a 

uneia dintre zonele 

incluse în 

patrimoniul 

UNESCO. 

 

 

 

 

 

6. Elevii  vor lucra 

individual fișele de 

lucru primite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrații din manual 

 

 

 

1 oră 

 

 

 

 

Afiș, ilustrații 

 

 

 

 

Fișă de lucru 

1 oră 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

Comentarea 

afișelor și oferirea 

de feedback 

 

 

  

 

 

 

 

Probă scrisă de 

evaluare 

formativă 
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Probă de evaluare sumativă 

1. Realizează corespondența mănăstirile ilustrate și ctitorii lor: 

  

 

Neagoe Basarab                                        Petru RareȘ                                                     Constantin Brâncoveanu 

2. Completează enunțurile cu informații potrivite: 

 

1. Grecii au înființat pe țărmul Mării Negre o cetate pe care au numit-o......................... 

2. După ce a cucerit Dacia,..........................poruncește lui Apolodor să înalțe un monument. 

3. Biserica a vut rolul de a răspândi.................................. 

 

3. Formulează câte un enunț cu fiecare termen dat: 

 

• fortificație 

• mitropolie 

• patrimoniu 
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4. Comentează ultimele cuvinte rostite înainte de a muri de Constantin Brâncoveanu: 

 

” De legea creștină nu mă las, căci în ea m-am născut și am trăit, și în ea vreau să mor”.  

 

Evaluare 

 Foarte bine Bine Suficient 

Participarea la 

sarcinile de 

lucru propuse 

Elevul a fost atent și a 

participat activ pe tot 

parcursul orei 

Elevul a fost atent și 

activ în cea mai mare 

parte a timpului 

Elevul a fost atent și 

activ în mică măsură 

Respectarea 

cerințelor 

Realizeaza corect cele 

trei corespondente 

Completează cu 

termenii potriviţi cele 

trei enunțiri 

Formulează corect 3 

enunţuri. 

Realizeaza corect două 

din trei corespondente 

Completează cu 

termenii potriviţi două 

din  trei enunțuri 

Formulează corect două 

din trei enunţuri. 

 

Elevul nu rezolvă 

majoritatea cerințelor 

Completează cu 

termenii potriviţi un 

enunț din  cele enunțuri 

Formulează corect un 

enunț din cele trei 

enunțuri 

Aportul creativ al 

elevilor 

Elevul a venit cu idei 

noi pe care le-a 

împărtășit colegilor săi 

Elevul vine cu 

informații noi în cea 

mai mare parte a 

timpului 

Elevul nu a venit cu 

nimic nou 
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PROIECT DE LECŢIE 

 

Cadru didactic : Vîrgolici Andra 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 7 GALAŢI 

DATA: 19.10.2021 

CLASA: a II - a   

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA TEMATICĂ:Toamna, doamnă ruginie ! 

SUBIECTUL LECŢIEI: „Cioc! Cioc!” de Emil Gârleanu  

TIPUL LECŢIEI: comunicare de noi cunoştinţe 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată  

DURATA: 40 minute 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

 

C.L.R. 

1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat. 

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. 

 

D.P. 

2.3 Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi. 

 

A.V.A.P. 

2.6 Participarea la activitati integrate ,în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 

O1-  Să citească fluent, corect, conştient şi expresiv textul. 

O2-  Să formuleze corect întrebări şi  răspunsuri referitoare la conţinutul textului. 

O3- Să construiască enunțuri cu ajutorul cuvintelor selectate din text dar şi al  imaginilor referitoare la conţinutul textului. 

O4-  Să găsească cuvinte cu acelaşi înţeles sau cu înţeles opus pentru cuvintele date. 

O5-  Să identifice mesajul textului studiat.  

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

a) RESURSE PROCEDURALE: conversaţia,  explicaţia,  lectura-explicativă, exerciţiul, metoda cadranelor, munca 

independentă, aprecierea verbală. 

b) RESURSE MATERIALE: manual, caiete, planşă -  puzzle, imagini din poveste, planşa cu întrebari, markere, flip 

–chart, fişe - cadran pentru grupe, planşă cu enunţuri,  fişe de evaluare. 

c) FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe. 
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ETAPELE LECŢIEI OB. 

OP. 

CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI DOZ

ARE 

RESURSE 

ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTOAREI ACTIVITATEA ELEVILOR a b c 

1. Moment 

organizatoric 

 Pregătesc materialele necesare desfăşurării lecţiei. 

Stabilesc liniştea şi ordinea în clasă. 

Se pregătesc pentru începerea orei. 1 min. Conver 

-saţia 

 Fron

-tal 

2. Verificarea 

cunoştinţelor 

însuşite anterior 

 Adresez elevilor următoarea întrebare: 

Ce temă aţi avut de scris? 

Verific tema sub aspect cantitativ şi calitativ. 

 

Citesc tema şi corectează eventualele 

greşeli.  

4 min. Conver

-saţia 

 

exerciţ

iul 

Ca-

iete 

Fron

-tal 

3. Captarea 

atenţiei 

 Le explic că le-am pregătit o surpriză: Spun elevilor 

următoarele ghicitori: 

O sportivă cu renume 

Umblă-n pomi după alune. 

(veveriţa) 

Fundă roză are-n moţ, 

Iar în coadă are-un şorţ. 

Rezemată stînd pe scoarţă 

Saltă capul ca de raţă 

Şi cu ciocul tîrnăcop, 

Dă poc, poc din loc în loc! 

(ciocănitoarea)  

Se rezolvă operaţiile, se reconstituie 

imaginea la tablă. 

 

 

Ascultă cu atenţie. 

2min  

Explic

a-ţia 

Conver

-saţia 

Exerci-

ţiul 

 

Ima

gine

- 

pu-

zzle 

Mar

-ker 

 

 

 

Fron

-tal 

4. Anunţarea 

subiectului şi a 

obiectivelor noii 

lecţii 

 Comunic elevilor, că, astăzi, la ora de Comunicare în 

limba română vom studia în continuare povestea „Cioc! 

Cioc! ” după Emil Gârleanu , ei vor trebui să citească 

lecţia corect , cursiv şi cu intonaţie, vor formula 

răspunsuri la întrebări, vor rezolva diverse exerciţii. 

Notez data şi titlul lecţiei pe tablă. 

Ascultă şi reţin titlul lecţiei. 

 

 

 

 

Notează data şi titlul lecţiei pe caiete. 

3 min.   

 

Explic

a-ţia 

 

 

Ca-

iete 

 

 

Fron

-tal 
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5. Dirijarea 

consolidării. 

 

 

O1 

 

O3 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

Se realizează citirea textului utilizând diverse procedee: 

a) Citirea în lanţ. 

      Solicit elevilor să explice ce înseamnă cuvintele 

„merinde ”, „se mânie ” şi să alcătuiască oral propoziţii 

cu acestea. 

b)  Citirea selectivă: citiţi din text propoziţia care 

infăţişează luna si enunţul citit de pitic. 

c) Citirea pe roluri – se stabilesc rolurile. 

d) Explica titlul textului. Găseşte un alt titlu 

potrivit.   

   e)Transcrie enunţul care conţine o propoziție în care 

este folosit semnul întrebării .     

Se va desfăşura următoarea activitate: „Ce trebuie să 

ştii!”.  

Pe flipchart vor fi scrise următoarele întrebări  

referitoare la text şi ei vor trebui să spună răspunsurile. 

1.Când se petrece întamplarea? 

2.Ce personaje participă la întamplare? 

3.De ce voia veverița să strângă alune? 

5.Unde erau adăpostite proviziile ? 

6.Cum afla veverița adevărul ? 

7.Cine este răspunzător de lipsa alunelor din scorbură? 

 8.Ce reprezintă întamplarea dezvăluită în text? 

     Voi aşeza pe tablă câteva imagini referitoare la 

conţinutul poveştii. Elevii trebuie să le aşeze în ordinea 

desfăşurării întâmplărilor din text, apoi să scrie câte un 

enunţ potrivit pentru fiecare imagine. 

Notez pe tablă propoziţiile formulate de elevi. 

1 Veverița strânge provizii pentru iarnă . 

2.Ciocănitoarea îi fură proviziile . 

3.Veverița descoperă lipsa alunelor.  

4. Prinde ciocănitoarea și-i smulge coada. . 

     Se rezolvă pe grupe, prin metoda cadranelor, 

următorul exerciţiu: 

1.  Găseşte cuvinte cu 

sens semănător : 

merinde= 

mâniat = 

provizii= 

2. Găseşte cuvinte cu 

sens opus: 

sosi= 

bătu = 

mutase= 

prins= 

Citesc textul în lanţ, selectiv, pe roluri. 

 

 

 

 

 

Formulează întrebări şi răspunsuri. 

 

 

 

 

 

 

 

Citesc răspunsurile-enunţurile,îşi 

argumentează părerea . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vin la tablă, aranjează imaginile 

alcătuiesc propoziţii care se notează la 

tablă şi pe caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrează pe grupe, rezolvă exerciţiile 

date.Elevii îşi aleg un reprezentant care 

24 

min. 

Conver

-saţia 

 

Exerci-

ţiul 

 

Lectur

a 

explica

-tivă 

 

 

 

 

Explic

a-ţia 

 

 

Explo-

zia 

stelară 

 

 

Conver

-saţia 

 

 

Exerci-

ţiul 

 

Explic

a-ţia 

 

 

Exerci-

ţiul 

 

 

Conver

-saţia 

 

Ma-

nual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla

n-şă 

cu 

ex-

plo-

zia 

ste-

lară 

 

Ima

-

gini 

 

Ca-

iete 

 

 

 

 

 

 

Fişe

- ca-

dra

n 

Mar

-

kere 

 

Fron

-tal 

 

 

 

 

 

Fron

-tal 

 

 

 

 

 

 

 

Fron

-tal 

 

 

 

 

 

Fron

-tal 

 

 

 

 

 

 

Fron

-tal 
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O4 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ce ai învăţat din 

această poveste? 

4. Desenează o scenă 

din poveste. 

   Se verifică frontal modul de rezolvare al exerciţiului. 

 

Colţul de creaţie 

Le cer apoi elevilor să noteze pe caiete  o poveste-

întâmplare imaginara petrecută în lumea animalelor, vor 

trebui să o citească în faţa clasei . 

va prezenta modul de rezolvare al 

exerciţiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

Scriu-citesc textul creat pe caiet în faţa 

clasei. 

 

Conver

-saţia 

 

 

 

Explic

a-ţia 

 

 

 

Exerci-

ţiul 

 

Conver

-saţia 

 

 

Exerci-

ţiul 

 

 

Fişă 

flip-

char

t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post

-

ituri 

 

 

 

Pe 

grup

e 

 

 

 

 

Fron

-tal 

 

 

 

 

Fron

-tal 

 

 

 

 

 

Indi

-

vidu

-al 

 

 

Fron

tal 

 

6. Evaluarea 

cunoştinţelor 

 

 

O2 

O5 

    Se realizează cu ajutorul fişelor de evaluare. (anexa 

1). 

    Se explică sarcinile de rezolvat, se precizează timpul 

de lucru. 

 

Rezolvă exerciţiile de pe fişe. 

 

4 

min. 

Con- 

versa- 

ţia 

munca 

indep. 

Fişe 

de 

eva-

lua-

re 

Indi

- 

vidu

- 

al 

 

7. Încheierea lecţiei     Precizez tema pentru acasă. Exerciții din manual. 

   Fac aprecieri cu privire la participarea elevilor la 

lecţie, evidenţiez elevii care au fost activi şi au dat 

răspunsuri corecte. Le spun că  am fost mulţumită de 

felul în care s-au descurcat şi în această oră . 

Ascultă cu atenţie.  

2 

min. 

 

Apreci

e-rea 

verba- 

lă 

 

Ma

nual

e  

 

Fron

- 

tal 
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ANEXA 1  

Numele şi prenumele:                                                                                                                                                         

19.10.2021 

Fişă de evaluare 

1. Redactează un bilet adresat VEVERIȚEI/CIOCĂNITOAREI: 

  

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

……………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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                                   Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii 
 

profesor  învăţământul   primar 

ARINTON AURICA MITRITA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr.7 Galaţi,  

 

 

              Odată cu intrarea în şcoală, copilul trăieşte în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă plină de afectivitatea 

primei copilării, cealaltă a şcolii, încărcată de noi  exigenţe şi de promisiunile viitorului, la fel de importante.  

              Dacă aceste medii educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură intr-o mare măsură buna integrare a 

copilului în activitatea şcolară şi, pe plan mai general, viaţa socială. 

               Obiectivul cel mai important al colaborării dintre şcoală şi familie în perioada şcolarităţii mici îl reprezintă 

susţinerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale şi să obţină 

succesul şcolar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul va trăi şi experimenta, 

va învăţa deprinderi sociale necesare pentru viaţă. 

              În domeniul colaborării şcoală familie, punctul de plecare este cunoaşterea prealabilă a părinţilor de către 

învăţători, a familiei, a climatului familial. Randamentul educaţiei depinde nu numai de parteneriatul şcoală-familie, dar şi 

de modul în care se realizează colaborarea între acestea şi comunitatea locală, care este considerată principalul garant al 

prevenirii unor neplăcute surprize sociale. 

               Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 

programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii au posibilitatea 

să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ. Printre 

obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie putem aminti:  înlăturarea factorilor perturbatori 

în cadrul comunicării şcoală –familie;  creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare;  

schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de  şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 

psiho-fizice ale copiilor;  învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi 

– părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie 

informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi în luarea 

deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: 

părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor;  să  se 

recunoască şi să se valorifice informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor 

referitoare la copiii lor;  responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 

părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor; să ia parte, 

să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu învăţătoarea. Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, 

valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi 

educatoare ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la 

opiniile sau chiar la prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, 

nationalitate…; lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre 

educatoare şi părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor 

de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  
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De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; comunicarea periodică 

cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de diferenţe; evaluarea permanentă a 

relaţiilor comune;  sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi 

pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de 

părinţi; atunci când ei simt că ideile le sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a şcolii .  În 

acest proces de colaborare, rolul conducător îl are învăţătoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, 

să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în şcoală. Pe de altă parte, tot ceea ce 

copilul învaţă în şcoală pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii nu întăresc şi nu valorifică programul 

educativ desfăşurat în cadrul şcolii. Toate aceste motivaţii conduc la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre 

familie şi şcoală, în care spre beneficiul copiilor, implicarea familiei în viaţa şcolii  să fie una concretă, activă şi de durată, 

aşa încât membrii acestora să devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

 Prin implicarea  părinților în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive pentru copii, iar părinții 

vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța şcolii în viața copilului, realizând, astfel progres în 

activitatea didactică. În urma derulării parteneriatului şcoală-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea 

copiilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în alegerea strategiilor de abordare 

am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă 

sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul clasei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului 

trebuie susţinută de diagnoza psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, 

părinte şi copil. 

                 Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa familiilor 

acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-o manieră personală şi 

originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat 

întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în 

valoare inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de 

potenţialul propriului copil.Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 

dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în propriul 

potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, de influenţare formativă 

a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale  în care relaţionările se produc în condiţii 

inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este 

foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri 

populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor 

dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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                      CREATIVITATE  MANAGERIALĂ ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CRIZĂ 

 

Profesor învățământ primar Sava Dorina 

                                                                                                                         Școala Gimnazială nr.7,Galați 

 

Zâmbet amar 

SITUAȚIE DE CRIZĂ EDUCAȚIONALĂ 

 

     Atât școala, cât și familia pot crește sau diminua încrederea în sine a copiilor, creativitatea si dezvoltarea aptitudinilor, 

talentul și pasiunile. 

     Personalitatea viitorului adult este determinată în mare măsura de cele doua, de modul în care înțeleg să-l educe și să-l 

formeze pe copil. 

     Situația de criză educațională poate fi definită ca un eveniment sau complex de evenimente inopinate, neplanificate, 

generatoare de periculozitate pentru climatul, sănătatea sau siguranța clasei şi membrilor acesteia. Mecanismele de a 

prevedea, delimita, defini, controla şi soluționa o situație de criză presupun efort, strategii de intervenție ferme, consum 

de energie, cu șanse de a determina consecințe greu de evaluat în planul echilibrului psihic al persoanelor implicate. 

     M.B. este elevă in clasa I, este sub tutela statului, instituționalizată într-o casă de tip familial. Menționez că la clasa 

pregătitoare a fost la altă școală și că de la inceput mi-au fost ascunse in mod voit motivele transferului elevei la școala 

noastră.  

     Pentru a deveni un adult normal, copilul are nevoie nu doar de adapost,  hrană, confort fizic, ci și de un climat 

favorabil dezvoltării psihice, un mediu fără stres, etc. 

     Încă de la inceput am observat  nevoile  firești ale elevei : nevoia de afecțiune, de suport emoțional, de comunicare, 

pentru a-și învinge timiditatea, nevoia de socializare, de integrare in grup pentru a-și stabili relații de prietenie. 

     M.B. se integra destul de greu in noul colectiv și am decis să reiau programul de dezvoltare personală ,desfășurat la 

clasa pregătitoare, pentru a o ajuta să îsi exprime mai ușor opiniile și să inițieze acțiuni fără teamă, pentru o integrare 

eficientă, o creștere a asertivității, capacității de relaționare și comunicare interpersonală, a capacității de autocunoaștere. 

Jocurile si sarcinile au suferit ușoare modificări dar scopul meu a fost atins, M.B. s-a deschis precum o floare. 

     Am lucrat diferențiat cu ea, sarcinile școlare le-am ales cu grijă, cu grade ascendente de dificultate, am încurajat-o 

constant. Doamnele instructor care veneau să o ia pe M.B. de la scoală mă întrebau frecvent despre evoluția școlară și 

comportamentul față de colegi. 

      Din februarie am constatat o stingere a intereselor pentru cunoaștere și am diminuat considerabil nivelul de dificultate 

a sarcinilor pentru a-i oferi satisfacția lucrului bine făcut. 

     Am observat-o constant pe M.B. și am văzut că mânca tot timpul, chiar și in ore,  făcea glume nepotrivite, deranja orele 

de curs, sfida profesorii, că se comporta diferit in prezența instructorilor, unii autoritari, alții permisivi. Am fost usor 

bulversată și am avut numeroase discuții cu ea despre copiii cu care locuiește în casă, despre persoanele care au grijă de 

ea. Am aflat că a fost bătută de nenumarate ori de un băiețel. Când am vrut să aflu mai multe detalii de la instructori, m-

am lovit de un zid de indiferență si de clișeele ,,Maria e vinovată tot timpul, e rea!’’, ,,Așa sunt acești copii, noi  încercăm...’’ 

     Eu cred că nu ar trebui etichetați copiii in ,,buni’’ și ,,răi’’, ci ar trebui sprijiniți să depășească momentele dificile din 

existența lor. 
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     M.B. a devenit din ce în ce mai agitată, in pauze alerga frenetic, țipând, fiind agresivă uneori cu colegii. A început să 

pârască, să mintă pentru a se situa într-o lumină favorabilă, relația cu colegii s-a înrăutațit, aceștia o respingeau vizibil, 

echilibrul clasei a fost distrus, tot ce se întampla rău era ,,făcut’’ de M.B.   

      Punctul culminant a fost când a sustras de pe holul școlii unele obiecte ornamentale, e drept, fără vreo valoare materială. 

Probabil nu aș fi aflat că a făcut acest lucru dacă obiectele nu ar fi fost înapoiate a doua zi de o doamnă instructor care a 

avut ,,bunăvoința’’ să îmi spună că aceste comportamente nu îi sunt străine, că a făcut aceste lucruri și la școala de unde a 

fost transferată și le face frecvent în casa familială. 

     Situația de criză am recunoscut-o doar în momentele limită. Am sperat să nu îmi fie limitate  șansele de soluționare a 

acesteia , având în vedere faptul că fragmente ale crizei au fost identificate anterior, la clasa pregătitoare. 

     Dupa părerea mea M.B. are carențe de educație, cei 7 ani de acasă, istoricul aflat ulterior mă face să cred că e vorba de 

o criză ,,cronicizată’’, că flacăra a fost reaprinsă de episoadele de violență din casă și de lipsa afectivității. 

     M.B. vrea , cred, să tragă un semnal de alarmă, să ne spună că are nevoie de ajutor, sprijin si atenție. 

     Rolul meu nu a fost de a blama, de a eticheta eleva si faptele, ci de a accentua ideea de cooperare (profesori-elevi-

instructori-parinți) în rezolvarea crizei. Am accentuat elementele cu valoare de liant: aceeași vârstă a copiilor, același 

colectiv, o singură echipă (sloganul clasei). 

     În primul rând am decurajat colegii care râdeau și o respingeau ostentativ pe M.B., am discutat cu eleva despre 

comportamentul ei cu calm si ințelegere, ea are multe de oferit însă nu știe să transmită altfel decât cum a primit. 

     Am avut in vedere strategii de reducere a conflictului in grup : responsabilități in grup, schimbarea atitudinilor si 

comportamentelor, modalități de utilizare a criticii într-un mod pozitiv, forme de laudă eficientă, au colaborat în vederea 

realizării unor obiective comune, de grup, exerciții de învațare in echipe de cate 2/ 4 elevi. 

     Cu M.B. am lucrat individual, am reluat informații pentru acoperirea lacunelor, am stabilit împreună noi reguli de 

conduită in grup. 

     Cu o atitudine pozitivă am reflectat și analizat  împreună cu elevii situații similare cu cele care au avut loc în clasă.  

     Parinții m-au susținut, au vorbit acasă despre episoadele M.B., fapt ce a întărit ideea că eleva trebuie acceptată, că 

oricine poate greși , că doar uniți o putem ajuta. 

     Am reușit să cultiv relații de prietenie și să-i determin pe elevi să se sprijine unii pe alții in situații de criză, am 

demonstrat că se poate lucra in echipă pentru recuperarea unui mic suflet. 

     A fost un drum anevoios, dar rezultatele se văd: la testarea finală M.B. are calificativul Bine. 

     Consider ca această criză nu a fost total rezolvată deoarece mediul familial în care este M.B. nu s-a schimbat. 

        Îmi doresc să o văd reușind!! 
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METODE DE REALIZARE A COMPETENŢELOR SPECIFICE  LA OBIECTUL RELIGIE 

 

                                          PROF. ŞAIGĂU BIANCA-MIOARA 

 ŞCOALA GIMN.NR.7, GALAŢI  

 

       Finalităţile disciplinei religie sunt în relaţie directă cu idealul formulat de către Domnul Iisus Hristos: cunoaşterea lui 

Dumnezeu şi dobândirea comuniunii de iubire cu El, cunoaştere care se fundamentează pe adevărurile de credinţă revelate 

prin Cuvântul întrupat. 

      Obiectivele educaţiei se definesc pentru anumite intervale de timp şi au un nivel redus de generalitate. Ele descriu 

rezultatele aşteptate în urma unor acţiuni educative.  

      Noile programe şcolare sunt centrate pe competenţe, definite drept ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi 

atitudini dezvoltate prin învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme 

generale, în contexte diferite. 

      Derivate din competenţele generale, competenţele specifice reprezintă etape în dobândirea acestora şi sunt vizate 

explicit de activităţile didactice de pe durata unui an şcolar.       

      Voi descrie în continuare prin exemple cum se pot aplica câteva competenţe specifice la obiectul religie, la clasa a VIa.  

• CLASA:  a VI-a  

• TITLUL LECŢIEI:  Iisus Hristos, Învăţătorul lumii. Iubirea faţă de toţi semenii.  

                                        Marea poruncă a iubirii.  

• COMPETENŢA CHEIE: Competenţa nr.6: Competenţe SOCIALE ŞI CIVICE.  

• COMPETENŢA GENERALĂ: Manifestarea unui comportament moral, în viaţa personală şi în societate, în 

acord cu valorile religioase.   

• COMPETENŢE SPECIFICE:  

2.1. Prezentarea unor modele spirituale, pe baza textelor biblice, religioase studiate. 

2.2. Relaţionarea pozitivă cu colegii, în activităţi, sarcini de învăţare, utilizând reguli de comportament moral-religios, dar 

şi social-civic.  

2.3. Explicarea poruncii iubirii şi a modalităţilor de manifestare a acesteia în raport cu   semenii.  

• DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  

 Pornind de la explicaţiile profesorului referitoare la lecţia: “Iisus Hristos, Învăţătorul lumii”, de la “Pilda 

samarineanului milostiv”, cât şi de la interpretarea elementelor simbolistice din pildă, dar şi a mesajului învăţăturii 

acesteia, elevii vor înţelege marea poruncă a iubirii: “Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot 

sufletul tău…iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi” şi de asemenea îşi vor însuşi explicaţiile termenului de “aproapele” 

sau “semenul” nostru.  

 Se va analiza mesajul moral-religios din această pildă spusă de Mântuitorul, realizându-se caracterizări ale unor 

persoane biblice (de ex: Dreptul Iosif-bunătate, Craii de la răsărit-dăruire, etc.), din perspectiva virtuţilor: milostenia, 

dărnicia, grija faţă de aproapele, etc., înţelegându-se importanţa iubirii faţă de semenul /aproapele nostru, dar a iubirii 

transpusă în fapte concrete.  

 Elevii se vor împărţi pe grupe şi fiecare grupă va avea de realizat un miniproiect filantropic, social sau civic plecând 

de la proiectele Şcolii Gimn.Nr.7 şi anume: “Târg de Crăciun”, “Târg de mărţişoare”, “Săptămâna legumelor şi a 

fructelor”, care să urmărească modalităţile concrete prin care se poate aplica porunca iubirii în relaţia cu colegii aflaţi 

în situaţii speciale (ex: colegi aflaţi în dificultăţi materiale, copii cu părinţi plecaţi 
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      în străinătate, etc.) sau în relaţia cu oamenii aflaţi în dificultate financiară care sunt ajutaţi de către biserica   

     “Înălţarea Domnului”(de care aparţine şcoala).  

 Elevii vor identifica modalităţile concrete de ajutorare a semenilor şi anume: 

 Grupa I- care se va ocupa de “Târg de Crăciun” va organiza în preajma sărbătorii Naşterii Domnului un târg de Crăciun 

în şcoală, cu obiecte confecţionate de ei, pe care le vor vinde şi în urma  vânzărilor vor fi ajutaţi copiii fără posiblităţi 

materiale, iar copiii care au părinţii plecaţi în străinătate, vor fi  invitaţi de către familiile elevilor care doresc, să 

petreacă împreună Crăciunul.  

 Grupa II-care se va ocupa de “Târg de mărţişoare”, elevii implicaţi vor organiza un târg de felicitări şi mărţişoare, 

realizate de ei, pe care le vor vinde în şcoală şi în urma acestor vânzări, vor   organiza colecte care vor veni în sprijinul 

copiilor cu posibilităţi materiale reduse.  

 Grupa III- “Săptămâna legumelor şi a fructelor”- această grupă se va ocupa de strângerea de legume şi fructe, care vor 

fi donate la cantina bisericii “Înălţarea Domnului” şi la centrele de copii din  apropierea    şcolii.  

       Prin activităţile descrise mai sus, se realizează astfel îndeplinirea competenţei cheie (nr.6). 

     Identificarea celor 3 structuri, din realizarea activităţilor de mai sus: 

 SĂ ŞTII- Cunoştinţe: Elevii şi-au însuşit cunoştinţele referitoare la porunca iubirii, la noţiunea aproapelui, la 

interpretarea mesajelor şi a învăţăturilor morale din “Pilda Samarineanului milostiv”, la modul de aplicare a poruncii 

iubirii în relaţia cu aproapele.  

 SĂ FACI- Abilităţi:  

• abilitatea de a organiza târgurile menţionate în activităţile prezentate;  

• de a-şi vinde produsele confecţionate 

• de a strânge colecte pentru ajutorarea elevilor/oamenilor cu posibilităţi financiare reduse, copii cu părinţi plecaţi,etc 

• de a dărui cele strânse fără ca cei care fac parte din grupul ţintă să se simtă lezaţi 

 SĂ AI VALORI ŞI ATITUDINI:  

• compasiune, sensibilitate şi afectivitate faţa de cei aflaţi în necaz, dificultate, singurătate, etc. 

• implicare în proiectele menţionate  

• socializare, lucrul în echipă, coordonare cu elevii implicaţi 

• responsabilitate, grijă şi atenţie faţa de colegii, oamenii aflaţi în situaţii speciale 

• reflectare asupra darurilor de care se bucură copiii  

 

 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1396 

Studiu de caz 

Influența  procesului de centralizare - descentralizare – delegare în funcționarea unității școlare 
 

                                                                 Prof. Afloarei Simona 

 Școala Gimnazială Al.I.Cuza Dorohoi 

                                                                          

Centralizarea este procesul de reținere sistematică a puterii și autorității în mâinile managerilor de la nivel de vârf, 

în timp ce descentralizarea presupune delegarea sistematică și permanentă a puterii și autorității către managerii de la niveul 

inferior și mediu al organizației. Realizarea centralizării-descentralizării într-o instituție  poate fi determinată de o serie de 

factori cum ar fi mediul extern, natura deciziei, calificarea managerilor de nivel inferior.  

Pe de altă parte delegarea este procesul prin care un manager repartizează, în mod nesistematic, o parte din 

sarcinile lui totale de lucru. Insă, in acest proces pot să apară probleme negative, cum ar fi ineficienta și nepotrivirea 

delegării, managerul poate fi reticent la delegare sau poate determina astfel teama de eșec a angajaților.  

Distribuția autorității prin delegare și descentralizare poate avea efecte pozitive, fiind un mod de dezvoltare a 

subordonaților în vederea promovării, îmbunătățirea deprinderilor managerilor de nivel mediu și inferior. 

                     

                        Unitate școlară- școală gimnazială (cu grupe de preșcolari incluse) 

                        Mediul urban 

                        Număr elevi- 447 

                       Cadre didactice – titulare 30; suplinitori 9 

Doamna X este director al unei școli din provincie, mai exact dintr-un municipiu cu un număr mediu de locuitori. 

A exercitat aceasta funcție în două mandate, acum parcurgând ultimul an al celui de-al doilea mandat. În toți anii în care a 

fost manager a încercat să rezolve singură majoritatea problemelor ivite, deși în școală exista un director adjunct, consilier 

educativ, șefi de comisii metodice și responsabili comisii de lucru, precum Comisia de evaluarea a calitatii.  

Pentru a nu supraîncărca pe ceilalți responsabili de comisii sau pentru a nu fi perceputa negativ pentru sarcinile 

pe care le traseaza, doamna X a redactat, întocmit rapoarte, situații, pentru unele departamente, argumentând uneori că cei 

cărora le cerea acest lucru întarziau destul de mult, depășind termenele. Acest lucru a fost perceput diferit de cadrele 

didactice aflate în situația de responsabili de comisii, mai ales că împotriva celor care nu îndeplineau cerintele nu existau 

sancțiuni. 

Una dintre comisiile care solicitau un volum mare de muncă, precum și o acuratete deosebită era Comisia de 

evaluare a calității, care presupunea un responsabil și câțiva membri din scoala si comunitatea locala. Ani la rând, 

documentele erau realizate de către director și atasate la mapa responsabilului. În ultimul an responsabilul comisiei a fost 

schimbat, la cererea lui. Cadrul didactic nou numit dorea sa-si ducă la îndeplinire sarcinile care derivau din cerintele 

comisiei, era capabil să lucreze pe platforma electronică specială pentru înregistrarea rezultatelor, a încercat să distribuie 

sarcini membrilor comisiei, conform atribuțiilor stabilite. 

 Dorința de aplicare a regulilor și de realizare a sarcinilor de către fiecare membru a stârnit reacții negative, 

responsabilul comisiei fiind pus în situația de a raporta ceea ce se întâmpla. În această situație directorul a continuat să 

rezolve sarcini ale comisiei respective, împreună cu responsabilul, fără a lua măsuri. 

În acest timp, în care directorul se ocupa cu atributii ale diverselor comisii, el a neglijat compartimentul financiar-

contabil, a trecut cu superficialitate peste stabilirea unor elemente ale bugetului. 
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 Pe parcursul anului școlar, unitatea a fost evaluată, fiind aplicate chestionare și interviuri tuturor membrilor 

comisiei, cadrelor didactice și elevilor școlii.  

 În urma evaluării directorul a fost pus în situația de a da explicații pentru deficiențele întâlnite, atât la nivelul 

financiar-contabil pe care il coordona prin atributii de serviciu, cât  pentru lipsa de coerență în cele declarate de membrii 

comisiei de evaluare a calității, responsabilul comisiei fiind notat cu un calificativ mai mic. 

  Întrebările care sunt necesare în această situație:  

1. Ce ar fi trebuit să facă managerul în privința rezolvării sarcinilor comisiei? 

2. Cine este răspunzător pentru deficiențele din cadrul comisiei? 

3.     Care ar fi fost importanța delegării sarcinilor în situația dată 

   In urma acestor probleme organizatia a pierdut din ponderea calificativelor maxime, pe anumite paliere de 

funcționare. Mai mult directorul a considerat că greseala este in mare parte a celor care trebuiau sa rezolve de drept sarcinile. 
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Modern Strategies in Teaching English Grammar 

 

Mocodean Dalila Liliana, teacher of English  

at Technological Highschool ”Grigore Moisil”,Bistrita 

 

Generally, grammar-focused lessons are considered to be boring and difficult to assimilate. As long as it is 

essential to teach grammar structures in order to develop communicative abilities in our students, teachers should think of 

different ways of approaching this according to the various learning styles and intelligence strengths of the learners. 

Teaching English as a foreign language in a Technological Highschool where the students’ English knowledge is very 

poor, I have to be very creative in order to adopt the proper methods and techniques not only to arouse their interest but 

also to enable them to assimilate the language and use it effectively in real life situations. It is well-known that the most of 

our students come from the countryside with the intent of graduating high school, getting their professional certificate and 

finding a good job in Romania or abroad. If other subjects may not attract them too much, foreign languages still arouse 

their interest. Perhaps, the mirage of getting a better job abroad is the clue/key. Despite having a very low knowledge level 

of the English language, when students enter high school (some of the students hardly know the personal pronoun or the 

present tense of for the verb “to be”), by the 9th grade almost all of them are willing and ambitious to overcome this. During 

the school years their interest may decrease or even disappear if the activities are not varied or challenging enough to make 

them remain focused.  

I have always been concerned with finding out new methods and techniques which may help all my students better 

understand how grammar structures really function and how they should be used in different situations so that they can use 

English successfully. For this reason, I have chosen a theme, which focuses on teaching the passive voice at an intermediate 

level. I envisioned out my experiment making a comparison between the effectiveness of teaching passive voice using 

traditional methods, modern methods based on technology and a combination of the two. Giving the students the 

opportunity to use computers or other devices that might provide authentic materials will create a more pleasant atmosphere 

during classes and the process of teaching and learning will improve.  

Admitting that learning English is not something that we learn about, but it is a skill or a set of skills; it is necessary 

to develop these skills during teaching-learning process in order to know how to use the foreign language appropriately. 

On this account, I think that the main aspects (the form, the meaning and the use) should be taken into consideration when 

we introduce a new grammar structure or we revise one. A general model for introducing new grammar issues has its five 

steps: lead-in, elicitation, explanation, accurate reproduction, and immediate creativity. More than that the contexts, 

materials, and approaches may ease the understanding of the target issue. Noticing that none of the “pure” methods has 

proved to be adequate in meeting students’ expectations and help them have an accurate and fluent English communication. 

For this reason, a “hybrid” grammar approach is perhaps a better choice and further explicitly presented. Accordingly, the 

passive structure is implicitly introduced, in a meaningful context, but also includes an explanation of form, meaning and 

use. As long as the fluency and accuracy are essential in learning a foreign language, between them being an 

interdependence relation, the communicative activities offer the perfect environment for them to be almost simultaneously 

practised. Following first a specific sequence of grammatical topic (Passive voice), and then a sequence of topics (Food; 

Travelling-Monuments) not only have I designed different types of communicative activities, but I have also presented 

some interactive materials available on the Internet or with textbooks. It is obvious that using different kinds of equipment 

in the classroom, the students become more interested and actively engaged in the teaching-learning process. Thus, the 
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usefulness of the technology and of the authentic materials in teaching grammar issues is largely discussed. Undoubtedly, 

the usage of authentic materials has several advantages such as: to expose the students to real-life situations, to stimulate 

communication, to make them solve real tasks, to be aware of how grammar or lexical area is used in a real context, etc. 

That is why, the selection of these authentic materials should be made very carefully, according to the students’ level, so 

that they may understand it and be able to fulfil all the tasks required. If the materials are too difficult, they may be adapted 

to the students’ needs and to the target language that is supposed to be taught and learned. 

 Designing a general plan (Annexe 1) for teaching Passive Voice throughout three classes, I have prepared different 

activities and I have used various strategies and technology according to the students’ needs and the chosen methods. The 

experiment has been applied to the students attending the 9th grade at different profiles (services, technical, and real 

profiles), who have almost the same level of English knowledge. In order to have a reference starting point, I applied a 

diagnosis test (Annexe 2). Then, I decided what teaching method to use according to my students’ background. At the class 

9th D, whose students come from the countryside and most of them have not seen a computer before, I taught the Passive 

voice using the traditional methods.  At the class 9th A, whose students come from town, considering that they have been 

more accustomed with using computers, I chose to teach them the passive structures using the modern methods with 

technology. At the class 9th H, whose students come from the countryside and town, I have decided to try a combination 

of traditional and modern methods with technology. Assessing the students’ progress during the teaching-learning process, 

the most significant progress has been recorded at 9th H of 24,23%, in comparison with the diagnosis test results. In spite 

of using the same method, the traditional one, the students from 9th D have recorded the least progress. The use of 

technology (data projector, computer) may have motivated the students in 9th H to be more attentive and active when the 

passive structures were introduced. Although the material presented was very detailed, after asking them to write in their 

copy-books the basic forms, I gave them the opportunity to take notes on their own, transferring to them the responsibility 

to choose how much they would like to know and learn. The same strategy was adopted with students in 9 th A, but their 

progress was not so great.  

 In the second part of the experiment, the students have to use the new structure in fulfilling tasks taken from real-

life such as: news reports, description of monuments, and letters of complaint. In this way the students have to cope with 

formal and informal language, to make differences between these two styles, and use them appropriately. Comparing the 

results achieved at the progress test and the final one, the greatest progress of 10,38% has been recorded by students in 9 th 

A. They are followed by those in 9th H (8,58%) and 9th D (5,78%). The fact that the students in 9th A have been more 

exposed to real English while surfing the Internet or playing different games helps them to have a better progress after 

doing more practice. 

 Finally, comparing the diagnosis test results with those achieved in the final assessment, it is obvious that the 

students in 9th H have had the most considerable progress of the three. This enables me to conclude that the progress 

recorded by students is better when technology is used with a combination of traditional and modern teaching grammar 

approaches. Using technology while learning, the students have the chance to learn according to their needs and goals, to 

practise different skills (reading, listening, writing and even speaking) doing exercises online, or to take advantage of the 

online dictionaries and thesaurus in writing free creative compositions. The more practice they do, the more self-confident 

they become and their performances will continuously improve. The entire experiment was largely presented in my I degree 

paper entitled:” Modern Strategies and Technology in Teaching English Grammar in High School”. 
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Annexe 1    Model Plan – Grammar structure: Passive Voice  

Theme Passive Voice; Causative form; Formal writings – letters, reports, articles, 

monuments description 

Aim To use properly the passive structures in simulated and real-life situations 

Learners Adolescent (14+), intermediate level 

Suggested time frame 3 to 4 lessons of 50 minutes each 

  

Procedure 

Before starting the unit In order to decide the methods and the strategies that may be used in approaching the 

passive issues, it would be advisable to be given a diagnosis test. Its results would 

reflect the knowledge that students have on this grammar issue. As long as the 

majority of the students got marks under 5, the teacher should approach the structure 

as a new one. In this way the students will be able to understand better the new target 

structure and improve the inaccurate usage of it.     

Lesson 1 a. The teacher provides examples from everyday life asking the students to do the 

same and emphasises the role of subject in active voice. 

b. The new structure (passive voice) is elicited in contrast with active voice, and for 

a better understanding, the students are asked to translate it into their native language. 

So, they are able to establish some connections between English and Romanian 

languages and the new structure is better understood not only as a form but also as 

meaning and usage. 

c. Practising the new structure, students make different mistakes, which may be 

improved through revision of specific issues or detailed explanations given by the 

teacher as well as through more controlled or guided practice.    

Lesson 2 d. Once the students are accustomed with the passive structure, the teacher provides 

more practice in order to make them use it properly in different situations. The first 

exercises are selected so that their difficulty and complexity will gradually increase, 

and they aimed at an accurate usage of the target language. More than that, all four 

skills: reading, listening, speaking and writing are integrated. 

http://www.travelchinaguide.com/cityguides/beijing/forbidden.htm
http://www.geocities.com/CapitolHill/6502/incaempi.htm
http://www.museo.org/inca-history.html
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passiveand
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm
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e. As the students do not have the same pace of learning (some need a few exercises 

to learn a new issue, but others need much more practice and examples), it is 

necessary to have an individual feedback to be able to help them overcome their 

difficulties. A progressive test paper may give us such information. Having the 

results we can reconsider our strategies and give them differentiate tasks, which will 

improve the situation and make students feel more comfortable and be more 

confident in their own strength.    

Lesson 3 f. The teacher analyses the progress test results and decides the strategies that have 

to be followed so that the results improve. Pair and group work may help, but the 

teacher’s supervision is obviously necessary. Most of the times, the students with 

poor knowledge will rely on the better ones to fulfil the task and they make no effort 

if the teacher is not attentive to support them with additional information or guidance. 

g. According to the progressive test results, the provided practice may imply the basic 

usage of the structure or move further to more complex exercises and free creative 

pieces of work such as formal writing. The students do the exercises and the teacher 

supervises and supports them when it is necessary.   

Lesson 4 h. The teacher provides different tasks reinforcing the form and usage of passive 

structures in real-life or simulated contexts and aiming at training students to cope 

with formal writing style. Analysing the model they are encouraged to write free 

creative pieces of work.  

Lesson 5 i. The teacher assesses the acquisition of the new grammar structure applying a final 

test. The test consists of exercises which assess the understanding of the passive 

structure usage in different contexts as well as the students’ ability to deal with it in 

free creative pieces of work.   

j. Follow up activities might include a spoken or a written presentation of a famous 

landmark/ building; a report of an unpleasant incident (car crash, house on fire, crime 

– burglary, pickpockets, shopliftings etc.) being supported by students’ work art, 

pictures, power point presentations or short videos.  

 

Annexe 2 Diagnosis Test 

Diagnosis test – Passive Voice 

1) Read the following paragraph and underline the passive structures: 

Last night a French tourist was found unconscious in front of Westminster Abbey. He was taken to hospital but the 

doctors have been unable so far to detect the cause of his condition. In the morning he regained his consciousness 

and the police questioned him about the incident. His condition is described as being good and it is said that he is 

not suffering from any pain or discomfort. It seems that he was not attacked or mugged, he did not drink alcohol 

but he walked a lot visiting many interesting places in London without resting properly. He might have been 

exhausted and he simply fainted. Soon, he will be visited by his English friends who have been announced after he 

regained his consciousness.   

2) Choose the right form of the verb: 

• I shocked/ was shocked  by the terrible news. 

• People have helped/ have been helped the police to catch the thief.  

• The cup will give/ will be given  to the winner of the final. 

• Mother was bought/ bought her daughter a nice dress 

• The room cleans/is cleaned every weekend.  

3) Re-order the following sentences: 

• children/ brought/ The/ to/ bus/ by/ school/ are 

• in/ The/ written/ short-story/ English/ is 

• invited/ Susan/ to/ was/ talk/ school uniforms/ about 

• students/ will/ the/ written/ by/ be/ The/ letters/ tomorrow 

• repaired/ my/ I/ watch/ had/ at/ the/ watchmaker’s/ last week  

4)  Answer the following questions: 

• Where is Romania situated? 

• What is your house made of? 

• Have you ever been hit by a ball? When? 

• Who invented the telephone? 
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Objectives: 

To find out how many students in the class can do the following: 

- recognize the passive structure 

- make the difference between active and passive voice, understanding the meaning 

- can properly arrange the words in a passive sentence 

- are able to use the passive structures in giving answers   

Key and Marking scheme: 

1) was found; was taken; is described; is said; was not attacked or mugged; might have been; will be 

visited; have been announced (8x 0,25points=2points) 

2) was shocked; have helped; will be given; bought; is cleaned (5x 0,20points=1point) 

3) The children are brought to school by bus./ The short-story is written in English./ Susan was invited to 

talk about school uniforms./ The letters will be written by the students tomorrow./ I had my watch 

repaired at the watchmaker’s last week. (5x 0,40points=2points) 

4) Romania is situated in Europe./ My house is made of brick(wood)./ I was hit by a ball last week when I 

played football. (I have never been hit by a ball.)/ The telephone was invented by Graham Bell. (4x 

1point=4points) 

9points + 1point granted = 10 points 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

INTEGRATĂ 
 

Educatoare: Ilinca Elena Cristina 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Rază de Soare”,Mediaș 

 

Data: 10.03.2021 

Nivelul : I I– Grupa mijlocie-mare ,,Iepurașii” 

Tema anuală: “Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”  

Tema proiectului: „Rapsodii de primăvară” 

Tema săptămânii: „Vestitorii primăverii” 

Tema activității: „Pe tărâmul Primăverii” 

Forma de realizare: activitate integrată ADP+ALA+ADE (DLC+DEC)+ALA 

Domenii experiențiale: DLC: ”Cei trei fluturași”- povestirea educatoarei 

                                        DEC: ”Fluturași și floricele” - pictura 

Tipul activității: Dobândire și consolidare de cunoștințe, formare de priceperi și deprinderi. 

Forma de organizare: frontal, individual, pe grupuri. 

Locul de desfășurare: Sala de grupa. 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:Consolidarea capacității de exprimare orală prin audierea unui text, valorificând 

cunoștințele privitoare la flori si fluturi, stimularea imaginaţiei creatoare şi a deprinderilor artistico-plastice. 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

• Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 

• Structurarea si comunicarea orală a ideilor prin utilizarea nuanțată a limbii literare; 

•  Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități); 

• Activare și manifestare a potențialului creativ; 

• Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare. 

COMPORTAMENTE VIZATE:Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă);Finalizează proiecte simple;Manifestă creativitate în activități diverse;Exersează, cu sprijin, 

autoaprecierea pozitivă, în diferite situații educaționale;Utilizează mâinile și degetele pentru  realizarea de activități variate; 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul, Turul galeriei, problematizarea, 

expunerea, munca în echipă, munca independentă. 

Resurse materiale: Zâna Primăverii,scrisoare de laZâna Fluturașilor, calendarul naturii, imagini din “Povestea celor trei 

fluturi”, coșulețe cu material individual pt inșiruire(colier pt Zâna Primăverii),bețișoare pt construirea grădinii,colț special 

amenajat, umbrela,flori și fluturi din hârtie cartonată pentru a fi pictate, acuarele, pensulă, pahar pentru apă, recompense, măști 

de fluturi, coronțe de flori pt fetițe și fluturași pt băieței. 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri. 
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• Curriculum pentru educație timpurie ,MEN, 2019 

• Suport pentru explicitarea si intelegerea unor concept si instrumente cu care opereaza curriculumul pentru educatie 

timpurie, 2019; 
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ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: 

I. Activități de dezvoltare personală (ADP): 

Întâlnirea de dimineață: „Întâlnire cu un fluturaș” 

 Salutul                    

 Prezența 

 Noutatea zilei 

 Calendarul naturii,  

 Împărtășirea cu ceilalți 

 Mesajul zilei 

 Activitatea de grup 

 Rutine:  „Suntem mari” – deprinderi de ordine, disciplină. 

Tranziție: ,,Floricica de pe ses” 

Obiective: 

• să relaționeze verbal cu colegii; 

• să se exprime corect lexical și gramatical; 

• să răspundă adecvat, verbal sau comportamental la ceea ce i se spune; 

• să recunoască global și contextual (ajutându-se de imagini) cuvinte sau simboluri din calendarul naturii, din catalog 

(prezent/absent); 

• să-și coordoneze mișcările cu ritmul muzicii. 

Strategii didactice: 

1. Metode și procedee: conversația, exercițiul organizatoric, observația, jocul elementar, surpriza, problematizarea, 

expunerea, explicația. 

2. Mijloace de învățământ: calendarul naturii. 

3. Forma de organizare: frontal și individual. 

Tranziție: „1,2,3 acum zburăm/   La centre noi să lucrăm”. 

                                                II. Activități liber alese (ALA) 

 Construcții:,,Gardul grădinii cu flori și insecte” 

 Artă: „Colier pt Zâna Fluturașilor” 

 Joc de rol: „Prăjiturele pt Zâna Fluturașilor” 
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Construcții: „Gardul grădinii cu flori si insecte” 

Obiective:-să construiască gardul grădinii folosindu-se de piese lego 

                 -să se orienteze în spațiul de lucru 

Strategii didactice: 

1. Metode și procedee: conversația, exercițiul, observația, explicația. 

2. Mijloace de învățământ: piese lego, macheta din polistiren. 

3. Forma de realizare: individual. 

Artă:,,Colier pentru Zâna Primăvara!” 

Obiective:-să inșire mărgeluțele pe elastic,folosind diferite culori; 

                  -să mânuiască cu grijă materialul didactic 

Strategii didactice: 

1. Metode și procedee: conversația, exercițiul, explicația, muncă independent. 

2. Mijloace de învățământ: elastic subțire ,mărgeluțe colorate. 

3. Forma de realizare: individual. 

Joc de rol:,,Prăjiturele din plastilină, pentru Zâna Fluturașilor” 

Obiective:-să foloseasca plastilina si formele de prăjituri corespunzător; 

                  -șă mânuiască cu grijă materialul didactic; 

Strategii didactice: 

1. Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, munca independentă. 

2. Mijloace de învățământ: plastilina,formele. 

3. Forma de realizare: individual. 

Rutină: Gimnastică de înviorare. 

III. Activități pe domenii experiențiale (ADE) 

 DLC:  Educarea limbajului: „Cei trei fluturași”- povestirea educatoarei  

 DEC: Pictură : „Floricele si fluturasi”-pictura 

DOMENIUL LIMBA ȘI COMUNICARE :  „CEI TREI FLUTURAȘI” 

Mijloc de realizare: Povestirea educatoarei 

Tipul activității: Consolidare și verificare de cunoștințe, priceperi și deprinderi. 

Scopul: consolidarea capacitatii de exprimare orală prin audierea unui text, formarea unei atitudini pozitive față de sine și față 

de cei din jur.  

Obiective operationale: 

• Să reţină ideile principale din text şi să demonstreze ca le-a inteles; 

• Să alcatuiască propozitii simple cu cuvintele noi din text; 

• Să-şi exprime propriile opinii, atitudini şi sentimente cu privire la cele ascultate; 

• Să redea mesajul povestirii. 

Strategii didactice: 

1. Metode și procedee:  povestirea, conversația, explicația, expunerea, explozia stelara. 
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2. Mijloace de învățământ: imagini din poveste,umbrela ,flurasi, lalea si crin. 

3. Forma de realizare: frontal, individual. 

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV: „Floricele si fluturasi”  

Mijloc de realizare: Pictură-tehnica stampilării 

Tipul activității: Consolidare de priceperi și deprinderi 

Scopul:Consolidarea deprinderii de a realiza picturi,stimularea expresivității și a creativității prin pictură. 

Obiective:Să denumească materialele necesare realizării temei. 

                 Să utilizeze culori potrivite pentru redarea realității; 

                 Să combine culori  pentru obținerea unei picturi originale. 

                 Să se  orienteze corect în spațiul de lucru lucrând cu grijă pentru a păstra aspectul îngrijit al lucrării. 

Strategii didactice: 

1. Metode si procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul. 

2. Mijloace de învățământ: flori si fluturasi din hartie cartonata, acuarele, pensule, pahare pentru apa, șervețele. 

3. Forma de realizare: frontal, individuală. 

Tranziție: „Înfloresc gradinile”. 

IV. Activități liber alese (ALA ) 

,,Dansul fluturașilor și florilor” 

Forma de organizare: dans ritmic. 

Scopul: Exersarea unor mișcări pe ritm de dans. 

Desfășurarea jocului:  Copiii vor fi împărțiți în două grupe : Grupa Florilor și Grupa Fluturilor. Când începe muzica, fiecare fluturaș 

trebuie să-și găsească floricica, cel care rămâne fără floricică merge pe scăunel. 

Strategii didactice: 

1. Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația. 

2. Mijloace de învățământ: Măști de fluturi, Coronițe de flori. 

3. Forma de realizare: frontal, pe grupuri. 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

TEODOR ANDRA MARIA 

CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "MARIA MONTESSORI" 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI: N.V. 

DIAGNOSTICUL:  Tulburare de spectru autist 

                                  Întârziere medie în dezvoltarea psihomotorie și de limbaj 

                                  Întârziere severă în dezvoltarea limbajului expresiv 

VÂRSTA: 12 ANI 

ELEMENTE DE COMPORTAMENT: Contact psihic intermitent 

                                                                 Cooperare foarte dificilă, opoziționism 

                                                                 Instabilitate psihomotorie accentuată 

                                                                 Agresivitate crescută 

ECHIPA DE INTERVENŢIE:  Prof. diriginte 

                         Prof.educator 

                                                    Prof.  logoped 

 

❖ SCOPUL (COMPORTAMENTUL ȚINTĂ/REZULTATUL AȘTEPTAT) 

Dezvoltarea comportamentelor sociale; 

Formarea capacității de comunicare orală; 

              Dezvoltarea capacității de numărare conștientă și cursivă. 

 

❖ OBIECTIVE: 

 PE TERMEN SCURT: Comunicarea conștientă cu colegii 

                                            Motricitate fină și îmbunătățirea dexterității degetelor mâinii 

                                            Educarea comportamentului prin adaptarea la reguli 

                                            Valorificarea achizițiilor de vocabular 

              PE TERMEN MEDIU: Stimularea unor stări afective       

                                                    Exersarea capacității de orientare spațială și temporală 

                                                    Dezvoltarea autonomiei personale 

❖ DURATA PROGRAMULUI: anul școlar în curs 

❖ DOMENIUL / DOMENII DE INTERVENŢIE: 

✓ CITIRE-SCRIERE-COMUNICARE 

✓ ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ 

❖ DATA ELABORĂRII P.I.P.: septembrie  

❖ DATA REVIZUIRII  P.I.P.:  semestrial (dacă este cazul) 

❖ CONȚINUTUL ACTIVITĂȚILOR: 
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La fiecare disciplină se va urmări atingerea a cel puțin două obiective. 

Nivel constatat la evaluarea iniţială: 

❖ Citire-Scriere-Comunicare 

o dificultăți de concentrare a atenției; 

o scris cu litere de tipar, dezordonat, cu prompt, fără respectarea spaţiului dat; 

o vocabular sărac; 

o face sinteza cuvintelor; 

o citește în ritm propriu propoziții simple. 

Nr. 

crt. 
Obiective 

Strategii de terapie şi 

recuperare 

Intervalul de 

timp 

Evaluare și aprecierea 

evoluţiei 

Indicatori Instrumente 

1. 

➢ Să semnalizeze înțelegerea 

unui mesaj simplu, prin 

răspunsuri adecvate 

➢ Să facă corespondenţa 

elementelor verbale cu 

cele nonverbale 

 (gesturi-mimică) 

- Exerciții de observare, 

urmărire de imagini sau 

filmulețe tematice 

 - Jocuri didactice tematice 

și de imitație 

 

Anul școlar  în 

curs 

Fişa de evaluare iniţială 

Vizionare de imagini, filmulețe 

tematice 

CD, imagini, cărți cu texte scurte 

Dialoguri 

2. 

➢ Să se exprime în propoziții 

scurte, coerente 

➢ Să  despartă în silabe 

cuvinte  mono și bisilabice 

➢ Să citească în manieră 

proprie cuvinte și 

propoziții scurte 

➢ Să transcrie grupuri de 

litere, silabe, cuvinte, 

enunţuri  

 

 

- Exerciţii de exprimare 

- Jocuri scurte de imitație 

- Identificarea de sunete și 

asocierea cu cuvinte ce încep 

cu acestea 

- Exerciţii de analiză prin 

metoda analitico-fonetico-

sintetică 

- Exerciţii de despărţire a 

cuvintelor în silabe 

- Exerciţii-joc de descriere 

obiectuală /imagistică 

- Exerciții de copiere, 

transcriere şi scriere a 

grupurilor de litere,  

silabelor, cuvintelor 

- Exerciţii de citire texte 

scurte 

Anul scolar în 

curs 

Verbalizare de imagini 

Joc de rol 

Fișe de lucru 

Software educativ 
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Nivel constatat la evaluarea iniţială: 

❖ Elemente de Matematică Aplicată 

o scrie numerele naturale în concentrul 0- 10, după model; 

o cunoaște vecinii numerelor în concentrul 0-10; 

o realizează adunări  în concentrul 0- 10 cu suport concret. 

Nr. 

crt. 
Obiective 

Strategii de terapie şi 

recuperare 

Intervalul de 

timp 

Evaluare şi aprecierea evoluţiei 

Indicatori Instrumente 

1. 

➢ Să asocieze anumite repere 

orare cu 

activități/momente din 

viața lui  

➢ Să utilizeze corect cifrele, 

să le scrie, să realizeze 

mulțimi de obiecte în 

funcție de un număr dat în 

concentrul 0-10 

- Exerciții de precizare a 

momentelor temporale în 

funcție de activități 

- Exerciții de raportare a 

numărului la cantitate şi 

invers 

Anul scolar 

în curs 

Fişa de evaluare iniţială 

Aprecieri stimulative 

 

2. 

➢ Să citescă  şi să scrie 

simbolurile matematice 

elementare 

✓ Să rezolve sarcini simple 

cu conținut matematic 

➢ Să utilizeze suportul 

material pentru acțiuni de 

tip creștere/micșorare 

- Exerciții de mărire și de 

micșorare cu suport 

obiectual 

- Exerciții de completare de 

mulțimi după număr dat 

- Exerciții de adăugare sau 

extragere de elemente dintr-

o mulțime de obiecte și 

exprimarea operației verbal 

și în scris 

Anul scolar 

în curs 

Participă la joc, inițiază joc 

Fișe de lucru 

Software educativ 

3. 

➢ Să recunoască 

componentele spaţiale 

și întrebuințarea obiectelor 

➢ Să iși dezvolte deprinderi 

de orientare și mobilitate 

spațială 

- Jocuri didactice tematice 

- Exerciții de mişcare: sus-

jos, pe, sub, lângă, pe etc. 

Jocuri: ,,Unde sunt?”, ,,Arată 

sus-jos...” 

- Completarea de fișe de 

lucru 

- Identificare de imagini 

sugerate 

Anul scolar 

în curs 

Fișe de lucru 

Aprecieri stimulative 

Software educativ 
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Lapbook  mint didaktikai eszköz témazáró, rendszerező, elmélyítő tevékenységekhez /  

tanítási órákhoz 
 

Futó Angéla-Enikő 

magyartanár 

 

 

Maga a lapbook amerikai ” találmány’’, magyarul varázskönyvnek is nevezhetjük. 

A lapbook eredete a virginiai Tammy Duby nevéhez köthető, aki otthon tanító anyaként és íróként eredményes és hatékony 

módszereket keresett a tanultak megértéséhez és rögzítéséhez. Így született meg a lapbook, a vizuális ,,memóriafogas’’. A 

kifejezés nem árul el valóban sokat, ugyanis a ,,lap’’-nak a jelentése: betakar, felcsavar.A lapbook elkészítésével valóban egy 

könyvecske születik, ami sok érdekességet rejteget a téma kapcsán. Gyakorlatilag egy album, melyet a gyerek készít, ő dolgozza 

fel egyes részenként az anyagot (tanári vagy szülői segítséggel). Miközben pedig készíti, észrevétlenül meg is tanulja a 

lejegyzett tananyagot, kulcsszavak, szimbólumok segítségével. 

A lapbook egy nagyszerű tanulási forma. Lényegét tekintve egy gyűjtemény, mely egy témában rendszerezi az 

ismereteket. Különböző hajtogatott részekből áll,  melyek mindegyike egy-egy megközelítése a témának. A lapbook 

nagyszerűsége abban áll, hogy bárki által elkészíthető, és nincs jó vagy rossz megoldás, a lényeg az alkotás.  

Hogy jött az ötlet?  

A ballada rendszerezésekor találtam rá erre az ötletre, amely részben már formálódott bennem, de magát a formát, a keretet 

nem tudtam körvonalazni. Az interneten sablonok után kutatva, több oldalról is ötleteket gyűjtöttem. A cél az volt, hogy a 

gyerekek aktív résztvevői legyenek ennek a rendszerező tevékenységnek. Miközben megbeszéltük a ballada műfaji 

sajátosságait, rendre elkészítettük a különböző kis elemeket, végül  vágva, rajzolva, ragasztva rendszereztünk. És láss csodát, 

működött! 

A lapbook nagyszerű abban, hogy ha az ember egy-kettőt kipróbál,  a gyerekek sokszor maguk találnak ki új dolgokat hozzá, 

alakítják az eredeti formát saját belátásuk szerint. Nagyon fontos, hogy szabadon dönthessenek a színek, formák, tartalmak 

terén, és a tanár csak moderátorként, esetleg segítségként legyen jelen a folyamatban. Hinnünk kell a  kreativitásban, a szabad 

alkotásban.  
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Milyen előnyei vannak, ha megismertetjük a gyerekekkel a lapbook készítését? 

➢ Egy lapbook elkészítése tulajdonképpen egy projektmunka véghezvitele, így a tanulás és alkotás, a bal és jobb 

agyféltekés tevékenység összekapcsolása. 

➢ A gyermek aktivitását ösztönzi, segíti a rendszerezést, az összefüggések feltárását. 

➢ Fejleszti a figyelem-koncentrációt, és mintegy memória-fogasként az információk megmaradását. 

➢  Ez a módszer a tudásszerzés gyakorlati megvalósulása, sőt mi több, mivel minden egyes rész kialakításában 

szerepet vállal tapasztalatot is szerez, ami által használható tudásra tesz szert. 

➢ A lapbook elkészítése szórakoztató, sok vágással, ragasztással színesített finommotorikus tevékenység, mely 

komoly tervezést és kitartást kíván a kivitelezés során. 

➢ A tanár- diák élmény pótolhatatlan muníciója, hogy az önálló tanulásra játékos formában vezeti rá a gyereket. 

➢ A tanulási nehézségek megelőzésében nagyszerűen használható, hisz a holisztikus gondolkodásra építve segíti az 

analitikus hozzáállás megteremtését, az ok-okozatiság, a szerialitás fejlesztését, tapasztalatot ad szimpla tudás 

helyett, saját maga alakítja a kereteket. 

Lapbook készíthető egyéni vagy csoportos formában is, és mindenképpen célszerű  az elemi osztályokban elkezdeni, és az 5., 

6., de még a 7. osztályokban is alkalmazható. Csoportos tevékenységként a kooperatív tanulást segíti, az együttműködés és 

közös alkotás élményét biztosítja. 

Használt sablonformák, amelyek  szabadon letölthetők az internetről! 
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Forrás:https://modszerkocka.hu/lapbook-mania/ 

https://www.topmarks. 

https://laeduteca.blogspot.com/2018/03/mis-plantillas-lapbook-tipos-de.html 

https://en.ppt-online.org/663158 

http://ilove2teach.blogspot.com/2011/12/pegs-to-hang-ideas-onfreebies.html 

https://i80.servimg.com/u/f80/11/00/36/01/classi11.jpg 

 

 

 

 

https://modszerkocka.hu/lapbook-mania/
https://www.topmarks/
https://laeduteca.blogspot.com/2018/03/mis-plantillas-lapbook-tipos-de.html
https://en.ppt-online.org/663158
http://ilove2teach.blogspot.com/2011/12/pegs-to-hang-ideas-onfreebies.html
https://i80.servimg.com/u/f80/11/00/36/01/classi11.jpg
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A folyamat 

 

Az eredmény 
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Modalități de stimulare a participării cadrelor didactice din țări europene la 

DPC 
 

Prof. Mihuta Madalina Paula  

 Scoala Gimnaziala  ”Nicolae Popoviciu”, Beiuș, Bihor 

 

 

Pentru a încuraja cadrele didactice sa își îmbunătățească abilitățile și cunoștințele, multe sisteme educaționale recurg 

la stimulente particulare, cum ar fi: promovarea, stimulente financiare, zile de concediu plătit (EACEA/Eurydice, Funding of 

Education in Europe 2000-2012: The Impact of the Economic Crisis.Bruxelles: Eurydice, 2013) 

Promovarea cadrelor didactice este cel mai frecvent stimulent pentru participarea la DPC. Astfel, în unele sisteme 

educaționale europene cum ar fi Belgia, Elveția, Spania, Franța, Lituania  participarea la DPC este în mod clar legată de 

promovare sau de un sistem de avansare la un grad profesional superior, iar în alte sisteme educaționale cum ar fi Portugalia, 

Slovenia, profesorii nu pot fi luați în considerare pentru promovare fără să participe la activități specifice de DPC.  

Anumite sisteme educaționale, cum ar fi cele din Ungaria, România, iau în considerare anumite tipuri de DPC sau un 

număr minim de ore de DPC (120 de ore de DPC la fiecare șapte ani în Ungaria sau 90 de credite profesionale la fiecare 5 ani 

în România), ca fiind necesare pentru menținerea pe o anumită treaptă profesională. 

Stimulentele financiare sunt alte modalități prin care cadrele didactice pot fi încurajate să participe la activități de 

DPC. De exemplu, în Spania, indemnizațiile suplimentare se plătesc la fiecare cinci sau șase ani profesorilor funcționari publici 

care participă la un număr minim de ore la activități de DPC realizate de către centrele autorizate, iar în Slovenia, profesorii de 

liceu care predau trei materii după finalizarea unui program de studiu suplimentar, beneficiază de o indemnizație în plus 

(EACEA/Eurydice, Date cheie privind cadrele didactice și conducătorii de școli din Europa,  Raport Eurydice, Luxemburg, 

2013, p.61). 

Pentru participarea la activități de DPC unele țări cum ar fi Grecia, Malta, Olanda, plătesc cadrelor didactice anumite 

sume forfetare ca indemizații. Sunt însă și țări precum Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Irlanda, Letonia, 

Luxemburg, Marea Britanie, Islanda și Norvegia care nu oferă cadrelor didactice niciun fel de stimulent explicit pentru a 

încuraja participarea acestora la DPC. 

Pentru participarea la activitățile de DPC, unele țări acordă profesorilor timp liber sau concediu plătit. Astfel, în 

Irlanda, pentru participarea la anumite cursuri în timpul vacanței de vară, cadrele didactice pot primi un număr limitat de zile 

de concediu, cu caracter personal, în Grecia, cadrele didactice pot aplica pentru concediu de studii plătit, iar în Spania, pentru 

DPC corelată cu activități în domeniul educației, inovării și cercetării, cadrele didactice pot beneficia de concediu de studii 

plătit (EACEA/Eurydice, Date cheie privind cadrele didactice și conducătorii de școli din Europa,  Raport Eurydice, 

Luxemburg, 2013, p.62) 

Italia permite cadrelor didactice să beneficieze de un număr 150 ore pentru obținerea de certificate și de 5 zile, cu 

scutire de la serviciu, pentru alte tipuri de DPC, iar în  Portugalia, timpul liber dedicat formării însumează un maxim de cinci 

zile lucrătoare consecutive sau opt zile lucrătoare neconsecutive pe parcursul unui an școlar. 
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Modalități de sprijin financiar pentru DPC 

Sistemele educaționale oferă cadrelor didactice o formă de sprijin financiar pentru DPC, după ce aceasta a fost 

acceptată și aprobată de către conducerea școlii. Există trei modalități principale de sprijin pentru DPC (EACEA/Eurydice, 

Funding of Education in Europe 2000-2012: The Impact of the Economic Crisis.Bruxelles: Eurydice, 2013): 

a. acoperirea costurilor furnizorului de DPC,  

b. alocarea de fonduri pentru școli  

c. rambursarea directă a cheltuielilor cadrelor didactice. 

Acoperirea costurilor furnizorului de DPC este mijlocul prin care majoritatea țărilor preiau povara financiară a cadrelor 

didactice pentru participarea la activitățile de perfecționare. Există însă multe diferențe între țări în ceea ce privește tipurile de 

cursuri care sunt finanțate astfel. De obicei, autoritățile educaționale acoperă costurile furnizorilor pentru activitățile de DPC 

care sunt considerate obligatorii pentru profesori sau care se încadrează în teme sau domenii prioritare stabilite de către 

autoritățile superioare. De exemplu, în Belgia (Comunitatea franceză), Italia, Cipru și Portugalia, DPC obligatorie este gratuită. 

În Belgia (Comunitatea flamandă), acesta este cazul pentru cursurile autorizate în cadrul domeniilor prioritare. 

Accesul la cursuri gratuite de DPC depinde și de organizarea administrativă a țării. În Bulgaria, toate cursurile 

organizate la nivel național sunt acoperite de la bugetul de stat și oferite gratuit, în timp ce activitățile de DPC organizate la 

nivel regional sau școlar sunt finanțate de bugetul școlii dedicat DPC. În Spania, activitățile de DPC furnizate de către 

autoritățile educaționale sunt gratuite, iar în Slovenia sunt subvenționa doar parțial costurile furnizorilor.. 

Acordarea de fonduri pentru școli este un alt mod de finanțare a DPC. Astfel, în 24 de sisteme educaționale europene, 

școlile primesc finanțare din partea autorităților publice pentru DPC a profesorilor lor. În unele țări, există un buget special 

alocat DPC; în altele, școlile au libertatea de a decide suma din buget pe care o vor folosi pentru DPC. De exemplu, în Republica 

Cehă, bugetul pentru DPC reprezintă o parte din suma forfetară oferită școlilor. În Marea Britanie (Anglia, Țara  Galilor și 

Irlanda de Nord), finanțarea DPC este delegată școlilor.  

În unele țări (Irlanda, Letonia, Luxemburg, Olanda, Liechtenstein și Norvegia), școlile primesc finanțare specială de 

la autoritățile publice pentru a acoperi costul presupus de înlocuirea unui profesor care este absent în scopul formării. În alte 

20 de țări, se menționează în mod explicit faptul că acoperirea cheltuielilor de deplasare pentru anumite tipuri de DPC se face 

din bugetul public. De exemplu, în Belgia (Comunitatea flamandă), majoritatea școlilor finanțează cheltuielile de transport și 

materialele didactice pentru activitățile plătite din grantul școlii. În Italia, cheltuielile de transport sunt rambursate pentru 

cursurile de formare organizate de către școli sau de către minister, iar în Cipru, este acordat sprijin pentru transport în cazul 

cursurilor oferite de Institutul pedagogic cipriot. În România, costurile de transport sunt rambursate pentru activitățile 

organizate prin acord cu autoritățile educaționale. 

Rambursarea directă a cheltuielilor cadrelor didactice este o altă modalitate de sprijin pentru DPC. În anumite țări, 

acest tip de sprijin este disponibil pentru o gamă largă de activități, iar în altele, este limitat la programele finalizate cu obținerea 

unei diplome care atestă o calificare superioară. De exemplu, Spania oferă direct cadrelor didactice sprijin financiar pentru 

activități de formare care nu sunt oferite gratuit, în special pentru cele legate de îmbunătățirea limbilor străine. În Olanda, există 

doar două măsuri de sprijin financiar direct pentru DPC a cadrelor didactice: grantul pentru dezvoltarea cadrelor didactice care 

doresc să-și crească nivelul profesional și să aprofundeze cunoștințele de specialitate și granturi de doctorat, care oferă 

oportunitatea de a desfășura cercetare doctorală în cadrul unei universități, două zile pe săptămână, timp de patru ani, salariul 
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fiind acordat în continuare (iar școlile rambursate). În Slovenia, profesorii care sunt studenți la forma fără frecvență pot aplica 

pentru sprijin financiar pentru a plăti taxele aferente ”programelor suplimentare” (programele din al doilea ciclu de studii prin 

care profesorii se califică să predea o anumită materie la un nivel superior). În Marea Britanie (Anglia), Schema postuniversitară 

de dezvoltare profesională oferă subvenții pentru reducerea costurilor suportate de către cadrele didactice care plătesc taxe 

pentru activitățile de DPC finalizate cu obținerea unei diploma (EACEA/Eurydice, Date cheie privind cadrele didactice și 

conducătorii de școli din Europa,  Raport Eurydice, Luxemburg, 2013, p.61) 

. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Maxim Claudia-Codruta 

A. Componenta introductivă 

I. Date de identificare 

Unitatea de învăţământ:  

Propunător: prof. Claudia Maxim 

Disciplina: Biologie (Anatomie) 

Data:............. 

Clasa: a VII-a 

Subiectul lecţiei: Determinarea grupelor de sânge 

 

II            Componentele lecţiei 

Tip de lecţie:  lecţie de dezvoltare de competenţe 

Competenţe specifice: C.5. Descrie elementele de fiziologie (pe aparate şi sisteme) ale corpului uman 

Obiective operaţionale: 

O.1. – să evidenţieze importanţa practică a grupelor de sânge 

O.2. – să determine  grupele de sânge în mod practic 

O.3. – să utilizeze corect terminologia ştiinţifică în formularea rezultatelor şi a concluziilor unor investigaţii 

O.4. – să dezvolte abilităţi de lucru în echipă 

O.5. – să realizeze schema compatibilităţii grupelor sanguine. 

Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, observarea, explicaţia, experimentul. 

 

Material didactic: lame de sticlă, ace sterile, mănuşi sterile, alcool medicinal, vată, recipiente speciale pentru aruncarea 

materialelor folosite; seruri hemotest, videoproiector, laptop, prezentare Power Point; fişă de activitate. 

 

Bibliografie didactica si de specialitate consultata: 

• Arinis I., 2006, Biologie – manual pentru clasa a XI-a, Ed. Sigma, Bucuresti 

• Ionescu M., Radu I., 2004, Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca 

• Niculescu C. Th., Voiculescu B., Nita C., Carmaciu R., Salavastru C., Ciornei C., 2005, Compediu : Anatomia si 

fiziologia omului, Ed. Corint, Bucuresti 

• Sandu V. D., Pasca C., Kis E., 2000, Anatomia si igiena omului, Ed. Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca 
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B. Componeta descriptivă: 

II. Scenariul didactic (desfăşurarea lecţiei): 

 

Etapele lectiei. 

Forme de activitate 

Activitatea profesorului Activitati propuse cursantilor 

Captarea atentiei, 

stimularea interesului 

pentru ora 

 

activitate frontala 

 

- moment organizatoric: prezenta cursantilor, 

pregatirea materialului pentru ora 

- prezinta o statistica privind frecventa 

grupelor sanguine pe glob si in tara noastra 

- isi pregatesc caietele  

- asculta si privesc cu atentie 

Reactualizarea 

cunostintelor 

 

 

activitate frontala 

- dirijeaza conversatia:  

- Care sunt antigenele (aglutinogenele) si 

anticorpii (aglutininele) caracteristici fiecarei 

grupe sanguine? 

- Cum se stabileste compatibilitatea in cazul 

transfuziilor de sange? 

- raspund la intrebari: 

- Numesc antigenele si anticorpii specifici 

fiecarei grupe sanguine. 

 

 

- Enunta regula transfuziei care cere ca in 

sangele primitorului sa nu existe 

anticorpi care sa reactioneze cu 

antigenele de pe hematiile transfuzate. 

Anuntarea temei si a 

obiectivelor 

operationale 

- anunta tema lectiei (Determinarea grupelor 

de sânge) si enunta obiectivele operationale 

- iau la cunostinta obiectivele enuntate 

Organizarea situatiilor 

de invatare 

 

activitate frontala 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate pe grupe de 

lucru 

- Adreseaza cursantilor o întrebare 

ştiinţifică, care va fi investigată prin 

activităţile de învăţare care urmează: Care este 

principiul identificarii grupelor de sange? 

 

 

 

- Furnizeaza elevilor  date/dovezi care să le 

permită formularea explicaţiilor care răspund 

întrebării ştiinţifice ridicate. Organizeaza 

cursantii in cinci grupe de lucru. Fiecare grup 

de lucru va determina practic grupa de sange a 

unui coleg cu ajutorul serurilor hemotest. 

Fiecare grup de lucru va inscrie in fisa de 

- cursantii analizeaza intrebarea adresata 

de catre profesor si emit o ipoteza: 

Identificarea grupei de sange se bazeaza pe 

reactia anticorp-antigena. La contactul dintre 

anticorpii si antigenele de acelasi tip se 

produce aglutinarea hematiilor.  

 

 

 

- se organizeaza pe grupe de lucru si 

fiecare grup de lucru primeste cate o fisa de 

activitate  
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activitate rezultatele obtinute si concluzia 

gruplui, pe care o va prezenta apoi intregii 

clase. 

- Prezinta materialul necesar pentru  

determinarea practica a grupelor de sange: 

seruri hemotest, lame de sticlă, ace sterile, 

mănuşi sterile, alcool medicinal, vată, 

recipiente speciale pentru aruncarea 

materialelor folosite. Descrie modul de lucru 

pentru determinarea grupelor de sange in 

sistemul ABO: se dezinfectează şi se usucă 

lamele de sticlă; pe lama de sticlă se pune 

succesiv, folosind pipete diferite, câte o 

picătură mare de ser hemotest, în ordinea 

următoare, de la stânga la dreapta: ser anti A, 

ser anti B, ser anti AB. Se iau mănuşile, apoi 

se dezinfectează cu alcool pulpa degetului 

persoanei a cărei grupă sanguină vrem să o 

determinăm, înţepăm cu acul sterilizat şi luăm 

în 3 colţuri diferite ale unei alte lame de sticlă, 

câte o picătură de sânge pe care o amestecăm 

cu picătura de ser hemotest. Amestecarea a 

două picături se face cu colţul respectiv al 

lamei.  

- Ghideaza pasii rezolvarii sarcinii de lucru 

si monitorizeaza interactiunea dintre cursantii 

participanti la fiecare grup 

 

- Ghideaza cursantii  în modul de a analiza 

dovezile. 

 

 

- Oferă cursanților o modalitate de a  

formula  explicatii.  

 

 

 

- sunt atenti la explicatiile profesorului si 

la sarcinile pe care le au de indeplinit 

 

 

- fiecare grup de lucru isi pregateste 

materilalul necesar 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- sunt atenti la explicatiile profesorului 

privind modul de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rezolva sarcina de lucru: realizează 

practic determinarea grupelor de sânge 

în sistemul ABO.  

 

-  urmăresc dacă s-a  produs sau nu 

aglutinarea sângelui în urma reacţiei cu 

hemotestul. 

 

- lucrează în echipă, iar în urma analizei 

probelor de sânge cu ser anti-A, ser anti-

B și ser anti-A, B  emit concluzii, 
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- Solicita cursantii sa noteze concluziile in 

fisa de activitate 

- Îndrumă cursantii  spre resurse alternative 

pentru a forma legături la cunoştinţele 

ştiinţifice. Solicita cursantii sa identifice 

importanta cunoasterii grupelor de sange. 

 

identificând cele patru grupe de sânge: 

O, A, B, AB. 

- Noteaza concluziile in fisa de activitate 

- identifica importanta cunoasterii grupelor 

de sange pemtru realizarea transfuziilor 

precum si in determinarea paternitatii. 

Fixarea cunostintelor si 

stabilirea performantei 

 

activitate frontala 

- Prezinta cursantilor indicaţii despre modul 

în care trebuie comunicate, prezentate şi 

justificate explicaţiile propuse. 

- Solicita cursantii sa realizeze schema 

compatibilitatii grupelor de sange 

- fiecare grupa de lucru a cursantilor 

comunica  rezultatele obtinute in urma 

investigatiei in fata intregii clase. 

- Realizeaza in caiete schema 

compatibilitatii grupelor de sange. 

Încheierea lecţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Asigură cursantilor timpul necesar pentru 

a analiza procesul de investigare şi pentru 

învăţare. Pentru ora urmatoare profesorul, 

solicita cursantii sa analizeze frecventa 

grupelor de sange pe clasa si sa realizeze un 

grafic. 

- face aprecieri asupra desfasurarii lectiei; 

modul in care au fost indeplinite sarcinile de 

lucru, atitudinea si colaborarea cursantilor, 

limbajul stiintific folosit 

 

- iau la cunostinta tema de cercetare 

 

 

 

 

 

 

- sunt atenti la concluziile prezentate 
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FISA DE ACTIVITATE 

Determinarea grupelor de sânge 

 

Material necesar: -  seruri hemotest procurate de la un centru de recoltare a sângelui: 

                                     *  Ser anti A –conţine anticorpi  alfa (aglutinine alfa) 

                                     *  Ser anti B – conţine anticorpi beta (aglutinine beta) 

                                     *  Ser anti AB – nu conţine anticorpi (aglutinine) 

                             -  serurile se ţin în sticluţe diferite, etichetate. Identificarea grupei se bazează pe amestecarea unei picături 

din sângele cercetat cu o picătură de hemotest. 

 -  lame de sticlă, ace sterile, mănuşi sterile, alcool medicinal, vată, recipiente speciale pentru aruncarea 

materialelor folosite ; 

Mod de lucru: -  se dezinfectează şi se usucă lamele de sticlă; 

- pe lama de sticlă se pune succesiv, folosind pipete diferite, câte o picătură mare de ser hemotest, în 

ordinea următoare, de la stânga la dreapta: ser anti A, ser anti B, ser anti AB. 

- se iau mănuşile, apoi se dezinfectează cu alcool pulpa degetului persoanei a cărei grupă sanguină vrem 

să o determinăm, înţepăm cu acul sterilizat şi luăm în 3 colţuri diferite ale unei alte lame de sticlă, câte 

o picătură de sânge pe care o amestecăm cu picătura de ser hemotest. Amestecarea a două picături se 

face cu colţul respectiv al lamei.  

Observarea aglutinării hematiilor se face după 2-3 minute. Sunt posibile 4 situaţii: 

o dacă în toate cele 3 picături de ser hemotest nu se produce nicio aglutinare, sângele cercetat aparţine grupei O ; 

o dacă se produce aglutinare în toate serurile, atunci sângele cercetat aparţine grupei AB; 

o dacă se produce aglutinarea în serurile anti-A şi anti-A,B şi nu se produce  aglutinare în serul anti -B, sângele cercetat 

aparţine grupei A; 

o dacă se produce aglutinarea în serurile anti-B şi anti-AB şi nu se produce  aglutinare în serul anti-B, sângele cercetat 

aparţine grupei B; 
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CONCLUZII  : 

Sânge testat Proba 

1 ................... 

Proba 

2 ...................... 

Proba 

3 ........................ 

Proba 

4  ...................... 

Proba  

5   ................... 

Ser anti A 

( +   alfa) 

 

 

 

    

Ser anti B 

(  +  beta) 

 

 

 

    

Ser antiAB 

(fără anticorpi) 

 

 

 

    

Concluzii Grupa .......... 

 

 

Grupa............ Grupa............... Grupa.......... Grupa............. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Prof. Înv. Preşcolar Baciu Cristina 

Colegiul Naţional “I.M. Clain” Blaj 

GRUPA: Mare “Voiniceii” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine şi cum planifică / organizează o activitate? 

TEMA SĂPTĂMÂNII: Sunet, culoare şi mişcare 

DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educatie muzicala 

TEMA ACTIVITATII: “Culorile” 

TIPUL DE ACTIVITATE:  Predare- Invatare 

MIJLOC DE REALIZARE : Cantec 

FORMA DE ORGANIZARE: Activitate frontala, individuala 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

C.3. Activare și manifestare a potențialului creativ 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

1.Manifestă creativitate în activități diverse 

2.Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative 

3.Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc. 

SCOPUL ACTIVITATII:  

 Formarea deprinderii de a intona corect, expresiv si omogen cantecul, respectand pozitia corecta, tonul, semnalul de 

inceput, dictia si respiratia in emiterea sunetelor; 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

• Sa respecte pozitia corecta in timpul cantarii, in vederea respectarii respiratiei costo-diafragmice si a emiterii 

corespunzatoare a sunetelor; 

• Sa execute corect exercitiile de respiratie si pe cele de cultura vocala; 

• Sa invete versurile cantecului si sa retina mesajul transmis de acesta; 

• Sa interpreteze corect melodia si textul cantecului, respectand durata si inaltimea sunetelor muzicale, ritmul si 

pauzele; 

• Sa participe activ si constient la activitate; 

STRATEGII DIDACTICE: 

• METODE SI PROCEDEE: conversatia, demonstratia, explicatia, problematizarea, exercitiul; 

• MIJLOACE: stimulente, o imagine sugerând aspecte din cântec, hartie colorata, carioci; 

DURATA: 30 minute 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

 Alexandru Chirilă Stanciu-“Abecedar muzical”,Ed.Corint  , Bucureşti, 1997 

 Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, MEC., Bucureşti, 2005 
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 Elena Zavelea, „Îndrumător metodic pentru activitatea de educaţie muzicală, destinat educatoarelor, învăţătorilor şi 

institutorilor”, EXPONTO, Constanţa, 2003 

 „Metodica educaţiei muzicale în grădiniţa de copii”, manual pentru liceele pedagogice, EDP, Bucureşti, 1995 

 

 

 

Momentele 

activităţii 

Conţinutul ştiinţific Strategii 

didactice 

Evaluare 

Momentul 

organizatoric 

 

 

Amenajarea spaţiului şi a mobilierului. 

Se creează cadrul specific activităţii de muzică, se 

aeriseşte sala de grupă, se asigură intrarea şi aşezarea 

copiilor în poziţia corectă pe scăunele. 

 

 

 

 

 

 

 

Captarea atenţiei Captarea atentiei se va realiza printr-o scurta discutie 

despre anotimpuri si despre culorile specifice fiecarui 

anotimp. O sa le prezint apoi copiilor cateva culori si ei o 

sa imi dea exemple de obiecte care au sau pot avea aceste 

culori. 

Conversaţia 

Exercitiul 

Prin participare 

activă 

Anunţarea temei  

şi enunţarea 

obiectivelor 

“Astăzi, la activitatea de educatie muzicala vom invata  

cantecul  “Culorile” . 

Trebuie să fiţi cât se poate de atenţi pentru a vă însuşi 

cântecul.” 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea 

noului continut si 

dirijarea invatarii 

 

1.Exercitii muzicale 

pregatitoare 

“Inainte vreau insa sa ne incalzim putin vocile prin 

cateva exercitii de respiratie si de intonatie pentru a canta 

mai frumos si mai corect.” 

Se atrage atentia asupra adoptarii pozitiei corecte a 

corpului cand cantam: spatele drept, picioarele sub 

scaunele, mainile pe genunchi. 

- Exerciţii de respiraţie: ne imaginam ca suntem intr-o 

gradina plina cu flori colorate si le mirosim, suflam intr-o 

papadie, umflam balonul. 

- Exerciţii de intonaţie : Se intonează fragmente din noua 

melodie pe structurile: 

 La, la, la,... şi 

Ta, ta, ta... 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

Prin participare 

activă 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1425 

2. Familiarizarea 

copiilor cu 

continutul 

cantecului 

 

3.Interpretarea 

cantecului de catre 

educatoare 

 

 

 

 

4.Invatarea 

cantecului de catre 

copii 

Prezentarea unor imagini reprezentative pentru cantec. 

Discutarea acestor imagini si eventual explicarea 

cuvintelor necunoscute. 

Voi interpreta cantecul in timp ce copiii ma vor asculta 

cu atentie apoi vom discuta despre continutul acestuia. 

“V-a placut cantecul? Este un cantec vesel sau trist? 

Despre ce este vorba in cantec? 

Se invata cantecul pe fragmente melodice. Se canta 

model prima strofa. Se da tonul si se canta cu copiii de 2-

3 ori. La fel se procedeaza cu refrenul apoi se repeta 

prima strofa impreuna cu refrenul. Se trece apoi la a doua 

strofa impreuna cu refrenul, se repeta de 2-3 ori apoi se 

fixeaza prima si a doua strofa. 

Se fixeaza tot cantecul de 2-3 ori. 

explicaţia   

 

 

demonstraţia 

 

conversatia 

 

 

Exercitiul 

muzical 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin participare 

activ-afectivă 

 

 

Aprecieri verbale 

 

Obtinerea 

performanţei 

 

Pentru obtinerea performantei se va canta cantecul pe 

grupuri sau chiar individual. (fete-baieti, roluri, 

individual). 

  

Evaluarea În încheiere voi face aprecieri individuale şi colective 

asupra modului in care copiii au participat la activitate. 
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INFLUENṬA ECRANULUI ȊN VIAṬA PREṢCOLARULUI 

Prof.ȋnv.preșc. CÃPRARU MARIA-MAGDALENA  

GPP Nr.1 COLEGIUL NATIONAL  ˶GIB MIHÃESCU˶ DRÃGÃȘANI 

 

Transformãrile economico-sociale pe plan naṭional ṣi internaṭional ṣi perioada ȋndelungatã de pandemie au impus 

utilizarea pe scarã largã a calculatorului ȋn activitãṭile didactice ṣi ȋn comunicare. Prezenṭa calculatorului ȋn procesul de 

ȋnvãṭãmȃnt preșcolar a devenit un ,,must have,, pe perioada pandemiei. 

Prezenṭa calculatorului ȋn procesul de ȋnvaṭãmȃnt preṣcolar asigurã o motivaṭie suplimentarã atȃt pentru copii, cȃt ṣi 

pentru cadrele didactice, ṣi nu ȋn ultimul rȃnd, pentru pãrinṭi. Prin jocuri, calculatorul ṣi ecranele au cucerit copiii devenind 

astfel un partener ṣi un prieten al acestora, lucru foarte periculos pentru sãnãtatea lor mintalã și emoționalã. 

Avantajele folosirii calculatorului de cãtre preṣcolari, observate de mine atȃt la copiii de la grupã cȃt și la proprii copii ar 

fi:  

• Calculatorul reprezintã un mijloc de ȋnvãṭare animat, viu, activ, rapid și interactive; 

• Stimuleazã interesul, curiozitatea, dar mai ales independența ȋn rezolvarea sarcinilor ṣi ȋn cãutarea soluṭiilor; 

• Permiteminṭiiṣimȃinii ,,sã se joace,, pȃnã la gãsireasoluṭiei, creȃnd din instinct ṣiimaginaṭiesau din simplãplãcereludicã; 

• Dezvoltãcalitãṭipersonale ca perspicacitatea, creativitatea, gȃndirealogicã, puterea de concentrare, ȋndemȃnareaspecificã; 

• Aparaturaesteuṣor de folosit. 

Dacã am comparafolosireacalculatoruluicu joaca,știindcȃtȋndrãgesccopiiisã se joaceṣicesemnificaṭiiprofunde are 

aceastãactivitatespecificãvȃrstei, aṣspunecãȋntreceledouãactivitãṭinuexistãsinonimie, deoarece la joacãeise manifestãspontan, 

liber, neȃngrãdit. Folosireacalculatoruluiar fi, maidegrabãsinonimã cu jocul, deoarecetrebuiesãrespecteniṣtereguli, 

atȃtȋnmanipulareaaparatului, cȃtșiȋncomunicare. Calculatorulesteutilizatmaiȋntȃi ca un partener de joc, 

maitȃrziuintervenindcompetenṭaṣiperformanṭa. 

Odatãdescoperit de cãtrecopii, calculatorulgenereazãṣimultedezavantaje, 

multmaimultedecȃtavantajele.Dintreacesteaașenumera: 

• Poziṭiastaticã, solicitareacoloaneivertebralesigenerarea de poziṭiidefectuoase; 

• Afectareavederiicopiilor; 

• Unelejocuridezvoltãṣiȋncurajeazãviolenṭa; 

• Nu favorizeazãrelaṭiilesociale, descurajeazãcomunicareașirelațiile inter-personale; 

• Folosireaexcesivãduce la ȋngrãdireașilimitareaafectivitãṭiicopiilor; 

• Creeazãdependenṭã. 

Din aceste motive, folosireacalculatoruluinutrebuiesãȋnlãtureactivitãṭiletradiṭionale, ci sã le completeze. Grãdiniṭa n-

armaiaveafarmeculcaracteristicdacã s-arrenunṭa la poeziiṣicȃntece, basmeṣipoveṣti, care, prinmesajullordeosebit de profund, 

prinsonoritãṭilespecifice, prinatmosferacreatãmodeleazãsufleteleṣiȋiajutãpecopiisãȋnṭeleagãlumea.Niciun calculator nu 

poatetransmitecãlduraumanã, nu poatedezvoltacomunicareaȋntrecopii, lucru care esteatȃt de important la vȃrstapreṣcolarã, 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1427 

cȃndeiȋnvaṭãsã se exprimeṣisãtrãiascãȋnsocietate.Toate ,,ecranele,, dacãnu suntfolosite cum trebuie, cȃndtrebuieṣimai ales 

cȃttrebuie, dacãsuntutilizateiraṭionalṣiineficient, ȋnlocsãfurnizezegeneraṭieiactualeunul din celemaiputerniceinstrumenteale 

dezvoltãrii, ele pot deveni la vȃrstacopilãriei nu un prieten, ci un adevãratduṣman. 

Pãrinṭiisuntprimii care greșesclãsȃndu-ipecopiipreamultȋnfaṭaecranelor, fãrãsãȋiȋndrumesausãȋisupravegheze. 

Roluleducatoruluieste de a consilia, sustinutṣiconṣtient, pãrinṭiiȋnaceastãproblemã. 

Educatoriitrebuiesã fie permanent conștiențicãviitoarelepersonalitãți ale lumiivor fi 

ceiceștiusãstãpȃnescãștiințacunoașteriișiartainventivitãții.  

Avȃnd ca permanent obiectivdezvolareafizicãșipsihicã a copilului, pe care nu trebuiesãȋlconsidere un simplu “sac” de 

cunoștințe, ci un factor activși creator ȋnprocesulpropriu de ȋnvãțareșiformare, educatorultrebuiesãștieșicãtot ceestefrumoseste, 

maipresus de orice, rezulatulunuicalcul exact .( Charles Baudelaire)  

 

 

Bibliografie:  

1. A Dobrescu, P.Bȃrgȃoanu “Mass media șisocietatea”, Editura SNSPA, București, 2001 

2. J Piaget “Psihologiainteligenței”, EdituraȘtiințifica, București. 
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Mitul în cultura europeană 

 

Prof.dr. Purcărescu Oana-Angela 

 Colegiul Naţional Pedagogic „Stefan Velovan”, Craiova, Dolj  

 

Studiul miturilor, arhetipurilor şi temelor la scriitori constituie un sector al istoriei şi criticii literare care capătă din 

ce în ce mai multă importanţă. Operele se multiplică, despre Satan, mitul lui Orfeu, tema lui Prometeu, astfel încât au 

început să fie studiate şi să se încerce crearea unor istorii ale lor.  

Cercetarea mitului ca temă în artă trebuie să debuteze prin menţionarea procesului timpuriu şi rapid de desacralizare, 

proces favorizat tocmai de faptul că semnificaţia sacră nu a fost unică pentru mitul originar, ci concomitent cu aceasta s-

au manifestat şi alte semnificaţii, cea socială, cea etică, gnoseologică şi poetică. 

Mitul apare „ca un discurs mitic care pune în scenă personaje, obiecte valorificate din punct de vedere simbolic, totul 

segmentabil în unităţi semantice mici (miteme) în care se investeşte o credinţă numită pregnanţă simbolică”1 . 

M. Eliade descoperă „comportări mitice“ în chiar obsesia „succesului“ caracteristică societăţii moderne, care traduce 

dorinţa obscură de a depăşi limitele condiţiei omeneşti („mituri“ minore - starul, automobilul etc. sau „mituri elitiste“ - 

care se cristalizează în jurul creaţiei - filosofice, artistice). Şi tot aici se înscrie fascinaţia lecturii - căci în literatură 

descoperim acea revoltă împotriva timpului istoric în care trăim şi muncim, împotriva timpului „mort“, care striveşte şi 

ucide, prin recuperarea unui timp străin, extatic sau imaginar, al beatitudinii. 

Ideea „originii nobile” a naţiunii, întâlnită la toate popoarele din Europa centrală şi de sud-est, aflate, până în 1918, 

în întregime sau parţial, în condiţii de asuprire naţională, s-a transformat curând, observă Mircea Eliade, într-un instrument 

de luptă pentru emancipare politică şi naţională2, devenind emblema unui mit. Originea nobilă romană a poporului român 

şi continuitatea au fost ideea-forţă care a însufleţit activitatea cărturarilor Şcolii ardelene, mit întregit cu mitul originii dace, 

amândouă simbolizând demnitatea de popor liber, în primul caz creator al unui mare imperiu civilizator, în al doilea caz 

luptător până la sacrificiul suprem pentru apărarea libertăţii. De asemenea, modele exemplare (ilustrate prin Traian şi 

Decebal) pentru naţiunea română, soarta unor mari artişti, neînţeleşi de contemporani, deveniţi după moarte adevărate 

mituri (Nicolae Bălcescu, mai ales Eminescu) n-au legături nici cu „timpul primordial” (eroii mitizaţi sunt localizaţi istoric), 

nici cu sacrul, dar funcţia lor este aceea a miturilor, de a prezenta „modele exemplare”. Astfel de modele exercită o 

puternică seducţie asupra oamenilor şi, de fapt, această exemplaritate, situată la cotele cele mai înalte ale valorilor umane, 

constituie esenţa miturilor. 

După cum am mai spus, miturile se nasc în toate epocile. Blaga, în Trilogia culturii spunea: „Fapt e că oricât omul 

modern a găsit că trebuie să se dezbare de mituri, ca de un balast inutil, el continuă, fără să-şi dea seama, să trăiască pasionat 

într-o permanentă atmosferă mitică. Ca o mărturie despre această atmosferă mitică stau chiar cuvintele noastre. Întocmai 

cum diferitele obiecte poartă, fiecare, în diversă măsură, o sarcină electrică, tot aşa cuvintele noastre, chiar izolate, poartă, 

în diversă măsură, o sarcină mitică. Cuvânte precum «înaltul», «josul», «cerul», «pământul» etc. sunt încărcate cu o cu 

totul altă sarcină mitică, decât cuvinte ca «verticalul», «linia», «inferiorul» etc.”3. 

Miturile nu sunt structuri închise. Ele se schimbă, pot căpăta semnificaţii diferite, în funcţie de aspectul şi de idealul 

unei epoci. Devenind, într-un stadiu mai avansat (de exemplu, vechile mituri arhaice), motive literare, artistice, această 

schimbare e determinată şi de concepţia şi personalitatea scriitorului sau artistului care tratează un mit şi-i „aduce modificări 

cu o mare libertate, rezervându-şi chiar dreptul de a-i adăuga semnificaţii noi”.4  
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La crearea mitului lui Orfeu au contribuit tradiţia orală a tracilor şi elinilor, precum şi literatura cultă a Greciei şi a 

Romei antice. De asemenea, mitologiile din Extremul Orient şi stepele Asiei, până în preriile Americii de Nord, conţin 

prefigurări ale lui Orfeu.   

Aflate la distanţe continentale sau seculare una de alta, legendele orale de tipul Orfeu şi Euridice exprimă fireasca 

aversiune a oamenilor faţă de moarte, dorinţa de a prelungi viaţa unor fiinţe dragi. Descinderile în lumea de „dincolo” sunt 

dictate de prea mare dragoste faţă de lumea de „dincoace”, precum şi de fronda instinctului de conservare, extins şi asupra 

rudelor sau a celor dragi. Ele fac parte din categoria miturilor existenţiale, care aspiră la depăşirea condiţiei umane, supusă 

ursitei şi morţii. 

În basmele româneşti, locul Infernului este luat de iad. Incantaţia orfică apare în balada populară haiducească, unde 

cântecul neacompaniat de vreun instrument are efecte miraculoase asupra întregii naturi. Fiul de împărat din basmele lui  

Eminescu Făt frumos din lacrimă pleacă în lume îmbrăcat ca un păstor, purtând un fluier de doine şi unul de hore. În Odin 

şi Poetul  se constată o desacralizare a mitului, la fel ca şi în Memento mori sau Panorama deşertăciunilor (1872). 

Orfeu este de asemenea strămoşul mitic al poeziei noastre, alături de Ovidiu care, exilat la Tomis, a scris o elegie în 

graiul get. În afara ciclului de Sonete către Euridice, Ştefan Augustin Doinaş, este autorul altor poezii cu temă similară: 

Orfeu (1966), Orfeu revenind din Infern (1972), În Ţara lui Orfeu (1979). 

Sublimitatea gestului lui Orfeu constă în cutezătoarea încercare de a depăşi limitele geniului artistic. Arhetip al 

demiurgului nefericit şi damnat, Orfeu triumfă ca poet şi este înfrânt ca îndrăgostit. Erou exemplar într-un mit de referinţă 

în domeniul estetic, filosofic şi etic, Orfeu a fost antic, clasic, medieval, neoclasic, baroc, romantic, parnasian, simbolist, 

impresionist, expresionist, modernist, dar, mai ales, umanist. Logosul şi Erosul în luptă cu moartea, Orfeu şi Euridice 

constituie un cuplu mitic, liric, epic şi tragic, reprezentând cea mai profundă poveste de dragoste.  

În încheiere, dorim să cităm mitul jertfei zidirii, caracteristic pentru zona sud-est europeană, şi mitul mioritic, tipic 

românesc. Mitul zidirii, întâlnit în folclor, a fost studiat de numeroşi cercetători care au arătat originalitatea modelului 

românesc. În balada românească, sacrificiul e cerut de o creaţie, cu finalitate utilitară şi artistică în acelaşi timp. Meşterii 

care, încercând să zboare, se prăbuşesc şi mor, reeditează mitul lui Icar. Numărul creaţiilor literare româneşti inspirate de  

mitul jertfei zidirii este foarte mare: peste 150 de poezii, peste 25 de piese de teatru şi numeroase povestiri şi romane, iar 

între autori scriitori ca Vasile Alecsandri, Nicolae Iorga, Octavian Goga, Tudor Arghezi, Victor Eftimiu, Lucian Blaga, 

Victor Papilian, Vasile Voiculescu, Ion Luca, Dan Botta, Simion Stolnicu, Laurenţiu Fulga, Ştefan Augustin Doinaş, Horia 

Lovinescu, Nicolae Labiş, A.E. Baconski, Nichita Stănescu, Marin Sorescu şi mulţi alţii. 

Mitul mioritic apare în balada Mioriţa, cea mai celebră creaţie folclorică românească, unanim preţuită în spaţiul 

cultural românesc, precum şi de numeroşi cărturari străini. Descoperită spre mijlocul secolului al XIX-lea şi publicată de 

către Vasile Alecsandri în colecţia sa de poezii Poezii populare ale Românilor, ea cunoaşte, în volumul publicat de Adrian 

Fochi, peste o mie de variante, culese de diverşi culegători, din toate provinciile româneşti. Mitul, foarte vechi, dezvăluie, 

după cum consideră majoritatea cercetătorilor, în baladă, sub o formă fantastică, ori simbolic-metaforică, o întreagă 

filozofie, ţinând cont de concepţia poporului român în legătură cu natura, cu sensul nunţii şi al morţii, o mare sensibilitate 

şi putere imaginativă creatoare de frumos. Mircea Eliade5 afirmă că este o creaţie folclorică încă vie, care mişcă sufletul 

popular, şi că în baladă se vede „ o expresie exemplară a sufletului românesc”. 

Mitul mioritic a avut ecou şi în literatura cultă. Mihail Sadoveanu, în romanul Baltagul, foloseşte motivul mioritic, 

creând în prelungirea mitului propriu-zis, într-o viziune realistă. În baladă, baciul moldovean e anunţat de mioara 

năzdrăvană că baciul muntean şi cu cel ungurean au pus la cale să-l omoare. Omorul nu s-a produs încă, el e doar probabil. 

Romanul lui Sadoveanu începe cu îngrijorarea Victoriei Lipan, ţărancă din regiunea muntoasă a Neamţului, că bărbatul, 
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plecat să cumpere oi în zona Dornelor, nu i s-a întors acasă de luni de zile. Ea porneşte în căutarea lui şi, după multe şi 

răbdătoare investigaţii, îi găseşte rămăşiţele într-o prăpastie din munţi, apoi îi descoperă şi pe asasini, doi proprietari de oi, 

care-l uciseseră pe Lipan, spre a-i lua turma. Asasinii sunt pedepsiţi, iar Victoria, cu feciorul ei, se întorc la casa lor, la 

preocupările şi grijile cotidiene. Motivul este acelaşi, ca în baladă, pornind de la mit (doi ciobani, proprietari de oi, pun la 

cale să omoare pe al treilea – în baladă; omorul e săvârşit, nevasta şi fiul celui mort descoperă şi pedepsesc pe asasini – în 

roman), dar Sadoveanu dă o interpretare realistă mitului, eliminând din el elementele „sacre”, fantastice, adaptându-i o 

dramă asemănătoare celei din baladă (doar enunţată acolo), consumată deja. În mitul propriu-zis, eroul e ciobanul, în roman 

e soţia lui, Victoria. Ea compensează ceea ce s-a reproşat, de unii comentatori, ciobanului din baladă, anume că nu dă nici 

un semn că e hotărât să-şi înfrunte duşmanii şi să se apere: Victoria e energică, dovedind o mare isteţime în urmărirea şi 

descoperirea asasinilor, dominându-i apoi prin inteligenţă şi o forţă a convingerii şi curajului care uimeşte. De altfel, şi 

Nichifor Lipan, aşa cum şi-l aminteşte Victoria şi cum povestesc despre el cei care l-au cunoscut, era un om de viaţă, 

puternic şi dârz. El a fost omorât prin înşelăciune, pe la spate, nu într-o confruntare pe viaţă. 

De-a lungul timpului, oamenii şi-au arătat interesul pentru mituri şi arhetipuri, pentru ipostazele lor şi pentru studiul 

lor. Începând cu antichitatea, fiecare epocă şi-a adus contribuţia la îmbogăţirea miturilor cu noi şi noi sensuri, social, etic, 

gnoseologic şi poetic, în funcţie de viziunea proprie a fiecărui autor şi de climatul din acea perioadă. În acelaşi timp, putem 

observa o demitizare, o demistificare a „istoriilor sacre”, tendinţă a autorilor pentru a apropia miturile de oamenii obişnuiţi 

şi pentru a-i face să depăşească sfera cotidianului pentru a se întoarce la origini.  

 

Note  

1. Gilbert Durand, „Figures mythiques et visages de l’œuvre”, Paris, Berg International, 1979, pp. 30-31. 

2. M. Eliade, Aspects du mythe, Gallimard, Paris, 1963, p. 224. 

3.  Lucian Blaga, Trilogia culturii, Bucureşti, 1969, p. 84 

4. P.Brunel, Cl. Pichois, A.M. Rousseau, Qu’est-ce que la littérature comparée? [Paris,1983], p. 125. 

5. Mircea Eliade, De Zalmoxis à Gengis-Khan,, Études comparatives sur les religions et le folklore de la Dacie et de 

l’Europe orientale, Paris, Payot, 1970,  p. 232. 
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Predarea matematicii în context european 
 

 
Prof. Buşe Anna-Maria 

 Colegiul Naţional Pedagogic « Stefan Velovan », Craiova, jud. Dolj  

 

 
Apartenenţa României la spaţiul Uniunii Europene implică armonizarea sistemului românesc de educaţie cu celelalte 

sisteme europene de învăţământ. Dacă, pentru învăţământul universitar Programul de la Bologna a conturat direcţii comune 

de dezvoltare, este necesar ca şi în învăţământul preuniversitar să găsim repere esenţiale în formarea tinerilor. 

 Se doreşte valorizarea şi promovarea demersurilor didactice inovative, încurajarea acţiunilor care permit asigurarea 

calităţii în educaţie şi formarea profesională continuă prin învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Matematica este o disciplină fundamentală în formarea şi dezvoltarea unui tânăr. Tehnicile de predare și evaluare 

trebuie să  promoveze diverse idei şi abordri în predarea-invăţarea acestei discipline în şcoli .  

Scopurile învăţării, obiectivele de referinţă şi conţinuturile curriculumului la matematică sunt înscrise în diferite tipuri 

de materiale oficiale care includ documentele curriculare, manualele, ghidurile metodologice pentru şcoli şi profesori şi 

programele şcolare în vigoare (în unele ţări aceste documente se numesc planuri de învăţământ). În lucrarea de faţă aceste 

documente sunt analizate ca întreg, considerate ca fiind “coloana vertebrală” a disciplinei matematică. 

Autorităţile şcolare şi diverse niveluri decizionale pot fi implicate în aprobarea sau dezvoltarea acestor documente, 

iar informaţia despre astfel de intervenţii se diseminează pe căi diferite. În toate ţările există un proces de revizuire a 

documentelor de bază, care ia în considerare o gamă largă de dovezi şi opinii, incluzând concluziile examinării elevilor şi 

rezultatele evaluării şcolilor.  

Acest proces de revizuire asigură faptul că scopurile învăţării, obiectivele de referinţă şi conţinuturile ţin pasul cu 

schimbările societăţii moderne şi competenţele necesare pe piaţa muncii.  

Pe lângă acestea, curriculumul nu acţionează izolat. Alţi factori, care sunt durata perioadei de predare a 

matematicii, organizarea predării şi metodele utilizate şi, în aceeaşi măsură, modalităţile şi criteriile de evaluare aplicate la 

nivelul primar şi secundar din sistemul educaţional, au toţi o contribuţie la realizările elevilor. În consecinţă, diferenţele 

dintre ţări pe aceste teme pot astfel explica diferenţele în realizările elevilor la matematică de pe cuprinsul Europei. 

Copiii acordă numerelor un loc deosebit în microcosmosul lor şi prezintă un interes deosebit pentru descoperirile 

făcute cu privire la modele şi noi procedee. Rolul cadrului didactic devine crucial în asigurarea în sala de clasă a unui 

mediu care să încurajeze asumarea riscului, discutarea ideilor matematice şi testarea de soluţii. Cu cât matematica este mai 

legată de cotidian, cu atât mai mult elevii noştri vor conştientiza necesitatea matematicii în lumea lor. Modelele sunt peste 

tot. Copiii care sunt încurajaţi să se uite după modele şi să le exprime matematic încep să înţeleagă cum se aplică matematica 

în lumea în care trăiesc. 

Matematica a devenit tot mai importantă pentru fiecare om, fiind parte integrantă a culturii generale, asigurând cel 

mai bogat volum de cunoştinţe care se aplică operativ în viaţă, stimulând gândirea matematică, gândire modelatoare, 

euristică, care se extinde tot mai mult, devenind gândirea caracteristică omului modern.  

Educaţia completă în matematică trebuie organizată astfel încât: să răspundă conceptelor aritmetice în contexte ale 

lumii reale; să dezvolte simţul numeric şi înţelegerea relaţiilor dintre operaţii; să integreze aritmetica în cadrul celorlalte 

domenii din programă; să clădească moduri proprii de gândire şi exprimare ale copiilor; să se bazeze pe capacitatea de 

estimare şi calcul mental; să încurajeze copiii să-şi inventeze propriile căi de a face calculul matematic. Învăţământul 

modern preconizează o metodologie axată pe acţiune operatorie, aşadar pe promovarea metodelor interactive care să 
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solicite mecanismele gândirii, inteligenţei, imaginaţiei şi creativităţii. În concluzie ideea necesităţii realizării în şcoală a 

unei învăţări active care să-l situeze pe copil în centrul relaţiei pedagogice constituie, în învăţământul actual, un principiu 

fundamental.  

Preocuparea pentru copil este prima piatră de hotar pe care se construieşte activitatea didactică. Fiecare copil este un 

miracol al vieţii care, prin educaţie îşi găseşte propriul drum pentru a-şi valorifica energiile creative.Talentul creator se 

împlineşte prin educaţie, atunci când educatorul ,,aprinde’’scânteia creatoare în mintea şi-n sufletul copiilor. Aceştia învaţă 

să fie spontani şi creativi, să aibă încredere în ei înşişi, să aibă personalitate. Pentru aceasta se impune din partea tuturor 

cadrelor didactice, alături de pasiune şi răspundere profesională, racordarea permanentă a preocupărilor la cerinţele 

învăţământului actual, aflat în continuă transformare.  

Consiliul European de la Lisabona din martie 2000 a identificat, ca principale provocări pentru statele membre ale 

Uniunii, adaptarea la procesul de globalizare şi tranziţia către o economie bazată pe cunoaştere. Acest fapt a fost 

reconfirmat în 2005, după evaluarea rezultatelor privind atingerea ţintelor stabilite la Lisabona şi odată cu revizuirea acestei 

strategii pentru concentrarea acţiunilor şi focalizarea pe creştere economică şi ocuparea forţei de muncă. În acest context, 

în 2001, Consiliul European a adoptat trei obiective strategice pentru a fi atinse până în 2010: sistemele de educaţie şi 

formare ar trebui organizate pentru a asigura calitate, acces şi deschidere către problematica vieţii contemporane. Se atrage 

atenţia asupra faptului că o abordare integrată pentru tot parcursul vieţii a educaţiei şi formării joacă un rol esenţial, atât 

pentru creşterea competitivităţii economice, cât şi pentru îmbunătăţirea oportunităţilor de ocupare. 

Actualul curriculum are drept obiectiv crearea condiţiilor favorabile fiecărui elev de a-şi forma şi dezvolta 

competenţele într-un ritm individual, de a-şi transfera cunoştinţele acumulate dintr-o zonă de studiu în alta. Cadrele 

didactice îşi pot alege metodele şi tehnicile de predare, îşi pot adapta practicile pedagogice în funcţie de ritmul de învăţare 

şi de particularităţile elevilor. Prezentul curriculum îşi propune să formeze competenţe, valori şi atitudini prin demersuri 

didactice care să indice explicit apropierea conţinuturilor învăţării de practica învăţării eficiente.  
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PRINCIPIILE PEDAGOGIEI MONTESSORI 

 

Grigore Anca Codruța 

Grădinița cu Program Prelungit „Ștefania”, Tîrgu-Mureș 

 

 Maria Montessori îi îndeamnă pe toți cei care agrează metoda ei să aibă încredere în copil. Aceasta înseamnă că 

trebuie să însoțim fiecare copil conștienți fiind că acesta este capabil să se construiască pe sine, fără  să-i oferim vreun 

ajutor inutil care ar putea deveni un obstacol în dezvoltarea sa naturală și armonioasă. 

La baza reușitei metodei Montessori stau cunoștințele acumulate de autoare din domenii precum psihologia, 

biologia și antropologia. Aceasta afirma: „Noi nu dorim să expunem aici o idee, ci un principiu, câștigat printr-o lungă și 

variată experiență. Principiul nostru este că acțiunea adultului asupra copilului trebuie să fie limitată, să lase copilului însuși 

posibilitatea de a se dezvolta, fără ca o voință străină, mai puternică decât a lui să stea mereu asupra sa, apăsându-l. Astfel 

formulat acest principiu nu are în sine nimic nou; Dar noi îl privim ca un fapt pozitiv și încă realizat într-un fel cu totul 

deosebit din punct de vedere practic decât acela care se înțelege de obicei. Noi vrem să considerăm separat, două ființe 

care vin în contact una cu alta: copilul și adultul, spre a releva deosebirile existente între ei.” (Maria Montessori, 1991). 

Având la bază atât experimentele, cât și observațiile făcute de Maria Montessori, s-au implementat o serie de principii care 

sunt de fapt niște concluzii ale cercetărilor experimentale. 

1. Libertatea – este o noțiune esențială în gândirea Mariei Montessori, aceasta fiind convinsă că fiecare copil 

poartă cu sine propria schema de dezvoltare, care nu se poate realiza decât dacă acesta evoluează liber, dacă își alege 

activitățile răspunzând unei intuiții. Aceasta liberă alegere a activității este fezabilă numai într-un mediu adecvat, care 

trebuie pregătit cu rigurozitate. 

Maria Montessori nu promovează o libertate totală, fără limite, ci una care se construiește treptat în fiecare copil. 

Această libertate interioară, care este obiectivul educației, se dezvoltă ferm, într-un cadru omogen si adaptabil fiecăruia. 

Acordarea libertății fără un cadru ar fi mai gravă decât absența în sine a libertății. Copilul care poate face orice nu este 

liber. Din contra, acesta este un „prizonier” al singurătății. Copil liber este acela care evoluează în ritumul lui propriu într-

un mediu care îl protejează cu ajutorul unor limite. Este vorba despre a ajuta copilul să devină autonom și responsabil de 

acțiunile sale, nu despre a-l lăsa să facă absolut orice, respectarea regulilor fiind esențială. Acestea trebuie să fie clar definite 

și să rămână ferme. Copilului trebuie să îi fie mereu reamintit faptul ca libertatea sa se termină acolo unde începe a celuilalt. 

A-i acorda copilului libertate nu înseamnă că nu mai alegem nimic pentru el. Copilul se dezvoltă pozitiv doar dacă este 

stăpânit de privirile noastre, de atenția pe care i-o acordăm sau de un proiect pe care l-am pregătit pentru el. Obiectivul 

educației este de a-l ajuta pe copil să devină independent și autonom. Or, pentru a ajunge astfel, este necesar ca mai întâi 

să fi fost dependent. De fapt, în timpul perioadei în care a fost dependent de un adult sau de mai mulți, între aceștia s-a 

creat o legătură bazată pe încredere, această siguranță dându-i forța de a fi autonom. Independența se situează între 

singurătate și dependență, fiind extrem de important de a găsi echilibrul între cele două. Copilul trebuie, așadar, să învețe 

alegând liber activitățile care îl ajută să se dezvolte, exercițiul de a alege și implicit de a renunța la altceva dezvoltând 

voința copilului. 

1.1.1. Libera alegere a activității și a duratei acesteia 

Materialul de dezvoltare este expus în clasă la îndemâna copilului, acesta alegându-și singur propria activitate, 

conform motivației sale interne, în funcție de perioada senzitivă în care se află, neavând mereu aceleași nevoi în același 

moment. Copilul poate lucra la activitatea aleasă atât timp cât dorește, regula de aur fiind accea de a pune întotdeauna 

materialul la locul său initial și de a nu lua un material care nu se află la locul lui, chiar dacă pare abandonat pe masă (s-ar 
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putea ca acesta să aparțină unui copil care lipsește o scurtă perioadă de timp). Libertatea de alegere a materialului este 

limitată de o singură restricție: copilul trebuie să fi asistat măcar o dată la demonstrarea utilizării lui de către educator. 

Odată ce materialul a fost prezentat, copilul este liber să îl exploreze după bunul său plac, cu condiția să îl respecte. 

1.1.1. Libertatea de a comunica – copiii pot vorbi liber în clasă, dar încet, pentru a nu-i deranja pe ceilalți. Copiilor 

nu le este permis să întrerupă un alt copil concentrat și nici pe educator când acesta prezintă o activitate unui alt copil. 

Pentru a semnala dorința de a-i vorbi educatorului, se obișnuiește atingerea delicată a acestuia pe umăr, copiii find foarte 

sensibili la aceste gesturi de curtoazie și de respect față de celălalt. 

1.1.2. Libertatea de mișcare – în mediul montessorian, copilul se poate mișca așa cum dorește, dar gesturile sale 

trebuie să fie controlate și silențioase. Grație acestei libertăți de mișcare, copilul se organizează: își controlează mișcările 

și, prin acestea, se controlează pe sine, se obișnuiește, prin concentrare, să fie disciplinat, realizând o „mișcare inteligentă”. 

2. Autodisciplina – este un principiu fundamental în pedagogia Montessori, care merge mână în mână cu noțiunea 

de libertate. Pentru a fi reală, disciplina trebuie să pornească din interior. Controlul greșelii ce vine din interior generează 

pasivitate și creează dependență. Este mai bine ca micuțul să se verifice singur în procesul său de învățare. Dacă educatorul 

îi permite copilului să își descopere singur greșeala, conștientizarea este una reală și benefică. Încrederea în sine crește 

autonomia. Acesta este motivul pentru care materialul Montessori îi oferă copilului posibilitatea de a deține controlul 

asupra greșelii, făcând evaluarea exterioară inutilă. Astfel, atunci când un educator îi prezintă copilului o activitate 

Montessori, nu se așteaptă ca acesta să reușească din prima încercare, important fiind ca micuțul să mânuiască materialul, 

să exerseze. Educatorul nu pretinde nici obținerea rezultatului, nici perfecțiunea. Acesta nu are un rol de livrare a 

informațiilor. Dimpotrivă, supraveghează tatonarea copilului care se îndreapta spre reușită în ritmul său propriu. Copilul 

este personajul principal, care prin descoperire va învăța lucruri noi, le va împărtăși cu ceilalți colegi, sau va învăța de la 

aceștia, încurajându-se astfel socializarea, cooperarea, schimbul de informații. Odată obținută reușita, copilul este stimulat 

să se felicite și să fie multumit de sine însuși, nefiind nevoie ca adultul să îi facă o mulțime de complimente. Copilul poate 

fi încurajat, bineînțeles, dar mai întâi trebuie sprijinit să se automotiveze.  

3. Acțiunea subtilă – pentru a favoriza dezvoltarea copilului, Maria Montessori recomandă acționarea asupra 

mediului, și nu asupra copilului. Aceasta a gândit totul, pornind de la arhitectura clădirii și până la amenajarea spațiului și 

a obiectelor, astfel că însăși sala de grupă este un instrument al învățării, un laborator al cunoștințelor. Obiectele „de muncă” 

sunt atent aranjate, deoarece ordinea din sala de grupă presupune ordinea care se va stabili și în mintea copiilor. Pe termen 

lung, normele și ordinele îl pot demoraliza pe copil sau îl pot chiar bloca. Educatorul are mai multă influență asupra copiilor 

dacă acționează în preajma lor, și nu direct asupra lor. Modul în care este amenajat spațiul îl încurajează pe copil să 

acționeze într-un fel sau altul. De multe ori, acesta vorbește de la sine. Cu respect, se poate acționa asupra ambientului dacă 

se dorește să se acționeze asupra copilului, mesajul fiind transmis mai clar atunci când este sugerat sau propus, decât atunci 

când este impus. Atunci când copilul se simte respectat, nu caută să se abată de la normă. Copilul cu care se lucrează în 

acest mod se respectă pe sine, se orientează spre atingerea unui anumit obiectiv, se concentrează. 

4. Respectul față de ritmul fiecăruia – în pedagogia Montessori nu contează ritmul de asimilare al copilului, ci 

este important ca acesta să rămână concentrat. Nicidecum nu se cataloghează copilul ca fiind lent sau rapid. Dacă unui 

copil i se repetă într-una că este lent, cu siguranță așa va ajunge să fie. Ritmul său poate fi diferit în timpul aceleiași zile și 

poate varia progresiv de la o zi la alta. Unii copii zăbovesc mai mult și dau impresia unei lentori tocmai pentru că ei 

aprofundează anumite aspecte cu scopul de a se perfecționa, crescându-le totodată și încrederea în sine. Respectarea 

ritmului propriu al fiecăruia le permite celor rapizi să progreseze fără a se plictisi, să avanseze fără a-i aștepta pe cei care 

au nevoie de mai mult timp. 
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5. Învățarea prin experiență – copilul își construiește propria inteligență printr-un proces individual de mânuire a 

materialului, asimilând diferite concepte. Înainte de a trece la forma abstractă a diferitelor noțiuni, îsușirea acestora trebuie 

să se facă în mod tangibil, sensibil, concret, fiind necesar ca materialul să fie manipulat timp îndelungat pentru a putea fi 

conceptualizat. Copilul învață acționând, experimentând. „A manipula” necesită mâna, adică atingerea, dar toate celelalte 

simțuri pot fi implicate. Experiențele trăite în timpul manevrării materialului pedagogic sunt ludice și concrete, iar pe lângă 

faptul că aduc împlinire copilului, lasă și o amprentă de neșters în mintea acestuia, ele devenind referințe pe care copilul le 

memorează și le poate folosi ulterior pentru a înțelege noțiuni abstracte. Activitățile propuse într-un mediu Montessori 

conferă copilului șansa de a-și dezvolta capacitatea de a acționa printr-un obiectiv pe care el însuși și-l impune și la care 

poate să ajungă dacă se concentrează. În cazul în care nu se întâmplă totul așa cum educatorul i-a demonstrat, copilul se 

adaptează și își depășește emoțiile, constatarea spontană a propriilor greșeli determinându-l să găsească noi strategii, să 

formuleze noi ipoteze. Își exercită astfel capacitatea de memorare, de adaptare creativă și de autocontrol, calități care sunt 

imperios necesare pentru orice proces de învățare. Cu alte cuvinte, copilul învață să învețe. Potrivit Mariei Montessori, 

fiecare experiență declanșează un fenomen psihologic aflat în strânsă legătură cu construcția inteligenței, împărțit în trei 

etape: 1. pregătirea indirectă: copilul înmagazinează impresii inconștiente, absoarbe și capătă o abilitate de care va avea 

nevoie mai apoi; 2. dobândirea cunoștințelor: se produce în mod latent, odată cu repetarea exercițiului; 3. conștientizarea: 

într-un moment de claritate, copilul accede la cunoașterea conștientă. Este momentul în care își dă seama că știe, după ce 

a învățat treptat acționând.  

6. Activitatea individială – „Individualitatea fiecărui copil este pusă în contact cu realitatea însăși și, întâlnind 

această realitate, raționamentul și intuiția se activează, conducând, dincolo de cunoaștere, către descoperire. Copilul, din 

bucuria de a raționa, de a-și urma intuiția, lucrează singur și cu entuziasm în această stare de concentrare liberă, netemându-

se că va fi întrerupt sau criticat, fiindcă știe că munca și concentrarea sa vor fi respectate, realizând astfel fundamentul 

personalității sale” (Montessori, M., 1977). Înțelegerea concretă a conceptelor nu poate fi trăită decât în mod individual.  

7. Educația – o resursă de viață 

Discutând despre educarea potențialului uman, Maria Montessori considera că fiecare copil are un mare potențial 

care, dacă este respectat, se va dezvolta. Respectând copilul, îl invităm să îi respecte pe ceilalți. Acest respect reciproc pune 

bazele unei societăți conștiente de ceilalți și care își asumă responsabilitatea pentru faptele sale, capabilă să trăiască în pace. 

Educația este o pregătire pentru o viață socială armonioasă. Așa cum am mai spus, scopul educației este de a ajuta copilul 

să dobândească o disciplină interioară, care conduce la fericirea acestuia și, în consecință la dezvoltarea abilităților sociale. 

Când nevoile fiecărui copil sunt luate în considerare, copilul cultivă dragostea față de semeni; empatia, solidaritatea și 

simțul comunității; pasiunea pentru concentrare și muncă, ce nu se opune în niciun fel plăcerii; apetitul pentru realitate; 

capacitatea de a alege, de a crea și de a avea inițiative; autonomia și independența; o apetență pentru calm; bucuria de a 

învăța. Acestea sunt calitățile pe care Maria Montessori le considera „normale” la copiii ale căror nevoi de bază sunt 

respectate. (Montessori., M., 2006). 
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PROIECT DIDACTIC 

  PROFESOR Tudorache Mădălina-Roxana 

Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani 

              

DATA: 11.05.2021 

CLASA: Pregătitoare C  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA TEMATICĂ: „Jucăriile” 

FORMĂ DE REALIZARE: Integrată (CLR + AV/AP + MEM) 

SUBIECTUL LECȚIEI: Sunetul J și literele J mare de tipar și j mic de tipar 

TIPUL LECȚIEI: Consolidarea și fixarea cunoștințelor 

RESURSE   - UMANE: 32 elevi  

                    - TEMPORALE: 30 minute 

                     - SPAȚIALE: sala de clasă 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

•Comunicare în limba română (CLR):  

1.3. Identificarea sunetului initial și/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din propoziții rostite clar și rar; 

2.1. Pronunțarea clară a sunetelor și a cuvintelor în enunțuri simple; 

3.1. Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universal apropiat, scrise cu litere mari și mici de tipar. 

•Matematică și explorarea mediului (MEM):  

1.1. Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0-31; 

•Arte vizuale și abilități practice (AV/AP):  

2.4. Transformarea unui material prin tehnici; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

•CLR:  

OB1:  să recunoască literele J si j de tipar; 

OB2: să precizeze poziția sunetului j în cuvintele date utilizând metoda fonetică analitico-sintetică; 

OB3: să citească corecte silabe, cuvinte, enunțuri; 

OB4:  să recunoască poziția sunetului în cuvinte; 

OB5: să formeze cuvinte cu ajutorul silabelor date; 

•MEM: OB6: să numere de la 0 până la 31 

•AV/AP: OB7:  să transforme litera învățată într-un obiect; 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

•Metode și procedee: conversația, explicația, povestirea, citirea, exercițiul, metoda fonetică analitico-sintetică ; 

•Mijloace de învățământ: tablă, fișe de lucru, calendarul naturii, imagini, joben; 

•Forme de organizare: frontală și individuală; 

•Metode de evaluare: orală, scrisă și practică. 
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ACTIVITATEA ÎNVĂȚĂTOAREI 

 

ACTIVITATEA ELEVILOR 

 

Metode și 

procedee 

 

Mijloace de 

învățământ 

 

Forme de 

organizare 

 

1.Moment 

organizatoric 

   1 min 

 Se asigură un climat educaţional 

favorabil desfăşurării lecţiei, se pregăteşte 

materialul didactic necesar. 

Elevii se pregătesc de lecția de 

comunicare în limba română. 

 

Conversația 

 

 

 

Frontală 

 

 

2.Introducerea în 

lecție și verificarea 

cunoștințelor 

 

3 min 

 

 

 

 

 

 

Se discută pe baza calendarului naturii și 

se stabilesc următoarele: 

Data (zi/lună/an - se scrie și pe tablă), 

anotimpul, starea vremii și tipul de 

îmbrăcăminte. 

Se începe lecția prin a se adresa câteva 

întrebări din lecțiile efectuate anterior: 

„Cum se numește lecția noastră de 

săptămâna aceasta? 

Ce literă am învățat? 

Despre ce este vorba in text? Care sunt 

personajele? 

Dați exemple de cuvinte care conțin 

sunetul j. ” 

Este prezentă și o imagine din text, 

pentru a-i ajuta vizual în formularea unor 

răspunsuri. 

Elevii au completat calendarul 

naturii cu datele potrivite . 

Elevii răspund la întrebări: 

„Noi am învățat sunetul J și 

literele J mare de tipar și j mic de 

tipar. 

Lecția noastră se numește 

Jucăriile. 

Jeni își aranja în fiecare joi 

jucăriile pe rafturi.” 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarul naturii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginea cu jucării 

 

Frontală 

 

Ev. 

orală 

 

 

 

3.Captarea atenției 

1 min 

 Pentru captarea atenției elevilor, voi scoate 

o ghicitoare din jobenul fermecat. 

„Masinute, păpușele 

Trenulețe, mingi zglobii 

Toate sunt, într-un cuvânt 

Niște......... 

( jucării) 

 

Elevii răspund la ghicitoare. 

 

Conversația 

  

Frontală 
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4.Anunțarea temei și 

a obiectivelor 

1 min 

 Se anunță titlul lecției pe care o vor avea 

azi: „Sunetul J și literele j,J”. Titlul este 

scris pe tablă cu litere de tipar, pentru a-i 

obișnui pe elevi cu „așezarea în pagină”. 

Elevii vor scrie pe fișa de lucru.  

 

Elevii își deschid caietele pentru 

a rezolva anumite sarcini. 

 

Conversația 

 

Caiete 

 

Frontală 

 

 

5.Dirijarea învățării 

 

 

 

20 min 

 

CLR 

OB1 

 

MEM 

 

OB6 

 

 

OB2 

 

 

 

OB3 

 

OB4 

 

 

CLR 

OB2 

 

 

 

OB5 

 Jucăriile lui Jeni vor să învețe astăzi cu voi 

litera J, așa că v-au propus câteva provocări. 

Pentru fiecare sarcina rezolvată corect, veți 

primi din joben câte o jucarie. Vreau să fiți 

foarte atenți pentru a rezolva cu usurință 

sarcinile. 

Sarcina I   Încercuiește imaginile în a căror 

denumire se aude sunetul J. Desparte 

cuvintele în silabe și precizează numărul 

lor. 

Sarcina II    Stabilește sunetele cuvântului.  

Colorează cercul corespunzător sunetului j.   

Sarcina III    Formează cuvinte, potrivind 

silabele. Folosește aceeași culoare pentru 

silabele unui cuvânt și unește cu imaginea 

potrivită. 

Sarcina IV  Unește  propozitia  cu  

imaginea  corespunzătoare.  Alcătuiește  si  

tu  o  propozitie. 

Sarcina V  Le voi arăta pe video-proiector 

o imagine cu un tren, unde sunt ascunse mai 

multe litere j. Elevii trebuie sa le numere și 

să spună câte sunt. 

Sarcina VI    

  Din greșală Jeni a amestecat cuvintele 

dintr-o propoziție. Vreți să o ajutăm să 

formeze din nou propoziția? 

 

Elevii ascultă cu atenție.  

 

Elevii încercuiesc doar imaginile în 

a căror denumire se aude sunetul J. 

 

Elevii rostesc cuvintele 

reprezentate prin imagini, le despart 

în silabe și apoi indică locul 

sunetului J din cuvântul respectiv. 

 

Elevii vin, pe rând, la tablă pentru a 

forma cuvinte și unesc cu imaginea 

potrivită. 

 

Elevii citesc cu atenție propozițiile 

și unesc cu imaginile potrivite. 

Elevii privesc imaginea și 

numără literele. 

Elevii citesc cuvintele și 

alcătuiesc propoziția.  

Scriu propoziția pe caiet. 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Citirea 

 

 

 

Fise de lucru 

 

 

 

Planșele cu sarcinile 

de lucru 

 

 

Planșele cu sarcinile 

de lucru 

 

 

Fișe de lucru 

 

 

 

Planșele cu sarcinile 

de lucru 

 

 

Planșele cu sarcinile 

de lucru 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

Ev.  

Orală 

 

 

 

 

 

Ev. 

orală 

 

 

 

 

 

Ev. 

oral 

7.Obținerea 

performanței 

 

2 min 

 

 

 

CLR 

OB4 

Solicit elevilor să jucăm un joc numit 

„Ghicește sunetul”. 

Eu spun cuvinte care au sunetul 

inițial/median/final „j”,iar ei ridică 

cartonașul corespunzător.  

    Sunt atenti la explicatii. 

Ridica cartonasul corespunzator 

pozitie sunetului. 

 

 

Metoda 

analitico-

fonetica 

 

 

Jetoane  

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Ev. 

orală 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1439 

8.Fixarea 

cunoștințelor 

 

1 min 

 

 

AV/AP 

OB7 

 Le propun să transforme litera J într-o 

umbrelă și să spună pe cine ar lua cu ei și de 

ce. 

Îi întreb cum s-a numit lecția noastră de 

astăzi, ce literă am învățat? 

 

Elevii realizează umbrela și 

răspund la întrebări. 

 

Conversația 

 

 

 

 

Fișă de lucru 

creioane 

 

 

 

Individuală 

 

Ev. 

orală 

9.Încheierea lecției 

1 min 

    În încheierea lecției elevii primesc 

aprecieri și observații, dacă este cazul.  

Elevii primesc bucuroși aprecierile. Conversația  Frontală 
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MODALITĂŢI DE FORMARE A COMPETENŢELOR LA DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA 

ROMÂNĂ,  PRIN ESENŢIALIZAREA CONŢINUTURILOR PREVĂZUTE DE PROGRAMA ŞCOLARĂ DE 

LA ÎNVĂŢĂMÂTUL PRIMAR 

 

 Moisiuc Adelina 

 Liceul Tehnologic ,,Mihai Eminescu'' Dumbrăveni, Suceava 

 

CONTEXTUL ACTUAL 

 În ultimii ani, învăţământul se confruntă la nivel mondial cu o situaţie fără precedent, desfăşurarea sa realizându-

se în condiţii pandemice determinate de prezenţa noului coronavirus SARS-COV2. 

 După o lungă perioadă de învăţare exclusiv on-line, revenirea la şcoală a reprezentat, pentru cei mai mulţi dintre 

noi, un prilej de bucurie, dar şi de provocare neîntreruptă în a descoperi şi a aplica cele mai bune soluţii în vederea 

proiectării şi desfăşurării unui proces instructiv-educativ de calitate, care să aibă cât mai puţin de suferit din cauza 

restricţiilor impuse şi a schimbărilor continue. Pentru că ameninţarea scenariului roşu, a posibilei infectări şi a situaţiilor 

limită pun o presiune deosebită pe elevi, profesori şi părinţi, la nivel instructiv-educativ se impune o esenţializare a 

conţinuturilor învăţării, în special în perioada în care învăţarea se realizeză prin prezenţă fizică, la şcoală, astfel încât să se 

obţină o dezvoltare optimă a competenţelor vizate de către fiecare disciplină de studiu.  

 

CADRUL TEORETIC AL TEMEI ABORDATE 

 Pentru a contura un cadru teoretic în ceea ce priveşte tema abordată, propun o prezentare succintă a conceptelor 

cheie şi exemplificarea unor modalităţi concrete de  realizare a esenţializării conţinuturilor învăţării, în vederea formării 

competenţelor prevăzute de programa şcolară a disciplinei Limba şi literatura română de la clasa a III-a: 

❖ Competenţele disciplinei Limba şi literatura română 

❖ Conţinuturile învăţării la disciplina Limba şi literatura română 

❖ Esenţializarea conţinuturilor învăţării la această disciplină 

❖ Modalităţi concrete de esenţializare a conţinuturilor învăţării la disciplina Limba şi literatura română, în vederea 

formării competenţelor vizate de către programa şcolară de la acest obiect de studiu.  

 

COMPETENŢELE GENERALE ALE DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  

Studiul limbii şi literaturii române asigură dezvoltarea continuă a competenţelor de comunicare, urmărind modelul 

comunicativ-funcţional, axându-se pe comunicare ca domeniu complex ce înglobează procese de receptare a mesajului oral 

şi scris, precum şi cele de exprimare orală şi scrisă.  

 Competenţa de comunicare este esenţială, în absenţa sa, neputând a se construi cunoaşterea/învăţarea şi nici 

relaţionarea. Este un element esenţial pentru reuşita propriei persoane şi pentru dezvoltarea competenţelor vizate de către 

celelalte discipline şcolare.  

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 Conţinuturile învăţării de la disciplina Limba şi limba română constituie mijloace pentru dezvoltarea 

competenţelor de comunicare, respectiv baza de operare prin care se structurează competenţele.  Programa şcolară 

grupează conţinuturile pe domenii specifice (comunicare orală, citire, scriere, elemente de construcţie a comunicării, funcţii 

ale limbii, textul, variabilitatea limbii şi comunicării în contexte diferite), oferind elevului continuitate şi progres.  

ESENŢIALIZAREA CONŢINUTURILOR  
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Esenţializarea conţinuturilor se referă la selectarea cunoştinţelor teoretice şi practice fundamentale, valoroase şi 

la eliminarea conţinuturilor secundare sau uzate moral şi constituie o condiţie a sporiririi eficienţei actului didactic. 

Esenţializarea este o condiţie a selecţiei şi organizării cunoştinţelor din mediul educaţional în mod logic, dar şi o 

constrângere fără precedent determinată de explozia informaţională şi de comprimarea timpului destinat învăţării.   

Scopul său este acela de a eficientiza timpul şcolar şi de a înlesni atingerea unui nivel optim al competenţelor 

prevăzute de fiecare disciplină de studiu. Modalităţile de valorificare a conţinuturilor învăţării sunt marcate de diversitate, 

presupun o pregătire temeinică şi un efort deosebit din partea cadrelor didactice, precum şi un nivel crescut de creativitate 

şi de adaptabilitate. Planul cadru pentru învăţământ primar  prevede cinci ore pentru disciplina Limba şi literatura română 

la clasa a III-a, conţinuturile învăţării fiind dense.  

În vederea esenţializării acestora, voi descrie câteva modalităţi concrete de realizare, evidenţiind avantajele şi 

limitele fiecăreia. 

 

A. Abordarea textelor literare, cuprinse în manual la fiecare unitate de învăţare, din prisma conceptelor care pot fi 

aplicate pe un text suport şi renunţarea la activităţile de învăţare care nu au legătură cu tema abordată, fiind  

vizate toate cele patru competenţe generale prevăzute de programa şcolară. 

 

Exemplu: 

Textul: ,,Nică începe şcoala’’, după Ion Creangă  

Teme abordate: Textul narativ. Aşezarea textului în pagină. Ortograma i-a. Povestirea după imagini. (Fiecare temă 

este prevăzută în manual ca lecţie de sine stătătoare). 

Textul: ,,Prieten devotat’’, poveste populară arabă 

Teme abordate: Harta textului. Exprimarea emoţională faţă de textul citit (Fiecare temă este prevăzută în manual 

ca lecţie de sine stătătoare). 

  

 Temele vizate pot fi abordate în întregime, având ca text suport doar ,,Nică începe şcoala’’, după Ion Creangă. 

Această modalitate de esenţializare presupune o stabilire atentă şi logică a activităţilor de învăţare, prin reorganizarea 

sarcinilor de lucru prevăzute de către manual, precum şi realizarea unor materiale suplimentare cum ar fi: o fişă pentru 

efectuarea hărţii textului, o fişă pentru însuşirea scrierii corecte a ortogramei ,,i-a’’, sarcini de lucru pentru aplicarea 

metodei pălăriile gânditoare (în vederea înţelegerii textului citit şi a exprimării emoţionale faţă de textul citit), realizarea 

unor slide-uri cu imagini sugestive pentru momentele acţiunii textului abordat (pentru a sprijini înfăptuirea unei povestiri 

după imagini date) etc.  

Activităţi concrete de învăţare propuse, ca urmare a esenţializării conţinuturilor abordate anterior: 

1. Lectura textului. 

2. Explicarea cuvintelor noi şi introducerea lor în enunţuri. 

3. Întelegerea textului: titlu, autor, personaje, tipul şi locul acţiunii, exprimarea sentimentelor faţă de textul citit 

prin formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza conţinutului textului  – metoda plăriilor gânditoare . 

4. Harta textului. 

5. Aşezarea textului în pagină.  

6. Evidenţierea caracteristicilor (argumentarea) unui text narativ: existenţa unui fir narativ, a personajelor, a 

dialogului, a acţiunii etc. 
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7. Redarea firului narativ prin ordonarea logică a unor enunţuri ce sintetizează momentele acţiunii. 

8. Povestirea textului pe baza unor imagini date.  

 

 Prin această modalitate de esenţializare a continuturilor se renunţă la o serie de texte suport propuse de către 

manual, însă nevoia de dezvoltare a competenţelor corespunzătoare domeniilor abordate este pe deplin satisfăcută. Textul 

,,Un prieten devotat’’ poate fi folosit drept suport în realizarea unei lecturi virtuale filmate şi încărcate pe platforma de 

învăţare utilizată de către şcoală. Această abordare conştientizează şi stimulează elevul în vederea dezvoltării capacităţii 

de lectură conştientă, cursivă, expresivă şi a competenţei de exprimare orală în contexte variate. 

 

AVANTAJE 

 Economia de timp. 

 Aprofundarea temeinică a unui text studiat. 

 Dezvoltarea competenţelor prevăzute de către programa şcolară. 

LIMITE 

 Efort suplimentar din partea cadrelor didactice. 

 Este necesară o proiectare atentă şi temeinică a activităţilor de învăţare.  

 Număr mare de materiale suport. 

 Unii elevi este posibil să se plictisească, aşteptând abordarea unui nou text. 

 

B. O alternativă ce face referire la subiectul abordat, o constituie modalitatea iconică, concretizată prin apelul la 

metode şi procedee didactice care au proprietatea de a organiza, sintetiza şi esenţializa eficient conţinuturile 

învăţării, în vederea obţinerii economiei de timp, a fixării temeinice privind temele abordate şi formarea 

competenţelor de comunicare orală şi scrisă: organizatorii grafici, tabelul conceptelor, reţeaua personajelor, 

jurnalul dublu, diamantul, scheletul de recenzie, cvintetul, diagrama Venn, fişa de lectură, explozia stelară, 

proiectul etc. 

 

AVANTAJE 

 Economie de timp. 

 Dezvoltarea capacităţii de a extrage informaţii de detaliu dintr-un conţinut abordat. 

 Antrenarea unor procese psihice variate pe parcursul realizării activităţilor de învăţare propuse. 

 Înlesnirea formării competenţei de comunicare orală şi scrisă. 

 Stimularea interesului elevilor pentru această disciplină prin apelul la metode alternative de predare-învăţare.  

LIMITE 

 Unii copii sintetizează şi esenţializează mai greu un conţinut abordat, având nevoie de îndrumarea permanentă a 

profesorului. 

 Unele activităţi creează rumoare la nivelul grupului de elevi. 

 Necesitatea unui material suport variat. 

 Tentaţia de a antrena elevii care au o viteză mărită în realizarea sarcinilor propuse şi de a ignora nevoile celorlaţi. 
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C. În vederea economisirii timpului, cu scopul de a mări resursa temporală destinată procesului de predare-

învăţare-evaluare din spaţiul şcolar, se poate apela la o modalitate eficientă de formare a competenţelor de 

receptare şi redactare de mesaje scrise în diverse situaţii de comunicare,  prin încărcarea și corectarea temelor 

pentru acasă pe platforma de învățare utilizată de către fiecare instituție de învățământ. 

 

AVANTAJE 

 Responsabilizarea crescută a elevilor și părinților în ceea ce privește efectuarea temelor scrise, creșterea în timp a 

nivelului de dezvoltare a competențelor vizate: elevii scriu mai frumos, numărul erorilor este redus, efortul depus 

este crescut etc. 

 Acordarea de timp particular fiecărui elev în vederea evidențierii aspectelor pozitive, cât și a celor care impun 

sprijin imediat, conduce la stimularea copiilor, precum și la corectarea imediată, conștientă a erorilor făcute. 

 Prin depunerea constantă de efort susținut în efectuarea temelor, elevul înregistrează progres școlar. 

LIMITE 

 Nu încarcă toți copiii temele atribuite. 

 Efortul de corectare și oferirea unui răspuns imediat de către cadrul didactic  conduce la deteriorarea sănătății 

oculare și la oboseală fizică și psihică. 

 Uneori, tema nu reflectă cunoștințele, capacitățile și depriderile elevilor, fiind produsul intervenției familiei 

acestora. 

 Reticenţa la nou a unor părinţi.  

 

D. O modalitate prin care se câștigă timp şi se dezvoltă constant competenţa de receptare a mesajului scris, este 

renunțarea la transcrierea/copierea cerințelor sarcinilor de lucru abordate.  

 

Pentru ca acest fapt să nu conducă  la tendința elevilor de a fi superficiali în abordarea exercițiilor propuse, se 

poate opta pentru o citire multiplă a cerinței (în vederea realizării unei citiri conștiente, fiind urmărită cu precădere 

receptarea corectă a mesajului scris), precum și la afișarea acestor cerințe frontal, în format mărit (scrise pe tablă sau pe 

flipchart, proiectate pe un ecran special etc.).  

 

AVANTAJE 

 Economia de timp. 

 Dezvoltarea competenţei de receptare a mesajului scris. 

 Creșterea numărului de elevi care se implică activ în citirea și descifrarea cerinței. 

 Profesorul poate urmări mai ușor implicarea elevilor în activitatea propusă. 

LIMITE 

 Unii elevi doar mimează descifrarea cerinței, fiind neimplicați în activitatea propusă. 

 Așezarea în pagina caietului suferă modificări ce pot duce pe termen lung la superficialitate în tratatarea sarcinilor 

de lucru inițiate. 
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E. Apelarea la noi modalități de abordare a unor teme ce vizează dezvoltarea competențelor de exprimare orală 

în contexte variate de învăţare, poate fi o soluție concretă în contextul dorinței de a esențializa conținuturile 

învățării. 

 

Exemplu: poezia ,,Toamna’’ de Octavian Goga 

De obicei, toată clasa este implicată în activitatea de recitare a poeziei, timpul uzat fiind generos. Ca alternativă, 

copiii pot memora textul şi pot înregistra acasă recitarea, încărcând sarcina de lucru pe platforma de învăţare. Învăţătorul 

evaluează toate recitările, alege dintre acestea câteva care sunt reprezentative, pentru a evidenţia sau a corecta anumite 

aspecte, le prezintă elevilor la clasă şi iniţiază dezbateri pe baza materialelor vizionate.  

 

AVANTAJE 

 Economie de timp. 

 Mediul relaxant de acasă şi lipsa factorilor perturbatori pot conduce la rezultate spectaculoase. 

 Elevul poate relua activitatea de recitare până obţine rezultatul dorit. 

 Creşterea la elevi a stimei de sine şi a încrederii în propriile capacităţi, prin obţinerea unor performaţe 

mulţumitoare raportate la propriile criterii de evaluare. 

 Posibilitatea de a evalua un număr mare de elevi. 

 Dezvoltarea competenţei de exprimare orală şi a capacităţii de autoevaluare a propriei performanţe. 

 Obţinerea de către profesor a unor materiale suport care îi permit ulterior realizarea unor activităţi de dezvoltare 

sau de recuperare cu adevărat eficiente. 

LIMITE 

 Nu postează toţi elevii din diverse motive. 

 Camera de filmat poate inhiba unii elevi. 

 Nu toate şcolile sunt dotate cu echipament tehnic corespunzător..  

Această modalitate de abordare a conţinuturilor învăţării poate fi aplicată şi la alte activităţi de învăţare specifice 

disciplinei Limba şi literatura română: lectura unor texte de mare întindere, povestirea orală a unor fragmente 

sau texte date, povestirea orală după benzi desenate, peezentarea orală a unei activităţi etc. 

 

F. Manualul digital de limba şi literatura română este un instrument de lucru esenţial ce conduce la formarea 

competenţelor de comunicare prevăzute de programa şcolară în vigoare, îndeplinind diverse funcţii: 

1. informarea şi formarea elevului referitor la domeniile vizate de către acestă disciplină.  

2. esenţializarea conţinuturilor învăţării. 

3. structurarea, organizarea şi ghidarea procesului de predare-învăţare-evaluare. 

Acesta conţine o serie de activităţi multimedia care determină la nivelul învăţării puncte tari şi puncte slabe. 

 

AVANTAJE 

 Captează atenţia şi stimulează interesul elevilor pentru învăţare. 

 Stilul de predare este atractiv şi uşor de accesat. 

 Facilitează procesul de autoevaluare. 
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 Activităţile de învăţare propuse de către manualul digital au un impact vizual mai mare, şansele de formare a 

competenţelor vizate fiind ridicate. 

 Dezvoltă competenţele digitale atât la profesor, cât şi la elev. 

 Oferă un sprijin real, ghidând eficient procesul de învăţare. 

LIMITE 

 Vederea elevilor poate fi afectată dacă nu este dozat efortul ocular. 

 Muzica şi vocea de fundal pot reprezenta un factor perturbator. 

 Utilizarea pe termen lung poate conduce la diminuarea interesului pentru scrierea de mână. 

 Elevul poate dezvolta dependenţa de acces la internet.  

  

CONCLUZIE 

Pentru că a comunica în limba maternă nu înseamnă numai a transmite informaţii, a stoca elemente de limbă 

(elemente de vocabular şi reguli de gramatică), ci și a reacționa, a conversa, a acționa verbal sau nonverbal asupra altuia, 

va trebui să îi obișnuim pe copii cu ideea că a comunica înseamnă mai ales o practică socială determinată la ora actuală de 

condiții socio-umane speciale. De aceea, noi, profesorii pentru învământ primar, trebuie să găsim în permanenţă cele mai 

eficiente modalităţi de a dezvolta această competenţă cheie, de a motiva şi de a sprijini constant elevii în adaptarea la 

situaţia actuală şi depunerea unui efort susţinut în învăţare. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

www.edu.ro/invatamant-primar 

https://dppd.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2020/01/Curs-Pedagogie-I.pdf 

 

 

 

http://www.edu.ro/invatamant-primar
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Evaluarea competențelor specifice din perspectiva pregătirii evaluării de la 

finalul clasei a II-a 

Prof.înv.primar Mărtin Carmen – Mihaela 

Școala Gimnazială ,,Octavian Voicu” Bacău 

 

Curriculum – ul centrat pe competențe, valori și atitudini răspunde cerințelor actuale ale vieții sociale și 

profesionale, în care demersul didactic este orientat către achizițiile concrete ale elevilor. În acest context, evaluarea 

necesită implementarea unor instrumente care să fie capabile să pună în evidență rezultatele elevilor în termeni de 

competențe. 

Formarea și dezvoltarea competențelor matematice constituie un proces complex și dificil, iar în acest sens 

programa pentru disciplina matematică și explorarea mediului la clasele pregătitoare, I și a II-a asigură condițiile prin care 

întregul demers educațional să fie centrat pe formarea acestora. Astfel, cel mai important aspect este acela al creării de 

contexte problematice care să dezvolte capacitățile matematice ale elevilor, învățătorul fiind nevoit să treacă de la ipostaza 

de ,,transmițător de informații” la cea de organizator de activități variate și atractive de învățare pentru toți elevii, indiferent 

de nivelul și ritmul propriu de dezvoltare, la cea de creator și organizator de situații de învățare care să determine experiențe 

autentice și să mobilizeze efortul și implicarea elevilor. 

Atât predarea – învățarea cât și evaluarea trebuie să pornească de la situații – problemă concrete specifice lumii 

reale în care trăiesc, se dezvoltă și învață copiii; situația – problemă este o solicitare, o sursă de tensiuni intelectuale și 

afective, atât pentru învățător  cât și pentru elevi, de implicare activă și colectivă în rezolvarea ei. 

Cele trei componente interdependente ale procesului instructiv – educativ se vor realiza prin cel puțin două aspecte 

determinante : 

- predarea, învățarea și evaluarea trebuie să pornească de la situații reale inspirate din experiența de viață a 

copiilor; 

- demersul de evaluare centrat pe competențe trebuie să integreze funcțional și să pună în corespondență 

elemente structurale ale procesului de învățământ. 

Cadrul teoretic cercetărilor internaționale ( PISA) stabilește că formarea/dezvoltarea competențelor matematice 

este un proces ce are în centrul său situația reală de viață și parcurge cinci etape importante : 

- construirea unei situații – problemă specifică contextului vieții/lumii reale; 

- organizarea problemei în concordanță cu conceptele matematice; 

- ,,decuparea” graduală a realității; 

- rezolvarea problemei matematice; 

- acordarea de semnificații situației matematice în termenii unei situații reale de viață. 

Evaluarea națională de la sfârșitul clasei a II-a are ca scop corelarea organică cu principiul organizării școlarității 

pe cicluri curriculare, ceea ce implică luarea în considerare a dinamicii evolutive cu etape necesare de formare și dezvoltare. 

Implicând aprecierea rezultatelor școlare obținute de elevi la finalul unui ciclu curricular, această evaluare are caracter 

sumativ și de diagnoză, cu rol de reglare și ameliorare a procesului instructiv – educativ, căci oferă date referitoare la 

dificultățile întâmpinate de elevi pe parcursul învățării. Având și rol predictiv, evaluarea aduce informații relevante care 

permit profesorului realizarea Planului individualizat de învățare, instrument ce particularizează și individualizează 

învățarea. 
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Model de experiment propus  

Competențe vizate și aactivate :  

3.1. – rezolvarea  de probleme prin observarea unor regularități din mediul apropiat 

3.2. – manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul apropiat 

4.1. - formularea rezultatelor un or observații folosind câțiva termeni științifici, reprezentări prin desene și 

operatori logici ”și”, ”sau”, ”nu” 

4.2. – identificarea unor consecințe ale unor acțiuni, fenomene, procese simple 

 

Domeniu : Științele vieții 

Conținut : Plante 

 Activitate pe grupe  

Necesar : pământ de 

flori, patru ambalaje de 

plastic, etichete, semințe 

de iarbă, apă, desene 

1. Plantați sămânța 

2. Puneți etichete 

3. Asigurați condiții pentru creștere ( lumină, căldură, apă) 

4. Urmăriți evoluția plantelor timp de patru săptămâni 

5. Notați săptămânal observațiile și desenați fiecare plantă 

6. Comparați notițele cu ale colegilor 

 

 Fișă de experiment   

Data plantării  

 

Cu cine am lucrat 

Necesar 

 

Data : 

Desen plantă : 

Data : 

Desen plantă : 

 

Data : 

Desen plantă : 
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

IVAN  LUMINIȚA- SORINA 

Liceul Teoretic ”David  Voniga” 

Disciplina de învățământ:Limba și literatura română 

Clasa:a V-a   

Manualul utilizat:Limba și literatura română. Clasa a V-a,  

autori: Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, 

Editura Art, București, 2017 

Număr de ore pe săptămână: 4 ore 

Semestrul I 

Unitatea de 

învăţare 

Compe- 

tențe 

specifice 

Conţinuturi Număr de ore Săptămâna Observații 

  Activităţi de intercunoaştere 

Recapitulare iniţială şi prezentarea manualului 

Evaluare inițială 

4 I 

 

I. Despre 

mine. Selfie 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.4 

3.1 

3.3 

4.2 

4.3 

5.1 

• Textul literar: Prietenul meu de Ioana Pârvulescu  

• Cuvântul-cheie. Tema. Planul simplu de idei  

• Textul nonliterar: scurtă istorie a selfie-ului 

• Text auxiliar: fragment din Hronicul și cântecul vârstelor de Lucian Blaga 

6 II+III  

 

• Identitatea personală. Emoțiile 1 III 

• Exprimarea adecvată a emoțiilor. Roluri în comunicare 1 III 

• Propoziția. Tipuri de propoziții 

• Cuvântul și dicționarul 

• Sinonimele. Antonimele 

• Câmpul lexical 

• Tipurile de sunete 

6 IV+V  
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• Silaba. Accentul 

• Etapele scrierii. Relatarea unor experiențe personale 

• Notițele 
3 V+VI 

• Recapitulare 2 VI 

• Evaluare 1 VI 

II. De-a ce mă 

joc 

1.1 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.5 

3.3 

3.4 

4.1 

4.4 

• Textul narativ literar: Vizită… de I.L. Caragiale 

• Planul dezvoltat de idei 

• Text auxiliar: fragment din Exuvii de Simona Popescu 

6 VII+VIII 

 

• Diversitate culturală: jocuri de ieri și de azi 

• Anunțarea proiectului individual Jocuri fără vârstă 
2 VIII  

• Schimburi de replici în dialog 

• Reguli de acces la cuvânt 
2 IX  

• Verbul  7 IX+X+XI 

• Textul narativ ficțional 2 XI 

• Prezentarea proiectuluiindividual Jocuri fără vârstă 1 XI 

• Pregătire pentru teză, susţinerea tezei, discutarea tezei 4 XII  

III. Pe strada 

mea 

 

1.3 

1.4 

2.1 

2.3 

3.1 

3.2 

4.2 

4.4 

4.5 

• Anunțarea proiectului de grupÎn așteptarea Crăciunului 1 XIII  

 • Tradiții: Sărbătorile de iarnă  

• Prezentarea proiectuluide grup În așteptarea Crăciunului 

• Ascultarea activa 

 

 

 

• Recapitulare finală 

1 

1 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

XIV 
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VACANŢA DE IARNĂ    

TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 56   
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                                                                       Planificare calendaristică, semestrul I  

 
Prof.  Prisacariu Elena Mihaela  

COLEGIUL TEHNIC ,,DIMITRIE GHIKA’’ Comănești        

 
Disciplina:  Istoria comunismului în România   

Clasa: a XII-a C, profil filologie  

Nr.  ore/săpt.: 1h                                                                                                                                         

 

Nr. 

Crt. 

 

        Unităţi de învăţare 

 

Competenţe  specifice 

 

Conţinuturi 

 

Nr. de 

ore  

 

Săpt. 

 

Obs. 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Comunismul în România 

 

 

 

 

1., 2., 7., 8., 12. 

 

 

Ideologia comunistă. Repere istorice. 

Comunismul în România. Repere cronologice 

până la 23 august 1944. 

 

 

 

2 

 

 

 

S1 S2 

Evaluare continuă  

 

 

    

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Preluarea puterii în 

România 

 

 

 

 

 

 

1., 3., 5., 6., 8., 9., 12. 

 

23 august 1944: premise şi consecinţe în evoluţia 

jocurilor de putere 

Implicarea URSS în instaurarea noului regim 

politic (1944 – 1947); 

 

 

Elitele politice si intelectuale româneşti faţă 

de instaurarea comunismului; reacţia populaţiei. 

 

 

Evoluţia Partidului Comunist din România 

(1944 – 1989);  

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

S3  S4 

 

 

S5 

 

 

 

 

S6 

 

 

 

S7 S8 

 

Evaluare continuă 

 Evaluare 1., 2., 3., 5., 6., 7.  1 S9 Test 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanisme de menţinere a 

puterii 

 

 

 

 

 

 

 

1., 3., 4., 5., 9., 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Distrugerea societăţii civile 

 

Organizaţiile de masă 

 

Represiunea politică 

 

Monopolul ideologic şi ”omul nou” 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

S10 

 

S11 

 

S12S13 

 

    S14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare continuă  

 

 

 

 

 

  

 

Recapitulare 

evaluare 

 

 

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12 

Recapitulare/evaluare semestrială  

1 

 

S14 

 

Evaluare sumativă, 

prezentare de proiecte și 

portofolii  
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Opțional-Sărbătorile anotimpurilor 
 

Prof.înv.primar Coțofană Veronica 

Școala Gimnazială Nr.12 B.P.Hasdeu Constanța  

a)Notă de prezentare 

  Disciplina  opțională, de tip integrat, ,,Sărbătorile anotimpurilor” , cu activități din ariile curriculare  Limbă și 

comunicare, Arte și Tehnologii, Matematică și Științe  ale naturii, derulată de-a lungul unui an școlar, vine în întâmpinarea 

caracteristicilor, nevoilor și intereselor elevilor de clasa a doua. 

Sărbătorile sunt plăcute și așteptate cu drag de toți copiii, iar anotimpurile abundă în frumusețe și evenimente. 

Prin intermediul textelor literare, al jocurilor, cântecelor, culorilor, armoniei, trăind emoții pozitive ca urmare a valorificării 

experienței specifice vârstei și a cooperării, copiilor li se va cultiva sensibilitatea  pentru frumos,  le va spori încrederea în 

variate posibilităţi de exprimare a sinelui, consolidând respectul față de semeni, tradiţii și obiceiuri, natură . 

 Demersul didactic va asigura formarea competențelor prevăzute de programă, va aduce în plan atitudinal și 

comportamental pentru existența cotidiană valori cum sunt prietenia, echilibrul, grația, toleranța, respectul,orientarea spre 

cunoaștere, implicarea în cadrul comunității. 

b)Competențe generale 

1. Familiarizarea cu moştenirea culturală locală, naţională și internațională 

2. Manifestarea unor deprinderi de  responsabilitate  față de natură și a conduitei moral-civice 

COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

1.1. Comunicarea într-o varietate de situații, oral și 

în scris 

-exerciții de prezentare a membrilor familiei,a 

prietenilor, locurilor cunoscute/vizitate ,cu ajutorul 

fotografiilor; 

-observarea și descrierea unor evenimente, 

sărbători; 

-joc de rol-Călător prin țara mea/Europa; La telefon 

,În satul  bunicilor;  

-vizionarea unor filme pentru copii, mici 

documentare dedicate unor evenimente ; 

-audierea, interpretarea unor cântece despre 

anotimpuri; 

-raportarea informației dintr-un text literar, 

nonliterar la experiența de viață; 

-jocuri de mimă; 

-redactarea unor felicitări,bilete, scrisori, cărți 

poștale; 

1.2 Recunoașterea unor elemente specifice 

localității natale (relief, așezare geografică,obiective 

culturale,etnice,religioase) 

-observarea unor imagini reprezentând obiective 

socio-culturale din orașul Constanța, datini, 

obiceiuri dobrogene 

-realizarea unor machete (cartierul meu, Casa 

bunicilor) 

-concurs de ghicitori; 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1454 

-memorizare; 

-lectură după imagini; 

-realizarea unei expoziții; 

 

1.3.Aprecierea diversității culturale și a dorinței de 

promovare a acesteia 

-selectarea de informații, din diferite surse despre 

cele mai cunoscute sărbători ; 

-dramatizarea unor povești din literatura altor țări; 

-realizarea unor desene, colaje cu prilejul unor 

sărbători locale, naționale , internationale; 

-vizionarea unor expoziții prin resurse digitale; 

-compararea propriilor opinii cu ale altora; 

-audierea unor cântece din folclorul copiilor; 

2.1 Identificarea unor norme de conduită  școlară, 

igienico-sanitare,ecologice și de circulație 

-Audierea,vizionarea unor povești, desene animate, 

filme, scurte documentare  

-sesizarea elementelor semnificative dintr-un mesaj 

ascultat prin formulare de răspunsuri la întrebări 

-jocuri de rol (ex. La școală,La bibliotecă, În satul 

bunicilor, Sunt turist, La medic),cu utilizarea 

regulilor de politețe și folosirea pronumelor de 

politețe 

-jocuri tematice: Așa Da/Așa NU 

-lecturi după imagini urmărind asumarea 

responsabilităților în cadrul clasei, școlii, familiei 

-realizarea unor colaje, desene despre igienă, reguli 

de circulație, comportament ecologic 

-discutarea unor proverbe 

2.2 Manifestarea unor stări afective pozitive  în 

relația cu cei din jur-prietenie, toleranță, încredere, 

sinceritate, curaj, autocontrol 

-discutarea  comportamentului unor personaje 

literare, din filme pentru copii sau desene animate; 

-rezolvarea unor sarcini în echipă; 

-povestire cu început dat; 

-realizarea unor acțiuni la inițiativa copiilor; 

-centre de interes pentru exersarea propriilor 

aptitudini; 

-organizarea unor serbări; 

2.3  Exprimarea emoțiilor, sentimentelor  referitoare 

la mesajul unor sărbători prin arte vizuale 

-discuții libere despre jocuri, povești, filme, 

întâmplări; 

-desene 

-confecționare de felicitări, măști de carnival, 

costume, decoruri; 

-exerciții de explicare a unor stări afective pozitive 

sau negative; 

-realizarea unor lucrări combinând material și 

tehnici diferite; 
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Planificarea materiei 
 

Nr.crt Unitatea  
de învățare 

C.S. Conținuturi/ 
Teme  

Săptăm
âna 

Observații  

1) Toamna 
 
 

 Când e pace… 
(21 Septembrie-Ziua 
Păcii) 

I  

 Din lumea celor care nu 
cuvântă-Ziua animalelor-
04.10) 

II  

 Toamna în livadă  III  

 O zi de toamnă la țărm de 

mare  

(31 octombrie – Ziua 

Internațională a Mării Negre) 

 

IV  

 Armonii de toamnă 

(16 noiembrie – Ziua 

Internațională a Toleranței) 

 

V  

 30 noiembrie – Ziua 

Românilor de pretutindeni 
VI  

 Sărbătoarea recoltei VII  

 Șezătoare-Sărbătoarea 

toamnei-Evaluare 
VIII  

2) Iarna  
 
 

 Ghetuțele lui Moș Nicolae IX  

 Iarna-bucuria copiilor X  

 Datini și obiceiuri românești 

de iarnă 
XI  

 Moș Crăciun XII  

 Carnavalul Iernii XIII  

 Mihai Eminescu, cel mai mare 

poet român 
XIV  

 Hai să dăm mână cu mână XV  

 Iarna-evaluare (portofoliu) XVI 
 
 
 

 
 

3) Primăvara 
 
 
 

 Din comoara folclorului- XVII  

 Hora proverbelor și a 

cântecelor pentru copii 
XVIII  

 1 Martie, Mărțișor XIX  

 8 Martie, Ziua Mamei XX  

 Pădurea (Ziua Pădurii-21.03) XXI  

 Triluri vesele 

(1 aprilie – Ziua Mondială 
a Păsărilor) 

 

XXII  

 Sănătatea , cea mai de preț 

comoară-Proiectul 
XXIV  

 Paștele în familia mea XXV  

 Ocrotim natura! (Ziua 

Pământului) 
XXVI  
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 Familia mea (Ziua Familiei-

15.05) 
XXVII  

 Rapsodii de primăvară 

Expoziție 
XXVIII 
XXIX 

 

4) Vara  
 
 
 

 Vine vara! XXX  

 1Iunie-Ziua Internațională a 

copilului 
XXXI  

 Vara în literatura pentru copii XXXII 
XXXIII 

 

 Călător pe potecile verii XXXIV  

  

Serbare-Sărbătorile  

anotimpurilor 

 
XXXV 

 

 

CONȚINUTURI 

 Tradiții și sărbători; 

 Texte literare ce reflectă universul copilăriei și valorile specifice acestuia, frumusețea anotimpurilor; 

 Dialogul la nivelul a două sau mai multe persoane; 

 Compuneri după ilustrații, după întrebări, cu cuvinte de sprijin; 

 Scrierea funcțională: biletul, scrisoarea; 

 Lumea vie și anotimpurile; 

 Cântece și jocuri legate de anotimpuri; 

 Activități cu materiale din natură și sintetice; 

 Audiții muzicale. 

Evaluarea este gândită ca o modalitate de a sprijini procesul instructiv-educativ, de a facilita dezvoltarea capacităţii de 

autoevaluare, a competenţei de a învăţa să înveţi. Metodele complementare de evaluare ( proiectul, portofoliul, observarea 

sistematică a comportamentului elevilor) alături de metodele tradiționale (probe orale , scrise, practice) vor conduce la 

informaţii relevante referitoare la rezultatele şi progresele pe care le înregistrează copiii. 

 
 

Bibliografie:  

 

1. Pârâială , Dumitru , Pârâială , Viorica, Petroaia, Elena (2000),Disciplinele opționale la clasele I-IV, Iași,  

Editura Polirom;      

2.    www.didactic.ro 

 

 

http://www.didactic.ro/
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Proiect de activitate terapeutică 
 

     PROFESOR Preduț Raluca 

                                                                                                             

CLASA: a IV-a (deficiențe mintale severe) 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:   

ARIA CURRICULARA: Terapie educațională complexă și integrată 

MODULUL :   Formarea Autonomiei Personale 

TITLUL ACTIVITĂŢII : ”Casa mea”        

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare și sistematizare a cunoștințelor                                     

DURATA ACTIVITĂŢII: 45 minute 

OBIECTIV CADRU:  Formarea și educarea unor abilități de intreținere și igienă personală și a spațiului de locuit. 

OBIECTIV DE REFERINȚĂ: Formarea și dezvoltarea deprinderilor de intreținere și igienizare a spațiului de 

locuit 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :  

*Obiective cognitive: 

Oc1- Să identifice corect camerele unei case cu ajutorul imaginilor reprezentative 

Oc2- Să denumească corect obiectele ce se găsesc în diferite camere ale casei 

Oc3- Să alcătuiască un grup de obiecte corespunzătoare unei camere din casă 

Oc4- Să recunoască obiectele necesare aranjării mesei 

Oc5- Să aranjeze corect vesela și tacâmurile la masă  

*Obiective psiho-motrice: 

Opm1: Să mânuiască adecvat materialele didactice 

*Obiective afective: 

Oa1-Să participe cu interes și curiozitate la activitate 

STRATEGIA DIDACTICĂ : 

     1. RESURSE PROCEDURALE : 

a) Metode şi procedee: jocul didactic, conversația, explicația, problematizarea, demonstrația, observația dirijată. 

b) Forme de organizare: frontală, individuală. 

    2. RESURSE MATERIALE (Mijloace):  macheta casă, pictograme camerele casei, planșe de lucru „Casa mea”, 

pictograme obiecte din casă, planșa de lucru „Aranjarea mesei”, vesela și tacâmuri din plastic, puzzle. 

BIBLIOGRAFIE: 

a) Oficiale:  

• „Programa școlară - Terapie educațională complexă și integrată”, București, 2008; 

• „Programa activităților instructiv-educative în gradinița de copii”, Ed. Integral, București, 

2005; 

b) Pedagogice:  www.didactic.ro,   www.calificativ.ro 

c) Metodico – didactice: 

„Învarte roata.Cuvinte despre casa mea”, Ed. Girasol, București, 2013; 

„Școala celor șapte pitici. Casa mea”; Ed. Litera, București, 2012. 

http://www.didactic.ro/
http://www.calificativ.ro/
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DEMERSUL ACTIVITĂȚII 

Nr. 

crt. 

Momentele 

activității 

Timp 

 

Ob. 

op. 

 

Conţinut instructiv-educativ Metode și procedee 

folosite/ 

Forme de 

organizare 

Mijloace Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

1 min.       Se creează climatul psiho-pedagogic necesar 

desfășurării activității. Se pregătesc materialele 

didactice. 

 

Conversația/ 

Frontală 

  

2. Captarea atenției 

și anunțarea temei 

5 min.  

 

 

Le voi atrage atenția elevilor prezentându-le 

macheta unei case. 

Voi anunța tema activității „Casa mea”. 

Conversatia/ 

Frontala 

 

 

Macheta casă 

 

 

 

3. 

 

 

Consolidarea și 

sitematizarea 

cunoștințelor 

 

 

 

25 min. 

 

Oc1 

Oa1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oc2 

 

 

Oa1 

Joc didactic 1 „Construirea unei case” 

Cu ajutorul unor imagini reprezentative pentru 

ficare cameră în parte, elevii vor recunoaște și 

denumi camerele unei case. Astfel casa nostră va 

avea patru camere: bucătărie, baie , dormitor și 

sufragerie.  

 

Joc didactic 2 „Ce găsim în fiecare cameră a 

casei?” 

Pentru acest joc didactic vom folosi patru planșe 

de lucru , câte una pentru fiecare cameră 

denumită anterior. 

 Elevii primesc mai multe pictograme cu obiecte 

din casă. Ei vor lua o pictogramă, o vor denumi și 

o vor potrivi pe planșa corespunzătoare camerei 

în care se află acel obiect. 

 La final vom vedea ce obiecte ne sunt necesare 

în fiecare cameră a casei și la ce ne folosește 

ficare obiect în parte. 

 

Joc didactic 3 „Aranjarea unei mese” – Joc 

practic 

 

Jocul didactic/ 

Frontală 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictograme-

camerele casei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșe de lucru 

„Casa mea” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Oc3 

 

 

 

Oc4 

 

 

 

Oa1 

 

 

 

Oc5 

 Elevii vor fi intrebați: „În ce cameră a casei 

trebuie sa luăm noi masa?” 

„Ce obiecte ne sunt necesare pentru a putea lua 

masa?”, „Știți voi să arajați corect tacâmurile și 

vesela la masă?” 

Dintr-o cutie voi scoate pe rând, câte un obiect 

(din plastic) necesar la masă: farfurie, castron, 

lingură, cuțit, furculiță, pahar și șervetel. 

Pentru fiecare obiect in parte, elevii vor fi 

intrebati: „Ce este acesta si la ce foloseste?” 

Cu ajutorul unei planșe de lucru fiecare elev va 

potrivi corect obiectele necesare aranjării unei 

mese. 

Voi urmări participarea activă și afectivă a 

elevilor. Acolo unde este nevoie, ii ajut, le dau 

indicații suplimentare individual. 

Demonstrația 

 

 

 

Conversația 

 

Observația dirijată 

 

 

 

Frontală 

 

Individuală 

Pictograme 

obiecte din casă 

 

 

 

Veselă și 

tacâmuri din 

plastic 

 

 

Planșa de lucru 

„Aranjarea 

mesei” 

Observarea 

sistematică 

4. Asigurarea feed-

back-ului 

10 min.  

 

Opm1 

Joc didactic-puzzle „Camerele casei” 

Elevii primesc câte un puzzle. După realizarea lui 

vor regăsi în imagine una din camerele casei 

noastre.(Anexa 4) 

 

Explicația 

 

Individuală 

 

Puzzle 

 

5. Aprecieri  

finale 

4 min.       Se fac aprecieri individuale și colective 

referitoare la desfășurarea activității.Toți elevii 

primesc buline cu fețe zâmbitoare. 

 

Conversația 

Explicația 

 

Buline 

zâmbitoare 

Aprecieri 

individuale 

și globale 
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Projet didactique 

Professeur  Niculae Alina-Elena  

Liceul cu program Sportiv «Viitorul » Piteşti 

 

Objet : Langue française  

Thème : « Les loisirs préférés des jeunes » 

Classe : Xème,  L2 

Niveau : B1 (Cadre européen des langues : 

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le 

travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une 

région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses 

domaines d'intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer 

brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.) 

Type de leçon : leçon de communication de nouvelles connaissances (leçon de vocabulaire) 

Compétences visées : compréhension orale ; compréhension écrite ; production écrite. 

 

Compétences spécifiques : 

- l’identification des acceptions du terme loisirs ; 

- l’emploi du lexique des loisirs dans des contextes nouveaux de communication ; 

- le développement de la capacité de distinguer et de classifier les diverses activités de loisir ; 

-le développement de l’habilitée d’exploiter des ressources informatives diverses, notamment des documents authentiques. 

 

Contenu de la classe : 

- contrôle et correction du devoir ; 

- l’annonce des objectifs de la leçon ; 

- la consolidation, la systématisation, l’évaluation des connaissances ; 

- l’évaluation de la performance. 

 

Les ressources psychologiques :   

- le développement de la mémoire, de l’imagination, de la créativité et de l’attention volontaire ; 

- le développement de l’intérêt des apprenants sur le sujet proposé.  

 

Les ressources matérielles : 

- le manuel Limba franceză, Manual pentru clasa a X-a L2, Ed. Corint ; 

- les fiches de travail ; 

- les fiches d’évaluation ; 

- l’enregistrement À propos d’Internet (Guy Capelle, Noëlle Gidon, Reflets, Méthode de français 2, Hachette) 

- https://www.youtube.com/watch?v=cEjc1n9bVx0&ab_channel=FrenchSchoolTV 

 

Formes d’activité :  

a) activité collective :  

- le contrôle et la correction du devoir ; 

- les réponses aux questions ; 

- les exercices de compréhension. 

 

b) activité individuelle : 

- l’audition de l’enregistrement ; 

- les exercices de compréhension / production écrite ; 
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- le travail sur le cahier ; 

- les fiches de travail ; 

- les fiches d’évaluation.  

 

Méthodes et procédés didactiques :  

- la conversation ; 

- l’explication ; 

- l’observation ; 

- les exercices ; 

- le travail individuel. 

 

LE SCÉNARION DIDACTIQUE 

 

Temps 

 

Étapes/Activité du professeur 

 

Activité des élèves 

 

Évaluation 

1 min 1. La mise en train de la classe 

Salut, appel, conversation situationnelle 

L’élève de service donne le nom 

des absents. 

 

 

2 min 2. Contrôle et correction du devoir 

On corrige le devoir oralement, le professeur 

aidant à la correction et surveillant à ce 

qu’on opère les corrections dans le cahier de 

devoirs.  

Quelques élèves répondent. 

 

Évaluation orale 

5 min 3. Conversation pour réactualiser les 

connaissances acquises antérieurement 

Le professeur pose des questions sur la 

leçon antérieure « Une soirée inoubliable ». 

- Quand et où se passe l’action? 

- Qui étaient les trois jeunes hommes qui 

font peur à la narratrice? 

- Qu’est-ce qui rapproche les personnages de 

ce texte ? 

Les élèves doivent répondre 

oralement aux questions. 

 

Évaluation orale 

7 min 4. L’éveil de l’attention et l’annonce de la 

nouvelle leçon  

Le professeur propose aux élèves d’écouter 

un enregistrement et puis pose des questions 

qui visent la compréhension orale de 

l’enregistrement : 

-Comment s'appellent les trois  jeunes? 

-Quelles sont les passions des jeunes qui 

parlent? 

-Vous aimez l'Internet? Pourquoi l’utilisez-

vous? 

Le professeur dit aux élèves que l’Internet 

est une activité de loisir et leur explique que 

le loisir est le temps dont on dispose pour 

faire les choses préférées. 

Le professeur annonce les objectifs de la 

nouvelle leçon.  

 

Les élèves écoutent 

l’enregistrement et répondent aux 

questions. 

Évaluation orale 

 

Observation 

systématique 
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10 min 5. La communication de nouvelles 

connaissances 

Le professeur écrit sur le tableau noir le mot 

« loisirs » qui signifie occupations, 

distractions pendant le temps libre, ou 

hobby. 

Le professeur a apporté une fiche avec des 

images qui représentent des loisirs. Il 

demande aux élèves de dire quelles sont les 

activités représentées dans les images. 

Puis le professeur fait une classification des 

loisirs en : loisirs  sportifs (faire du patinage, 

de l’alpinisme, du ski, etc.), loisirs culturels 

(lire des romans, des revues, aller au cinéma, 

visiter des musées, etc.) et autres loisirs          

(regarder la télé, écouter de la musique, faire 

la grasse matinée). 

Le professeur demande les élèves quels sont 

leurs loisirs préférés.   

Les élèves écrivent dans leurs 

cahiers le contenu de la leçon. 

 

Les élèves répondent aux 

questions. 

Observation 

systématique 

 

15 min 6. La fixation des connaissances 

Le professeur donne aux élèves des fiches 

de travail. 

 

Les élèves résolvent les exercices 

qui visent la compréhension de la 

leçon. 

Observation 

systématique 

 

7 min 7. Évaluation formative 

Le professeur donne aux élèves des fiches 

d’évaluation. 

 

Les élèves résolvent les exercices. Observation 

systématique 

 

1 min 8. L’évaluation de la performance 

Les élèves qui ont eu une contribution 

considérable à la réalisation des objectifs 

proposés seront notés, ceux dont les 

réponses ont été plus rares seront encouragés 

à s’exprimer dorénavant en suivant 

l’exemple des autres. 

 

 Appréciations 

verbales 

2 min 9. L’intensification du transfert 

Le professeur reprend à bref  les idées 

principales de la nouvelle leçon, puis il 

donne le devoir aux apprenants : 

Vous écrivez un e-mail à votre 

correspondant francophone. Vous lui parlez 

de vos activités préférées. Vous lui dites où 

et quand vous les pratiquez et vous lui 

expliquez pourquoi vous aimez ces activités.  

 

Les élèves notent le devoir dans 

leurs cahiers. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Profesor învățământ preșcolar Ibănescu Corina-Andreea 

Grădinița cu program prelungit Rază de Soare Târgoviște  

Nivelul: I - grupa mică Arlechino 

Tema anuală: Când, cum și de ce se întâmplă? 

Tema proiectului: Zvon de toamnă 

Tema săptămânii: Mirosul toamnei 

Tema zilei: Festivalul recoltei 

Tipul activității: formare de priceperi și deprinderi 

Forma de realizare: activitate integrată ADP+ADE (DLC+DOS)+ALA  

Forma de organizare: frontal (sincron), individual (asincron) 

Scop: 

- formarea priceperii și deprinderii de a lipi elementele decorative (materiale din natură: frunze/flori) în spațiul dat; 

- formarea priceperii de a audia cu atenție textul narativ și a deprinderii de a se exprima în propoziții simple, 

constituite corect din punct de vedere gramatical, fonetic și lexical; dezvoltarea limbajului prin îmbogățirea 

vocabularului cu noi cuvinte și expresii. 

 

COMPONENȚA ACTIVITĂȚII: 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

● Rutine: Rutine: Întâlnirea de dimineață, Salutul, Prezenta, Calendarul naturii 

● Tranziții: „Trece toamna cea bogată” (cântec) / „Noi cu toții am lucrat” (recitativ ritmic) 

 

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): 

▪ Matematică/Manipulative: „Culorile toamnei ” – puzzle 

▪ Joc de rol:  „De-a gospodinele” – pregătim salată de fructe/legume 

▪ Științe: „Găsește umbra potrivită” – fișă de lucru 

 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE): 

● Alfabetizare: Domeniul Limbă și comunicare – Educarea limbajului ,,Toamna și festivalul recoltei” – lectura 

educatoarei 

● Artă:  Domeniul Om și Societate – Activitate practică „Rochița Zânei Toamna” – lipire 

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): 

❖ Ce a dispărut? – joc de atenție 

❖ Bate văntul frunzele – joc muzical 

Obiective operaționale: 

O1 - să formuleze propoziții simple, corecte din punct de vedere gramatical, fonetic și lexical; 

O2 - să formuleze enunțuri, utilizând termenii noi (roade, recoltă), pornind de la modelul educatoarei; 

O3 - să lipească elementele decorative (materiale din natură: frunze/flori) în spațiul dat; 

O4 - să îmbine corect piesele de puzzle pentru a realiza întreaga imagine; 
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O5 - să traseze linii pentru a realiza corespondența dintre obiectul din imagine și umbra acestuia; 

O6 - să taie fructele/legumele, felii sau cuburi, pentru a prepara salata; 

O7 - să identifice fructul/leguma care lipsește de pe masă; 

O8 - să execute corect mișcările sugerate de textul jocului muzical. 

 

Strategii didactice: 

❖ Metode și procedee: conversația, explicația, observația, demonstația, exercițiul, jocul, expunerea, Explozia stelară, 

problematizarea. 

❖ Materiale didactice: laptop, boxe, flipchart, scrisoare, material PPT, steluțe din hârtie, imagine, puzzle, magneți, 

lipici, frunze uscate, flori de toamnă, fișe de lucru, creioane, cuțite din plastic, tocătoare, boluri, șorțulețe, 

fructe/legume de toamnă. 

❖ Forme de evaluare: aprecieri verbale asupra creativității răspunsurilor, observarea comportamentului copiilor, 

analiza produselor activității, aprecieri pozitive asupra activității copiilor. 

Bibliografie: 

● Curriculum pentru educația timpurie (2019); 

● Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii, București, 2005; 

● Preda V., Pletea M., Grama F., Activitatea didactică din grădiniță, DPH, 2008; 

● Glava A., Chiș O., Tătaru L., Piramida cunoșterii, Editura Diamant, 2015; 

● Kardos M., Kristof J., Cufărul cu idei, Editura Diamant, 2014; 

● Borțeanu S., Axente M., Vodiță A., Crihan S., Poftiți în trenulețul jocurilor – Jocuri  didactice pentru preșcolari 

, Editura Diamant. 
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

 Activitatea integrată debutează cu Întâlnirea de dimineață, în care copiii au posibilitatea de a-și manifesta 

starea de spirit și de bună dispoziție.  

 Părinții împreună cu preșcolarii se vor conecta pe platforma classroom și accesează link-ul pentru întâlnirea 

sincron pe aplicația meet. https://meet.google.com/brg-dpok-izc?authuser=0 

 Educatoarea salută copiii ,,Bună dimineața grupa mică Arlechino” și realizează prezența copiilor (copiii 

prezenți sunt strigați pe nume de către educatoare). Se stabilesc coordonatele temporale (anotimp, ziua săptămânii, 

condiții meteo – Calendarul naturii). 

 Educatoare le citește preșcolarilor scrisoarea primită de la Zâna Toamna (captarea atenției). 

 ,,Bine v-am găsit, dragi copii din grupa mică Arlechino. Mi-a șoptit vântul cald de toamnă că sunteți niște copii 

isteți și foarte pricepuți. Am auzit că ați învățat multe lucruri frumoase despre mine și că ați descoperit că sunt cel mai 

bogat anotimp.  

 Eu dau frunzelor cele mai frumoase culori, aduc în curțile oamenilor cele mai bogate roade și dau florilor o 

mireasmă încântătoare. 

 V-am pregătit o poveste foarte frumoasă despre mine pe care o va spune doamna educatoare. Vreau să fiți foarte 

atenți la poveste pentru că la sfârșit am pregatit câteva întrebări la care voi va trebui să răspundeți, pentru a descoperi 

și celelalte surprize pe care vi le-am pregătit. 

Cu multă dragoste, Zâna Toamna!” 

 Anunț titlul poveștii - Educarea limbajului ADE (DLC): ,,Toamna și festivalul recoltei” (lectura educatoarei). 

Citesc povestea, utilizând intonația adecvată, cu tonalitatea potrivită, cu marcarea pauzelor determinate de semnele de 

punctuație, mimică și gesturi adecvate. Pe parcursul lecturii voi expune imagini sugestive narațiunii, pentru a menține 

treaz interesul copiilor și voi explica cuvintele și expresiile necunoscute (roade, recoltă).  

● Roade – produse vegetale obținute de gospodari în livezi și grădini (fructe și legume); 

● Recoltă – cantitate de produse obținute într-o anumită perioadă. 

 Pe baza unor întrebări voi fixa conținutul poveștii. 

,,Unde aranja gospodarul roadele (fructele și legumele) toamnei? – UNDE? 

Ce roade (fructe și legume)  se găseau în curtea gospodarului? – CE? 

În ce anotimp se coc merele, perele, prunele și strugurii? – CÂND? 

Cine pregătea suc proaspăt de mere și cornulețe cu dulceață de prune? CINE? 

Pentru ce petrecere se pregăteau oamenii cu toate roadele culese?”DE CE? 

 Voi formula propoziții cu cuvintele noi (roade, recoltă) și solicit copiilor să formuleze și ei enunțuri. 

 Pentru a realiza trecerea la activitatea pe centre copiii vor interpreta cântecul ,,Bate vântul frunzele” – tranziție. 

(se realizează trecerea de la  activitatea sincron la activitatea asincron) 

 Se prezintă sarcinile de lucru și se demonstrează modul de realizare a temelor propuse. 

 La centrul Matematică/Manipulative vor îmbina piesele de puzzle pentru a realiza întreaga imagine. 

⮚ https://im-a-puzzle.com/look_i_m_a_puzzle_5lsagPqg.puzzle 

⮚ https://im-a-puzzle.com/look_i_m_a_puzzle_6lfzy7H7.puzzle 

 La centrul Joc de rol vor tăia fructele/legumele, felii sau cuburi, pentru a prepara salata, respectând regulile de 

igienă în bucătărie. La centrul Știință vor realiza sarcina din fișa de lucru „Găsește umbra potrivită”, trasând linii pentru a 

realiza corespondența dintre obiectul din imagine și umbra acestuia.  

https://im-a-puzzle.com/look_i_m_a_puzzle_5lsagPqg.puzzle
https://im-a-puzzle.com/look_i_m_a_puzzle_6lfzy7H7.puzzle
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 La centrul Artă -  ADE (DOS) copiii vor lipi frunze uscate/flori de toamnă pe rochița zânei pentru a o decora. 

Sunt specificate criteriile de evaluare: 

- să aplice lipiciul pe întreaga suprafață (rochiță); 

- să lipească frunze uscate/flori de toamnă, presând cu degetele; 

- să lucreaze îngrijit pentru a obține un rezultat estetic; 

- să finalizeze lucrarea. 

 Înainte de a începe activitățile, preșcolarii execută câteva exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinilor. 

https://www.youtube.com/watch?v=aLYATMqlFr8  

,,Batem palmele ușor, 

Batem palmele cu zor! 

Unu, doi, trei! 

Unu, doi, trei! 

 

Eu strâng pumnii și-i desfac 

Degetelor fac pe plac. 

Unu-doi, unu-doi, 

Toți suntem acum vioi! 

 

La pian acum cântăm, 

Liniște, să ascultăm: 

Plic-plac, plic-plac,  

Melodiile îmi plac! 

 

Plouă ușor. Să ascultăm! 

Cu vârful degetelor masa lovim. 

Plouă mai tare. Ploaia tot vine, 

Lovim cu degetele bine. 

Cad pietricelele pe trotuare, 

Să ciocănim și noi mai tare. 

Tună departe, tună acum, 

Batem cu pumnii: Bum-bum! Bum-bum! 

Vreme frumoasa s-a făcut, 

Un curcubeu a apărut. 

Noi brațele ușor rotim 

Și norii îi gonim.” 

 Copiii vor realiza sarcinile propuse, cu sprijinul părinților, respectând indicațiile cadrului didactic. 

 La final, pentru a destinde și a crea o atmosferă plăcută, propun desfășurarea jocului de atenție ,,Ce a dispărut?” 

și jocul muzical ,,Bate văntul frunzele”.  

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=bate+vantul+frunzele 

           Copiii, ajutați de părinți, vor expune fotografii cu lucrările/sarcinile  realizate pe platforma classroom 

https://meet.google.com/brg-dpok-izc?authuser= 

 Fotografiile din timpul activitaților asincron postate pe  platforma classroom https://meet.google.com/brg-dpok-

izc?authuser= vor fi analizate, apreciate și felicitate de către educatoare. 

 

Jocul de atenție: ,,Ce  a dispărut?” 

 Pe o masă vor fi așezate 3 fructe/legume, preșcolarul va închide ochiii și se va  ascunde un fruct sau o legumă. 

În momentul în care va auzi întrebarea ,,Ce a dispărut?” va deschide ochiii și va identifica leguma sau fructul care a 

dispărut! 

https://www.youtube.com/watch?v=aLYATMqlFr8
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=bate+vantul+frunzele
https://meet.google.com/brg-dpok-izc?authuser=
https://meet.google.com/brg-dpok-izc?authuser=
https://meet.google.com/brg-dpok-izc?authuser=


    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1467 

DEMERSUL DIDACTIC 

 

Etapele activității 

Ob. 

Op. 

 

Durata 

 

Conținutul activității 

Strategii didactice  

Evaluare  Metode și 

procedee 

Materiale 

didactice 

Forme de 

organizare 

Moment 

organizatoric 

 10 min. Se asigură condițiile necesare pentru desfășurarea activității în 

bune condiții: 

- părinții împreună cu preșcolarii se vor conecta pe platforma 

classroom și accesează link-ul pentru întâlnirea sincron pe 

aplicația meet.  https://meet.google.com/brg-dpok-

izc?authuser= 

-Se realizează Întâlnirea de dimineață: Salutul, Prezenta, 

Calendarul naturii 

 

 

Conversația  

Explicația  

 

Laptop 

Boxe   

 

Frontal  

 

Aprecieri verbale 

asupra creativității 

răspunsurilor 

Captarea atenției  1 min. Educatoare le citește preșcolarilor scrisoarea primită de la Zâna 

Toamna.  

Conversația 

Explicația 

 

Scrisoare  Frontal  Observarea 

comportamentului 

copiilor 

Anunțarea temei și a 

obiectivelor 

 1 min. 

 

Se anunță tema zilei ,,Festivalul recoltei” și obiectivele urmarite. Explicația  

 

 Frontal  Observarea 

comportamentului 

copiilor 

Prezentarea 

conținutului și 

dirijarea învățării 

 

 

 

 

 

 

 

18 min. 

Anunț titlul poveștii trimisă de Zâna Toamna. Citesc povestea, 

respectând intonația adecvată, cu tonalitatea potrivită, cu marcarea 

pauzelor determinate de semnele de punctuație, mimică și gesturi 

adecvate. Pe parcursul lecturii voi expune imagini sugestive 

narațiunii, pentru a menține treaz interesul copiilor și  voi explica 

cuvintele și expresiile necunoscute (roade, recoltă). 

● Roade – produse vegetale obținute de gospodari în livezi 

și grădini (fructe și legume); 

 

Expunerea  

 

Exercițiul 

 

Material 

PPT 

 

Flipchart  

 

 

 

Frontal  

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

 

 

 

https://meet.google.com/brg-dpok-izc?authuser=
https://meet.google.com/brg-dpok-izc?authuser=
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O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Recoltă – cantitate de produse obținute într-o anumită 

perioadă. 

Pe baza unor întrebări voi fixa conținutul poveștii. 

,,Unde aranja gospodarul roadele (fructele și legumele) toamnei? 

– UNDE? 

Ce roade (fructe și legume)  se găseau în curtea gospodarului? – 

CE? 

În ce anotimp se coc merele, perele, prunele și strugurii? – 

CÂND? 

Cine pregătea suc proaspăt de mere și cornulețe cu dulceață de 

prune? CINE? 

Pentru ce petrecere se pregăteau oamenii cu toate roadele 

culese?”DE CE? 

Voi formula propoziții cu cuvintele noi (roade, recoltă) și solicit 

copiilor să formuleze și ei enunțuri. 

Conversația 

 

 

Explozia stelară 

 

 

 

Problematizarea  

Magneți 

 

Steluțe din 

hartie 

Imagine  

Aprecieri verbale 

asupra creativității 

răspunsurilor 
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O2 

Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

O6 

 

O5 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

30 min. 

 

 

 

 

Pentru a realiza trecerea la activitatea pe centre copiii vor interpreta 

cântecul ,,Trece toamna cea bogată” – tranziție. (se realizează 

trecerea de la  activitatea sincron la activitatea asincron) 

Se prezintă sarcinile de lucru și se demonstrează modul de realizare 

a temelor propuse. 

La centrul Matematică/Manipulative vor îmbina piesele de 

puzzle pentru a realiza întreaga imagine, la centrul Joc de rol vor 

tăia fructele/legumele, felii sau cuburi, pentru a prepara salata, 

respectând reguli de igienă în bucătărie. La centrul Știință vor 

realiza sarcina din fișa de lucru „Găsește umbra potrivită”, trasând 

linii pentru a realiza corespondența dintre obiectul din imagine și 

umbra acestuia.  

La centrul Artă copiii vor lipi frunze uscate/flori de toamnă pe 

rochița zânei pentru a o decora. 

Se prezintă sarcinile de lucru și se demonstrează modul de realizare 

a temelor propuse. Criteriile de evaluare: 

- să aplice lipiciul pe întreaga suprafață (rochiță); 

- să lipească frunze uscate/flori de toamnă, presând cu degetele; 

- să lucreaze îngrijit pentru a obține un rezultat estetic; 

- să finalizeze lucrarea. 

Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinilor.  

,,Batem palmele ușor, 

Batem palmele cu zor! 

Unu, doi, trei! 

 

Explicația 

 

 

Conversația 

 

 

Observația 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puzzle  

Cuțite din 

plastic 

Tocătoare 

Boluri 

Șorțuleț 

Fructe sau 

legume de 

toamnă 

Fișe de lucru 

Creioane  

Lipici  

Frunze 

uscate 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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Unu, doi, trei! 

 

Eu strâng pumnii și-i desfac 

Degetelor fac pe plac. 

Unu-doi, unu-doi, 

Toți suntem acum vioi! 

 

La pian acum cântăm, 

Liniște, să ascultăm: 

Plic-plac, plic-plac,  

Melodiile îmi plac! 

 

Plouă ușor. Să ascultăm! 

Cu vârful degetelor masa lovim. 

Plouă mai tare. Ploaia tot vine, 

Lovim cu degetele bine. 

Cad pietricelele pe trotuare, 

Să ciocănim și noi mai tare. 

Tună departe, tună acum, 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

Flori de 

toamnă 
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Batem cu pumnii: Bum-bum! Bum-bum! 

Vreme frumoasa s-a făcut, 

Un curcubeu a apărut. 

Noi brațele ușor rotim 

Și norii îi gonim.” 

Copiii vor realiza sarcinile propuse, cu sprijinul părinților, 

respectând indicațiile cadrului didactic. 

Asigurarea retenției 

și a transferului 

 

 

O7 

O8 

 

30 min. 

 

 

 

 

 

La final, pentru a destinde și a crea o atmosferă plăcută, propun 

desfășurarea  

jocului de atenție ,,Ce a dispărut?” și jocul muzical ,,Bate văntul 

frunzele”.  

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=bate

+vantul+frunzele 

Copiii, ajutați de părinți, vor expune fotografii cu 

lucrările/sarcinile  realizate  

pe platforma classroom https://meet.google.com/brg-dpok-

izc?authuser=0, unde vor fi analizate,  

apreciate și felicitate. 

Jocul 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Laptop 

Boxe   

Fructe sau 

legume de 

toamnă 

 

 

 

Individual  

 

 

 

Evaluarea activității 

 

 30 min. 

 

 

Fotografiile din timpul activitaților asincron postate pe  platforma 

classroom https://meet.google.com/brg-dpok-izc?authuser=0, vor 

fi analizate,  

apreciate și felicitate. 

 

Observația 

Explicația 

  Analiza produselor 

activității 

Aprecieri pozitive 

asupra activității 

copiilor 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=bate+vantul+frunzele
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=bate+vantul+frunzele
https://meet.google.com/brg-dpok-izc?authuser=0
https://meet.google.com/brg-dpok-izc?authuser=0
https://meet.google.com/brg-dpok-izc?authuser=0
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Proiect didactic 

 

Profesor: Chelaru Andreea Adina 

Disciplina: Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării 

Clasa: a XII –a G 

Data:  

Unitatea de învăţare: Editorul HTML 

Tema lecţiei: Realizarea unui mini-proiect 

Tipul lecţiei: Lecţie de evaluare a priceperilor şi deprinderilor 

Locul de desfăşurare: laboratorul de informatică 

Durata  lecţiei: 50 min. 

Competenţe generale: 

Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei 

Competenţe specifice: 

Utilizează tehnologii IT multimedia (Web, comunicare) pentru crearea documentelor Web. Obiective educaţionale 

      Obiective cognitive 

• să cunoască structura etichetelor HTML (<title>, <body>, <font>, <div>, <img>, <table>) și atributele 

corespunzătoare acestora;  

• să utilizeze corect etichetele învățate; 

• să respecte ordinea utilizării etichetelor; 

     Obiective afective 

• să manifeste interes faţă de problemele puse şi dorinţă de învăţare prin descoperire proprie a adevărului 

ştiinţific; 

• să studieze individual şi în echipă, în colaborare şi în competiţie, cunoscând scopul învăţării; 

• să aprecieze corect soluţiile găsite; 

     Obiective psihomotorii 

• să dezvolte gândirea logică, flexibilă, creatoare; 

• să-şi dezvolte atenţia concentrată şi spiritul de observaţie; 

• să utilizeze corect noţiunile teoretice însuşite; 

Strategii  didactice 

     1. Principii  didactice: 

III. principiul  participării  şi  învăţării  active; 

IV. principiul  asigurării  progresului  gradat  al  performanţei; 

V. principiul  conexiunii  inverse; 

     2. Metode  de  învăţământ: 

C. problematizarea; 

D. algoritmizarea; 

E. conversaţia; 

F. explicaţia; 
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  3. Procedee  de  instruire: 

- conversaţia  de  consolidare; 

- problematizarea  prin  crearea  situaţiilor  problemă; 

- exerciţii  de  consolidare; 

4. Forme  de organizare: 

• frontală; 

• individuală; 

5. Forme  de  dirijare  a  învăţării: 

- dirijată  de  profesor  sau  prin  materialele  didactice; 

- independentă; 

6. Resurse: 

- pedagogice – HTML prin exemple, Teodoru Gugoiu, Teora 2000 

- oficiale – programa şcolară; 

- temporale – 50 min 

- psihologice – cunoştinţe dobândite de elevi până la această dată; 

- colectiv eterogen (interesat de obiect); 

Punctul 1. 

Etapa: moment organizatoric 

Durata: (3 minute) 

Conţinut: Pregătește materialul; notează în catalog elevii absenți și verifică dacă sunt condiții optime pentru desfășurarea 

lecției. 

 

Punctul 2. 

Etapa: Efectuarea probei de control practică 

Durata: 40 minute.  

Activitatea profesorului:  Clasa de elevi este împărțită în două grupe omogene, sub îndrumarea unui team-leader. Elevii 

primesc fișa de evaluare. Team-leader-ul distribuie sarcinile în echipă, respectiv paginile care vor forma site-ul. După ce 

membrii echipelor au terminat sarcinile leaderii ansamblează site-ul. 

Profesorul se asigură că sarcinile sunt duse la îndeplinire și că echipele respectă termenele de realizare a sarcinilor.  

Activitatea elevilor: realizează sarcinile sub îndrumarea team-managerului 

Punctul 3. 

Etapa: Aprecieri,concluzii, feed-back 

Durata: 7 minute.  

Activitatea profesorului: 

• enumeră aspectele neclare şi dă explicaţiile de rigoare 

Activitatea elevilor: 

• răspunde solicitărilor profesorului 
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Fișă de evaluare 

 

Creați un site memorii.html care să respecte cerințele de mai jos: 

 

Cerințe pagini 

-  margini (stânga, sus, dreapta) - 100px 

- titlu sugestiv pentru pagină 

- fundal: #aabbcc 

- text: Georgia, 5, albastru 

- text: aliniat stânga-dreapta 

- titlu centrat 

- imagine: lățime 300px, încadrată în text 

 

Structură site, unde meniu și conținut sunt două cadre:  

meniu Conținut 

 

Barem 

 

7 p conținut și respectare cerințe 

1p respectarea timpului de lucru (35min pentru finalizare pagini, 5min pentru ansamblare) 

1p originalitate 

1p mod de lucru în echipă 
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PROIECT DE LECŢIE 

 
PROFESOR: DELCEA MARIA 

LICEUL TEORETIC “MIHAI VITEAZUL” 

CLASA: a- IX- a A 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii 

DISCIPLINA: Biologie 

TEMA LECȚIEI : Nucleul 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Celula- unitatea structurală și funcțională a vieții 

TIPUL LECŢIEI: predare- învățare, acumulare de noi cunoștințe 

SCOPUL LECŢIEI - Cunoașterea de către elevi a particularităților structurale și funcționale ale nucleului în vederea 

constientizarii celulei ca unitate structurală și funcțională a vieții. 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

● 1.3. Identificarea structurilor biologice microscopice în vederea caracterizării lor; 

● 2.1. Utilizarea investigaţiei pentru identificarea unor caractere generale ale organismelor şi evidenţierea 

componentelor şi proceselor celulare; 

● 2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din investigaţii şi formularea concluziilor; 

● 4.1  Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare; 

II. OBIECTIVE OPERAŢIONALE. 

      La sfârşitul lecției elevii trebuie să fie capabili : 

O1. Să clasifice celulele  după numărul de nuclei pe care îl au în componență ;  

O2. Să  descrie elementele structurale ale nucleului ,subliniind importanța acestuia ; 

O3.Să identifice schimbările nucleului în diferite momente din viața celulei. 

III. STRATEGIA DIDACTICĂ. 

METODE ŞI PROCEDEE: 

● Observaţia ; 

● Explicaţia; 

● Modelarea 

● Conversaţia euristica. 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

● Mulajul celulei vegetale si animale; 

● Calculator,videoproiector. 

● Fise de activitate ; Fise de evaluare 

● Manual ; 

FORME DE ORGANIZARE: 

● Individual; 

● Frontal. 

Locul de desfasurare: sala de clasă 

IV. RESURSE DE SPECIALITATE CONSULTATE. 

● Programa şcolară; 
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● Ghid metodologic de aplicare a programei de biologie, CNC 

● Ciurchea Maria,Ciolac –Russu Anca,Iordache Ion-Metodica predarii stiintelor biologice,EDP,1982 

● Aglaie Ionel,Zoe Partin.: „Biologie”, manual clasa a VI-a, Ed.Humanitas, 1999. 

● Prof. Dr. Viorel Lazar,  Prof. Mariana Nicolae: „Lectia- forma de baza a organizarii procesului de predare 

invatare la disciplina Biologie”, Ed. ARVES, 2007. 

● Viorel Lazar,Daniela Caprarin:”Metode didactice utilizate in predarea biologiei”,Ed.Arves,2008 

 

 

DESFASURARE  LECŢIEI  

Etapele lecției Activitatea de învăţare 

Activitatea profesorului Activitatea elevului 

1. Organizarea clasei -pregătește materialul didactic; 

-notează în catalog elevii absenți și verifica dacă 

sunt condiții optime pentru desfășurarea orei; 

-își pregătesc cărțile și caietele; 

2.Reactualizarea 

cunoştinţelor anterioare 

-prin completarea unui rebus(anexa1) vor fi redate 

organitele celulare studiate.Pe baza acestuia 

adreseza întrebări, urmărește elaborarea 

răspunsurilor din care verifică noțiunile predate. 

-completează rebusul,ascultă,  răspund. 

3.Captarea atenției -solicită elevilor să descopere din  rebusul completat 

anterior titlul lectiei . 

-prezintă imagini cu  celule ce au in alcatuire un 

număr diferit de  nuclei . 

-se gândesc la solicitarea profesorului si găsesc 

cuvantul cheie din rebus:NUCLEUL 

-urmăresc materialul; 

4.Anuntarea temei si 

obiectivelor 

-anunţarea titlului lecţiei și-l scrie pe tabla Nucleul 

- comunica clar obiectivele operaţionale ale lecţiei: 

 

-ascultă ,notează. 

5.Dirijarea invatarii -Cere elevilor să clasifice celulele observate în 

imagini, după numărul de nuclei.  

-Realizează pe tabla structura nucleului și a părților 

lui componente. 

-Pe parcursul redării noilor notiuni, profesorul 

explica si realizeaza schema lectiei la tabla. 

-Pe baza imaginilor proiectate și a discuțiile despre 

componentele nucleului, elevii descoperă că forma 

de existență a materialului genetic se schimbă în 

funcție de starea funcțională a celulei. 

 

-elevii răspund la întrebări și realizează sarcinile 

solicitate. 

-ascultă,observă,urmăresc  explicațiile. 

 

- notează  schema lectiei; 

 

5.Obţinerea performanţei Inventariază principalele informații și solicita 

elevilor sa dea răspunsuri clare pentru a verifica 

măsura în care au fost atinse obiectivele. 

- ascultă, gândesc, răspund. 

6. Asigurarea feed-back-

ului 

- prin chestionare orală pe tot parcursul lectiei si prin 

crearea unui chestionar simplu care le cere elevilor 

să precizeze primul cuvânt la care se gândesc atunci 

când spunem: nucleu. 

- trimit răspunsul solicitat prin chestionar,eventual 

argumentează răspunsul dat. 
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PROIECTAREA UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

Alergare de viteză- clasa a-V-a 
 

Solymosi Annamária 

Liceul Teoretic "Mikes Kelemen", Sf. Gheorghe 

 

Anul de instruire: I              Ciclul tematic: I   Perioada de aplicare:____________________ 

Numărul de lecţii alocate: 8                                      Timpul de exersare în lecţii: 10-15 min. 

Conţinuturi supuse instruirii: 

• elemente din “şcoala alergării” 

• pasul alergător de accelerare  

• pasul alergător lansat de viteză 

• startul de jos şi lansarea de la start 

 

Nr. 

lecţie 

Detalierea conţinutului Competenţe 

specifice 

Activităţi de învăţare Resurse Tip de 

evaluare 

Instrumente 

de evaluare 

utilizate 

De 

timp 

Mijloace de 

învăţământ 

1. Alergare de viteză  

Elemente din şcoala alergării 

 

Comenzile regulamentare şi 

poziția aferentă startultui de jos 

 

2.3 

2.4 

3.2 

- alergare de viteză 

- alergare pe 10-15 m cu joc de gleznă, pendularea 

gambei înapoi și alergare cu genunchii la piept 

- explicaţia şi demonstraţia; 

- exersare  individuală; 

- exersare pe grupe; 

- corectări generale şi individualizate; 

10 

min. 

- emiţător 

sonor 

- marcaje 

- planşe 

- evaluare 

predictivă 

- evaluare pe 

grupe 

individualizate 
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2. Elemente din şcoala alergării 

 

 

Însuşirea elementelor tehnicii 

pasului de accelerare 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

- alergare cu joc de gleznă; 

- alergare cu genunchii la piept; 

- alergare cu pendularea gambei înapoi; 

- alergare pe loc cu genunchi la piept, la semnal, 

alergare cu pendul gambelor înapoi, la alt semnal 

plecare în alergare accelerată pe distanță prestabilită; 

- corectare individuală. 

15 

min. 

- emiţător 

sonor 

- marcaje 

 

- pe grupe 

individualizate 

3. Perfecţionarea tehnicii pasului 

de accelerare prin mărirea 

frecvenței şi lungimea pasului 

2.4 

3.1 

3.2 

- alergare la vale din inerţie; 

- alergare uşoară 10-15 m. şi accelerare treptată până 

la viteza max. individuală, urmată de alergare din 

inerţie şi trecere la mers; 

- corectare. 

10 

min. 

- emiţător 

sonor 

- marcaje 

- pe grupe 

individualizate 

4. Însuşirea tehnicii startului de jos 

şi lansarea din start 

2.4 

3.2 

 

- explicaţia şi demonstraţia; 

- exersarea startului de jos şi a lansării din start pe 10-

15 m: individual, pe perechi, cu autostart, la fluier; 

- exersarea pasului de accelerare pe loc şi cu 

deplasare. 

15 

min. 

- emiţător 

sonor 

- marcaje 

 

- pe grupe 

individualizate 

5. Însuşirea tehnicii finişului şi 

frânării progresive 

2.4 

3.2 

 

- explicaţia şi demonstraţia; 

- exersarea alergării lansate pe15-20 m cu marcarea 

echilibrată a finişului şi frânării progresive (după 

trecerea liniei de sosire); 

15 

min 

- marcaje - susţinerea şi 

evaluarea 

probei de către 

elevii care 

doresc 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1479 

6. Însuşirea tehnicii al. de vit. cu 

start de jos – 50 m 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

- exersarea alergării accel. pe15-20 m cu marcarea 

echilibrată a finişului şi frânării progresive; 

- alergare de viteză cu start de jos pe 50 m; 

- idem, pe grupe valorice; 

- alergare cronometrate 

15 

min 

- marcaj -corectări 

individualizate 

7. Startul de jos şi lansarea din 

start 

Alergare lansată şi accelerată 

Finişul 

Alergare de viteză cu start de 

jos 

2.4 

3.2 

- exersări opţionale; 

- alergare de vitezăcu start de jos pe dist de 50 m; 

- cronometrare. 

10 

min. 

- emiţător 

sonor 

- marcaje 

- susţinerea şi 

ev. pr. de către 

toţi elevii 

8. Alergare de viteză cu start de 

jos - 50m 

2.4 

3.2 

3.3 

- concurs 

- cronometrare 

10 

min. 

- emiţător 

sonor 

- marcaje 

- cronometru 

- susţinerea şi 

ev. pr. de către 

toţi elevii 
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SIMPOZION INTERNAȚIONAL - ͈PRACTICI EDUCAȚIONALE DE SUCCES DIN 

PERPECTIVA EDUCAȚIEI ACTUALE" – 17 octombrie 2021 

 

Profesor: Szasz-Toma Maria Laura 

Colegiul Tehnic Henri Coandă, Timișoara 

 

1. Introducere 

            Cadrul didactic transmite un model de viaţă pe care elevii trebuie să-l urmeze, atitudini, judecăţi de valoare, 

comportamente pe care elevii le asimilează. Un bun manager reuşeşte prin activitatea sa să le imprime copiilor aceste 

„calităţi” .   În zilele noastre, comportamentul se numără printre cele mai importante probleme care apar în instituţiile de 

învăţământ. Cadrul didactic poate avea un impact foarte mare în ceea ce priveşte orientarea comportamentală a  elevilor pe 

care îi coordonează. 

           Interacţiunile dintre elevi generează efecte în plan psihocomportamental, adică dezvoltă fenomene de grup precum: 

competiţie, cooperare, solidarizare, și structuri mentale colective: atitudini, opinii, mentalităţi.  

Pentru o înţelegere eficientă a regulilor, este indicată exemplificarea prin imagini, când este posibil, a 

comportamentelor stabilite. Într-o societate cu dezvoltare şi transformare „fulger”, educaţia este singurul ajutor ce poate 

oferi copiilor resursele necesare unei dezvoltări durabile. Odată cu dezvoltarea societăţii, se perfecţionează şi educaţia. 

Comportamentul sau aspectul moral, etic al omenirii şi caracteristicile sale pozitive vor dăinui peste veacuri. Managerul 

devine prin acţiunile sale asupra laturii comportamentale a individului un modelator şi un îndrumător de valoare. 

 

2. Conținut 

              Activitatea practică se referă la disciplina: Administrarea firmei, pentru clasa a XI-a, temă ce face parte din 

capitolul: Structura organizatorică a unei întreprinderi. 

a) Asigurarea unui climat pozitiv de învățare se realizează în prima etapă a lecției denumită moment organizatoric, 

adică verificarea prezenței elevilor și organizarea clasei în sala de laborator a firmelor de exercițiu (sala de 

informatică) pe grupe de 2 elevi, fiecare grupă de elevi  pregătindu-și caietul de notițe și de asemenea, deschizând 

platforma www.roct.ro. 

b) Activitatea să fie centrată pe elev. Verificarea și reactualizarea cunoștințelor însușite anterior, constă într-o 

conversație examinatorie și de fixare, când profesorul adresează întrebări elevilor, cum ar fi: - Ce documente sunt 

necesare pentru inregistrarea si inmatricularea unei societati?; - Ce informatii trebuie sa contina aceste documente? 

iar elevii răspund individual; 

c) Explicarea relevanței lecției pe înțelesul elevilor are loc atunci când profesorul precizează importanța stabilirii 

obiectivelor economice si psihologice la înființarea oricărui tip de întreprindere. Astfel, se anunță subiectul lecției 

și anume: Înregistrarea și înmatricularea unei întreprinderi; 

d) Enunțarea obiectivelor de învățare și a modului de evaluare: Obiectivele propuse sunt: 

1) să descrie rolul fiecărui document necesar înregistrării;  

2) să completeze cu datele necesare fiecare document;  

3) să lucreze în echipă cu membrii echipei firmei de exercitiu;  
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Evaluare: chestionare orală; 

e) Exersare deliberată - design-ul unei activități de învățare în care elevii să se implice direct;  (realizarea unui produs 

educațional) 

                După ce conținuturile corespunzătoare celor 3 obiective propuse au fost prezentate, elevii se implică direct într-

o activitate de învățare bazată pe investigație prin parcurgerea etapele de implementare: evocarea, realizarea sensului și 

reflecția. Se cere elevilor, utilizând internetul, să precizeze pentru toate documentele completate, necesare înfiintarii unei 

întreprinderi, informatii care au fost necesare cât și capitalul social minim depus pentru deschiderea unui cont bancar.  

f) Includerea unui moment de reflecție în oră: Profesorul cere elevilor să realizeze intr-un document 4-5 dintre 

firmele cu acelasi obiect de activitate din judetul Timis; acestea vor fi firmele concurente. 

g) Feedback pentru fiecare elev: Fiecare elev își prezintă topul firmelor concurente, iar în final va primi din partea 

profesorului feedback de apreciere sau de îmbunătățire, în funcție de argumentarea corectă a criteriilor de stabilire 

a acestor societati din lista realizata de ei. 

h) Feedback pentru cadrul didactic: La sfârșitul unității de învățare, cadrul didactic organizează în cadrul 

parteneriatului realizat la începutul anului școlar cu Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor F.E.A.A. 

Timișoara, un concurs pe echipe care să se desfășoare în cadrul vizitei la doi agenți economici colaboratori din 

oraș. Elevii au ca sarcină recunoașterea obiectului de activitate și documentele necesare la înființarea, înregistrarea 

și înmatricularea unei societăți comerciale. Cu ocazia acestei vizite didactice, elevii vor putea observa modul de 

organizare structurală a unei întreprinderi și la sfârșit vor elabora articole de specialitate din domeniul 

antreprenoriatului care se vor publica în revista școlii ͈ECO-Timisiensis".  

3. Concluzii  

              Activitatea profesorului de la clasă este foarte vastă, deoarece cuprinde nu numai operații de predare și de evaluare, 

ci presupune cunoașterea în detaliu a profilului psihologic al fiecărui elev, modul cum aceștia înțeleg lecțiile, cum se 

pregătesc, ce relații au cu ceilalți elevi, astfel încât elevul este un permanent izvor de inspirație pentru cadrul didactic, iar 

acesta poate lua măsuri de intervenție și decizii optime. Profesorul trebuie să fie un bun manager al clasei și capabil să 

realizeze schimbări profunde în cultura, climatul și instrucția tuturor copiilor, fără discriminare, să introducă noi strategii 

care să încurajeze colaborarea, toleranța, sporirea încrederii în forțele proprii și îmbunătățirea performanțelor școlare ale 

elevilor, să realizeze și să utilizeze în procesul didactic proiecte ale clasei. 
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Cultivarea potenţialului  creativ al preşcolarilor prin utilizarea metodelor active 

 

                                                                      Prof. Podoreanu Anca  

Grădiniţa cu PP  ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt” Dorohoi 

 

 

      În contextul schimbărilor actuale ale reformei învăţământului românesc se impune cu necesitate stimularea spiritului 

creator, a receptivităţii estetice, a gândirii divergente, a tuturor laturilor personalităţii,  care pot contribui la ancorarea 

novatoare în realitate a viitorului, prin iniţiativă şi creaţie.  

Un număr tot mai mare de investigaţii pedagogice din ultima perioadă se îndreaptă asupra creativităţii, având la bază 

următoarele argumente: 

● potenţialul creativ diferă de la individ la individ; 

● sarcinile cu care omul se confruntă în cursul vieţii se multiplică, se diversifică, solicitându-i acestuia, într-o măsura mai 

mare sau mai mică, creativitatea, acţionând direct asupra factorilor ce o determină; 

● creativitatea poate fi estimată şi educată la fiecare subiect uman. 

În aceste condiţii este evident faptul că investigarea creativităţii decurge nu atât din nevoi de ordin ştiinţific, teoretic, cât 

mai ales din raţiuni, din necesităţi de ordin practic aplicativ.      

       Ursula Şchiopu defineşte creativitatea drept “ o dispoziţie spontană de a crea şi inventa, care există la fiecare 

persoană la toate vârstele ”. 

Creativitatea, arată Alexandru Roşca, este un fenomen complex cu multiple aspecte. 

În sens restrâns, creativitatea este activitatea sau procesul care conduce la un produs caracterizat prin noutate sau 

originalitate şi valoare pentru societate. 

În sens larg creativitatea se referă la găsirea de soluţii, idei, probleme, metode, procedee care nu sunt noi pentru societate, 

dar la care s-a ajuns pe cale independentă. Unii autori susţin că nu există creativitate la copiii preşcolari pentru că fiind 

lipsiţi de experienţă cognitivă şi acţională bogată, nu pot produce valori reale. Alţii dimpotrivă susţin că activitatea de 

investigare şi de descoperire a cunoştinţelor sunt ele însele activităţi creatoare, deoarece presupun restructurarea şi 

reorientarea experienţei proprii atât cât există la preşcolari şi un efort de gândire personală şi independentă. 

                   Din punct de vedere etimologic, termenul de creativitate îşi are originea în latinescul creare =a naşte, a zămisli 

, a făuri, a crea;în psihologie, prin acest termen se înţelege capacitatea de a introduce noul, dispoziţia generală a 

personalităţii spre nou, o anumită organizare a proceselor psihice în sistemul de personalitate.Prin creativitate se înţelege 

capacitatea sau aptitudinea de a realiza ceva original. Actul creator este însă un proces de elaborare prin invenţie sau 

descoperire, cu ajutorul imaginaţiei creatoare, a unor idei sau produse noi, originale de mare valoare şi aplicabile în domenii 

de activitate. 

                   Ansamblul stocului de informaţii şi de structuri operaţionale, procedee de lucru şi deprinderi de care dispune 

un subiect, constituie potenţialul său creativ. Orice subiect dispune de un potenţial creativ, pentru că orice subiect posedă 

o experienţă pe care o prelucreză mereu şi variabil, uzând de operaţii, tehnici şi scheme mintale. 

                    Gândirea logică aduce o anumită contribuţie la creaţie. Mari savanţi, cum a fost Einstein, socotesc că şi mai 

importantă este imaginaţia, care posedă un grad mai mare de libertate, nu este încătuşată de reguli şi norme fixe şi poate să 

se lanseze în urzirea celor mai cutezătoare proiecte. 

                   Demersurile creative pot fi spontane sau intenţionate şi voluntare. În ambele cazuri, ele trebuie să fie 

susţinute energetic de trebuinţe şi motive, de înclinaţii, interese şi aspiraţii.Aceşti vectori sau resurse interne, care 
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acţionează favorabil sau nefavorabil  asupra creativităţii, nu sunt câtuşi de puţin neglijabili şi reprezintă, în fapt, o cheie a 

creativităţii, întrucât sunt factori activatori.  

Creativitate expresivă se manifestă în copilărie prin desene, repovestiri de basme, jocuri;la acest nivel nu 

există tentinţă de perfecţiune sau utilitate, este o manifestare de spontaneitate imaginativă, similară cu cea a artistului. 

Funcţia esenţială în procesul de creaţie este imaginaţia.Aceasta poate fi definită ca acel proces  psihic al cărui rezultat este 

obţinerea unor reacţii, fenomene psihice noi  pe plan cognitiv, afectiv sau motor. 

Fiind componenta cea mai importantă a creativităţii , însuşirile prin care ea se manifestă pot fi considerate 

drept principalele caracteristici ale creativităţii. Ele sunt: 

1. Fluiditatea – posibilitatea de a-ţi imagina, în scurt timp, numeroase imagini sau idei, unele fără 

utilitate, dar printre ele găsindu-se şi cele adecvate soluţiei căutate. 

2. Plasticitatea – uşurinţa de a schimba punctul de vedere , modul de abordare a unei probleme, 

cand un procedeu se dovedeşte inoperant(în raport cu alte persoane rigide, care nu se pot despărţi 

de metode vechi). 

3. Originalitatea – este expresia noutăţii, a inovaţiei, cand vrem să testăm această calitate a cuiva, 

ea se poate constata prin raritatea statistică a unui răspuns, a unei idei. 

 

Principala caracteristică a creativităţii este considerată a fi originalitatea, ea garantând valoarea rezultatului muncii 

creatoare. 

CULTIVAREA CREATIVITĂŢII 

                   Un prim accent trebuie pus atunci cand formulăm obietivele instructiv-educative. Cultivarea imaginaţiei  să nu 

apară pe undeva, la urmă, printre   scopurile secundare. Ea trebuie să figureze alături de educarea gândirii. E nevoie să 

combatem însuşi conformismul cultural, care se manifestă la educatoarele ce privesc exerciţiile de fantezie ca un simplu 

joc, fără consecinţe serioase asupra dezvoltării intelectuale. Progresele gândirii în soluţionarea de probleme depind în mare 

măsură de introducerea unor modificări, construcţii presupunand tocmai un minim de inovaţie. 

                   Obiectivele se reflectă in conţinutul învăţământului, în planurile şi programele de învăţământ. În continuare, 

pedagogia trebuie să susţină necesitatea culturii generale în întreg sistemul de învăţămant şi programele să prevadă lecţii 

speciale în vederea cultivării ingeniozităţii. 

                   O importănţă deosebită o are atitudinea educatoarei, relaţia sa cu copiii.Nu este indicată poziţia autoritară a 

educatoarei deoarece se creează blocaje afective, copiii nu îndrăznesc să pună întrebări. Este nevoie de un climat 

democratic, destins, prietenos. Cadrul didactic trebuie să fie apropiat de copii, îngăduitor, să încurajeze imaginaţia, 

sugestiile mai deosebite. Copiii să-şi poată manifesta în voie curiozitatea, spontaneitatea. Cadrele didactice trebuie să 

depisteze copiii cu potenţialităţi creative superioare cărora e firesc să li se asigure posibilităţi speciale de dezvoltare a 

capacităţilor lor. Progresul creativităţii şi cu evidente beneficii de ordin instructiv se realizează prin metode şi procedee 

specifice.  

• Brainstorming sau „asaltul de idei”, ,,evaluarea amânată” este o metodă de stimulare a creativităţii ce constă în 

enunţarea a cat mai multe idei pantru soluţionarea unei probleme într-o atmosferă lipsită de critică. 

• Metoda Philips 6/6 este o metodă de stimulare a creativităţii care constă în implicarea a 6 participanţi la rezolvarea 

unei sarcini in timp de şase minute.  

• Tehnica viselor este o tehnică bazată pe meditaţie, în care copilul îşi lasă în voie imaginaţia să lucreze pentru a 

exprima apoi ceea ce a gandit.  
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           Evident cultivarea creativităţii nu constă numai în a-i stimula pe copii să pună întrebări.La majoritatea categoriilor 

de activităţi se folosesc medodele active (învăţarea prin descoperire, problematizarea) – la cerinţa educatoarei preşcolarii 

trebuie să precizeze o problemă şi să o rezolve singuri sau într-o activitate pe grupe. La vârsta preşcolară este proprie 

fantezia, exprimarea liberă, imaginaţia bogată exprimată prin expresii plastice, modelaj, construcţii, desen, simbolistică 

verbală şi ludică verbală. 

    Indiferent de nivelul ,,potenţialului său creativ”copilul trebuie să beneficieze de mijloace generate şi speciale de 

stimulare a creativităţii. Creativitatea copilului trebuie stimulată încă de la cea mai fragedă varstă. Este necesar să i se 

asigure copilului iniţiativa şi independenţa intelectuală şi de acţiune. Pe fondul încurajării permanente, din partea părinţilor 

şi a educatorilor, copilul îşi poate dezvolta încrederea în sine, atat de necesară creaţiei.                

                   Dacă silim copilul să gândească sau să compună original, trebuie să respectăm ideile şi compoziţiile pe care le 

produce el. Să luăm în serios efortul lui, care dovedeşte că a muncit cu sinceritate. Dacă suntem forţaţi să respingem creaţia 

sa, trebuie să indicăm de ce anume. Să ne amintim întotdeauna că o creaţie care poate fi banală pentru noi, poate fi ceva 

nou pentru copilul care a produs-o. Marcelon susţine în acest sens că ,,toţi copiii sunt creativi pană în momentul în care 

adulţii, prin sistemul lor de instrucţie, prin activitatea şi disciplina impusă le înăbuşesc originalitatea”. 

                   Nu trebuie neglijată autoevaluarea. Pentru a învăţa să fii creativ, să fii autoactiv şi autoresponsabil este nevoie 

de o practică constantă în autoevaluare. Un educator bun va cultiva această capacitate la copiii săi.Copiii trebuie antrenaţi 

să se aprecieze corect, corectitudinea înseamnă de fapt raportarea propriei producţii de valori interne, proprii fiecăruia, care 

se constituie în acel cadru intern de evaluare  al creatorului,  atat de necesar în întreţinerea curajului de a înfrunta opin ia 

deseori neînţelegătoare şi ostilă a celor din jur.  

                  Creativitatea este un obiectiv fundamental al întregului sistem de învăţămant, al întregului proces educaţional 

din grădiniţă şi din afara acestuia.                     

Activităţile prin care se stimulează potenţialul creative nu sunt suficiente numai în grădiniţă. Este necesară continuarea lor 

acasă de către părinţi apoi la şcoală de către învăţători.Atmosfera din familie trebuie să fie prielnică jocului, creativitatea 

poate fi stimulată numai pe fondul unui climat de linişte şi de absenţă a elementelor impuse, în care copilul să-şi poată 

manifesta curiozitatea şi spontaneitatea.  

 Este necesar ca educatoarele, învăţătorii, părinţii   să se aplece cu multă atenţie asupra produselor activităţii creatoare şi 

să le aprecieze aşa cum merită. 

 

 

Bibliografie: 

• Cucoş C--- Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi 2005 

• Revista Învăţămantul Preşcolar Nr.1-4/ 2016, 2017 

• Breben S--- Metode interactive de grup, Ed. Arves 2002 

• Curriculum pentru educație timpurie 2019 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR 

 MATEIU LARISA ADINA 

NIVEL/ GRUPĂ: GRUPA MARE  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU : CINE SUNT/SUNTEM?  

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,FARMACIA DIN ZĂVOI” 

FORMA DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRATĂ 

TIPUL ACTIVITĂŢII: :CONSOLIDAREA CUNOSTINȚELOR, PRIEPERILOR SI DEPRINDERILOR 

TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE:  ,,PLANTELE MEDICINALE-IZVOR DE SĂNĂTATE” 

 

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI ABORDATE: 

ACTIVITĂŢI EXPERIENŢIALE : 

JOC MANIPULATIV(DȘ) -,,LA PLAFAR” –Joc logic 

ALTE ACTIVITŢI (DOS) ,,SĂ SERVIM UN CEAI”-Activitate practic-gospodarească 

 

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI  DIDACTICE ALESE: 

ARTĂ: ,,Cana de ceai”– decupare-lipire 

ŞTIINŢĂ: ,,Coloreaza plantele medicinale”– fișă 

ALFABETIZARE: ,,Pătrate, cercuri, triunghiuri”-semne grafice 

NISIP ȘI APĂ: „Spălăm serviciul de ceai” 

„Cine merge mai repede si nu varsă ceai” -joc sportiv 

„Mirosim saculetul de ceai” -joc liniştitor 

 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: ,,CE FORMA ARE PLICUL DE CEAI”- JOC DE GRUP 

Rutine: “Plantele medicinale-vitamine si sanatate”-deprinderi de a consuma diferite preparate din plante medicinale 

Tranziţii:,,Ceai de tei”- jocul degetelor 

                ,,Să bem ceai”-poezie 

                ,,Am două mânuțe”-joc muzical 

 

OBIECTIVE GENERALE: 

- Consolidarea și verificarea cunoştinţelor copiilor cu privire la însușirile pieselor geometrice, operarea logică cu acestea 

în contexte diferite; 

-Cultivarea operațiilor gândirii logice, analiza, sinteza, comparatia, dezvoltarea limbajului, a atenției și a spiritului de 

observație 

-Educarea interesului pentru a consuma diferite tipuri de ceai, a unor comportamente ce implică respectarea unor reguli 

specifice.  
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE: pe parcursul şi la sfârşitul activităţii preşcolarii vor fi capabili: 

O1- să solicite un „plic de ceai”, denumind cele patru însușiri(formă, mărime, grosime și culoare); 

O2- să multumească după ce au primit plicul de ceai; 

O3-  să  ceară un alt plic de ceai, denumindu-l prin asemănări și deosebiri față de cel pe care l-au avut; 

O4-să realizeze temele  date  la centre, prin  respectarea  tehnicilor de lucru propuse;   

O5-să parcurgă etapele obligatorii ale zilei un procent de peste 80% din grupa de copii; 

O6- să exprime  emoţiile generate de situaţiile create în grupă. 

O7- sa serveasca un ceai, respectând regulile de comportare civilizată. 

SARCINA DIDACTICĂ- recunoașterea pieselor dupa cele patru însușiri 

 REGULA JOCULUI- copilul solicită un plic de ceai denumind cele patru însușiri, formă ,mărime, grosime , 

culoare; la denumirea corectă. Vânzătoarea îi servește plicul de ceai cerut; dupa primirea plicului copilul mulțumeste, se 

duce la măsuță și prepară un ceai în ibric;dupa un timp copilul revine la magazin și cere alt plic de ceai, denumindu-l prin 

asemănări și deosebiri cu cel pe care l-a avut. 

ELEMENTE DE JOC -  deplasarea la magazin, discuția cu vânzătoarea, denumirea ceaiului preparat; 

 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, observaţia, descoperirea, jocul si problematizarea. 

Mijloace didactice: figuri geometrice(patrat, cerc, triunghi), ibric, cani de plastic, lipici, foarfeci, hartie colorata, lego, 

fise de lucru, carioci, creioane colorate. 

Forme de organizare: 

F1-  Frontală ;    F2 - pe grupuri mici ;   F3 -  individuală. 

SISTEM DE EVALUARE 

 1.Forme de evaluare: 

E1-Evaluare curentă 

 2.Metode şi tehnici de evaluare: 

e1 – observarea directă ; 

e2 – chestionare orală;, 

e3 – stimulente orale;  

e4 - analiza produselor activităţii;      

 

DURATA: 1 zi 

 

BIBLIOGRAFIE:  

•Breben, Silvia, Gongea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Mihaela ,Metode interactive de grup,  

ghid metodic, Craiova, Editura Arves, 2005; 

• Mitu, Florica, Antonovici, Ştefania, Metodica activităţilor de educare a limbajului în  

învăţământul preşcolar, Bucureşti, Editura Humanitas Educational, 2005; 
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SCENARIUL ZILEI 

      Activitatea începe cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ. Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a putea stabili 

fiecare un contact vizual cu toţi membrii grupei.  SALUTUL se desfasoara pe poezia „Dimineata a sosit/Toti copiii au 

venit/A-nceput o noua zi,/Buna dimineata, copii/In cerc noi ne adunam/ Cu totii ne salutam/Fata-n fata ne 

asezam/Mainile frumos ne dam/ Si apoi ne salutam/ Cu drag ne imbratisam.” Stabilim împreună CALENDARUL 

NATURII(vremea, ziua, data, luna, anul, anotimpul), continuând cu PREZENŢA. Vor fi alesi doi-trei copii sa-si 

impartaseaca ideile si noutatile. 

  La ACTIVITATEA DE GRUP propun opiilor joul „Ce forma are plicul de ceai?”. Alegerea celor doi-trei copii 

se va face cu ajutorul unui ghem. In urma aruncarii ghemului de la un copil la altul, pe covor se tese „o retea de fire”. 

Copiii vor inchide ochii, iar pe ovor vor fi asezate firguri geometrice. Copilul atins de educatoare va lua un plic de ceai si 

va spune ce forma, marime, culoare si grosime are. Ne ridicam in picioare si executam exeritiile pentru gimnastica de 

inviorare. 

După gimnastica de înviorare, ne îndreptăm la centrele de activitate: la centrul ARTA, preşcolarii vor decora cana pentru 

serviciul de ceai; la centrul ALFABETIZARE vor scrie firguri geometrice:patrat, cerc si triunghi; iar la centrul JOC 

MANIPULATIV ne vom juca jocul „La plafar”. Se realizeaza tranzitia „Flori de tei”. Dupa ce presolarii au participat la 

centrele dorite, reitand poezia „Sa bem ceai” copii pararsesc sala de grupa. Dupa ce se intorc se aşeaza in semicerc şi le 

voi prezenta centrele de activitate pentru cea de-a doua rotaţie. La centrul STIINTA  vom rezolva o fisa de lucur, la 

centrul NISIP-APA vom spala serviciul de ceai, iar la centrul JOC DE ROL vom prepara si vom servi un ceai. Activitata 

se incheie folosind metoda „Floarea sentimentelor”. 
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CONCURSUL ,,ELEV ECO EUROPEAN"  

 EXEMPLU DE BUNE PRACTICI PENTRU ELEVI 
 

PROF. TOPLICEANU AMALIA 

LICEUL TEORETIC ,,ION CANTACUZINO” PITEȘTI 

 

Motto: ,,Dacă te gândești la anul care va urma, plantează un copac!  

               Dacă te gândești la secolul care va urma, educă copiii!”                                   (vechi proverb chinez) 

Educația ecologică ar trebui să înceapă din fragedă copilărie. Ea contribuie la formarea unei conștiințe ecologice 

și a unei gândiri ecologice despre natură, din care rezultă o comportare atentă și corectă față de ea.  

Educația ecologică se poate realiza în mod deosebit, prin școală, în familie și prin mass-media, având motivație 

logică. Educația ecologică se bazează pe conștientizarea, care are acest unic țel – acela de a proteja natura, de a o face să-

și păstreze sănătatea, de care depinde, în final, sănătatea noastră, a oamenilor, animalelor, păsărilor, adică a locuitorilor 

planetei Pământ, deocamdată unica cunoscută în Univers ca având viață. 

În cadrul lecțiilor, a proiectelor de mediu derulate, a concursurilor pe teme ecologice, activităților extrașcolare 

derulate (excursii, vizite, drumeții, acțiuni de ecologizare, carnavaluri, serbări școlare), în funcție de caz, este necesar a se 

aborda probleme de ecologie, care să contribuie gradat la formarea conștiinței ecologice și sunt tot atâtea ocazii de a dedica 

mediului atenţia cuvenită, de a stimula atitudinea responsabilă a copiilor față de tot ceea ce îi înconjoară. 

        Valențele informaționale și corelative sunt multiple. Ele devin eficiente dacă au  constanță și atractivitate. 

        Obiectivele educației ecologice vizează în egală măsură cunoștințele, achiziția de atitudini, clarificarea valorilor și 

demersul practic. În perspectivă școlară, elevul trebuie ajutat:  

 ▪ să înțeleagă că omul este inseparabil de mediul sau/și că efectele negative ale acțiunilor sale au consecințe asupra 

mediului   

 ▪ să obțină cunoștințe de bază necesare soluționării problemelor mediului său imediat  

 ▪ să judece responsabilitățile individuale și colective, să se angajeze în obținerea cooperării pe linia rezolvării unor 

probleme   

 ▪ să dezvolte instrumente de analiză, reflecție și acțiune pentru a înțelege, preveni și corecta neajunsurile provocate 

mediului  

  Ecologia și educația ecologică reprezintă, în egală măsură, dimensiuni ale dezvoltării,  iar principalele 

caracteristici ale educației ecologice pot fi formulate astfel:  

 ▪ punctul de plecare îl reprezintă mediul, care îl interesează realmente pe om, deci mediul său 

 ▪ obligatoriu trebuie stabilite interdependențele între factori și efectele în lanț, mergându-se până la o analiză critică 

globală 

 ▪ educația ecologică trebuie să se realizeze în condiții de interdisciplinaritate, toate fațetele unor probleme fiind 

examinate într-o viziune de ansamblu, cu aportul disciplinelor clasice, dar depășindu-le, prin transdisciplinaritate (fizică, 

chimie, biologie, geografie și mai noi biochimie, educație civică, ecologie, matematică, cunoștințe tehnice, tehnologia 

informației și comunicării) 

 ▪ obiectivele educative de ordin afectiv, cognitiv și acțional se ating prin modalități specifice care se repercutează 

asupra lui însuși. 

  Fără educaţie ecologică, prin care să insuflăm elevilor respectul pentru mediul înconjurător, nu putem vorbi despre 

o şcoală, care se doreşte a fi europeană. 
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În acest context și ca produs al proiectului Leonardo da Vinci LLP – LdV/VETPRO/2011/RO/082 ,,Stagiile de 

pregătire practică – parteneriat şcoală – agent economic – comunitate” din anul școlar 2012 - 2013 se derulează anual 

concursul ,,Elev Eco - European", ca o sărbătoare a zilei de ,,22 APRILIE – ZIUA  PĂMÂNTULUI”. Am ajuns astfel la 

ediția a IX-a, care era programată pentru anul școlar 2019 - 2020. 

Grupul ţintă al proiectului: 

 1. Elevii din clasele a V-a – a XII-a 

2. Cadrele didactice din unităţi şcolare din judeţ şi din ţară 

3. Comunitatea locală 

Proiectul se adresează unui număr cât mai mare de elevi din clasele a V-a – a XII-a din Liceul Tehnologic 

“Dimitrie Dima” Pitești şi din alte licee şi şcoli din judeţ şi din ţară. Având în vedere felul în care este gândit concursul, 

chiar dacă clasele sunt neomogene din punctul de vedere al pregătirii şcolare, considerăm că mulţi elevi pot fi implicaţi în 

acţiunile organizate. 

Tipul de proiect în care se încadrează: educaţie interdisciplinară protecţia mediului – științe (chimie – biologie – 

fizică – geografie - matematică), specialităţi tehnice, TIC. 

Tematica: educaţie pentru mediu. 

Dintre partenerii și colaboratorii participanți în tot acest timp amintim: 

- licee și școli gimnaziale din județ (Argeș) și din țară (Botoșani, Vrancea, București, Bacău, Olt, Cluj, Sibiu, Alba, Iași, 

Galați, Vâlcea, Hunedoara, Dolj, Gorj, Constanţa, Călăraşi, Mureş) 

- Agenţia de Protecţia Mediului Argeş,  

- agenţi economici (S.C. Apă Canal 2000 S.A., Apele Române filiala Argeş, Staţia Meteo Piteşti) 

- Primăria Pitești, Consiliul Local, Centrul Cultural Piteşti 

- ONG-uri (Ecopitrom – Cultura Viitorului) 

- platforme educaționale (Iteach, Didactic, eprof, eprofu, ANPCDEFP) 

 Concursul pe teme din domeniul protecţiei mediului, „Elev Eco - European” se doreşte a fi un demers, care să 

răspundă exigenţelor învăţământului actual de calitate. Competiţia îşi propune să aducă în atenţia şcolii, variante noi de 

atragere a elevilor spre studiul interdisciplinar: protecţia mediului (ecologie) – chimie – biologie – fizică - geografie – 

matematică – limba română -specialităţi tehnice - TIC. Proiectul vizează implicarea elevilor în acţiuni educative formative, 

conforme cu cerinţele unui învăţământ informatizat specific secolului al XXI-lea. Acest concurs încearcă să selecteze cele 

mai bune programe educative informatizate necesare elevilor, cele mai bune postere, obiecte, eseuri, proză, poezii şi 

fotografii create de ei înşişi. Produsele participante la concurs pot fi utilizate la orele de protecţia mediului, existente la 

toate specializările tehnice. 

Scopul proiectului este să insufle spiritul protecţiei faţă de natură încă de pe băncile şcolii, cultivarea interesului 

faţă de menţinerea unui mediu natural curat, sănătos, formarea şi dezvoltarea convingerilor de ameliorare a mediului, 

înţelegerea necesităţii conservării biodiversităţii şi a utilizării raţionale a resurselor de mediu. 

De asemenea, scopul este implicarea activă a elevilor în activităţi pentru remedierea efectelor acţiunilor 

distructive, prin diversificarea activităţilor de timp liber. În sprijinul acestuia se urmăreşte realizarea unei culegeri de 

materiale şi mijloace didactice care poate fi folosită cu succes în activităţile din orele de module de protecţia mediului şi  

geografie (şi nu numai) şi realizarea unei expoziţii cu fotografii realizate în timpul activităţilor cu elevii. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
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- Conştientizarea elevilor asupra efectelor negative ale poluării şi dezvoltarea unor atitudini favorabile ameliorării 

relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător şi a necesităţii protejării acestuia; 

- Conştientizarea necesităţii reciclării materialelor;  

- Dezvoltarea personalităţii tinerilor prin însuşirea unor concepte sociale, cum ar fi: comunicarea, munca în echipă, 

integrarea şi asumarea rolurilor în echipă; 

- Dezvoltarea creativităţii şi simţului estetic al elevilor; 

- Diseminarea rezultatelor proiectului în unităţile şcolare participante, până la finalul proiectului. 

 Concursul interdisciplinar ,,Elev Eco – European” urmăreşte să răspundă cerinţelor învăţământului modern, 

formativ, având scopul de a dezvolta creativitatea şi de a cultiva interesul elevilor pentru abordarea unor teme ecologice. 

Competiţia este adresată elevilor din învăţământul preuniversitar interesaţi de protecţia mediului, dar şi de 

posibilităţile diverse de folosire a calculatorului, aparatelor foto digitale, dar şi a mijloacelor şi tehnicilor tradiţionale: 

desen, pictură, grafit, etc. De asemenea, va reflecta interesul instituţiilor educative / non-educative pentru informare şi 

comunicare, la nivel judeţean. 

Proiectul presupune implicarea elevilor în propria formare, stimulând această acţiune prin ideea de competiţie, 

prin selectarea celor mai bune lucrări create de elevi.  

Proiectul va avea mai multe secţiuni:  

Secţiunea I - concurs de:  

- postere, colaje,   

- desene  folosind orice tehnică  

- păpuşi, bijuterii, ornamente, obiecte decorative şi tehnico-ştiinţifice, machete - realizate din materiale  reciclabile  

- eseu, proză, poezie - ,,Scrisoare către Pământ”  

Secţiunea II – artă fotografică: fotografie artistică originală instantaneu pe teme de mediu Secţiunea III - concurs de 

dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale ,,Învață să fii antreprenor cu produse tradiționale” 

Secţiunea IV - concurs de cultură generală ecologică – concurs pe echipaje 

 Prin conținuturile diverse, cu înalt grad de aplicabilitate și utilitate, care răspund intereselor de cunoaștere ale 

elevilor, prin modalitățile de abordare a acestora, prin utilizarea unor strategii didactice interactive, prin promovarea unor 

valori, care țin de școala comunitară cerută de societate, concursul „Elev Eco European” constituie un element valoros al 

ofertei educaționale a școlii, un punct de întâlnire cu direcții promovate și de alte sisteme educative europene. 

Libertatea de decizie la nivelul școlii a ofertei educațioanle reprezintă șansa de adecvare la un sistem deschis, cu 

opțiuni multiple, flexibile, în funcție de așteptările elevilor și prioritățile sistemului educațional și permite crearea unui etos 

propriu. 

Integrat comandamentului actual, de responsabilizare a tuturor actorilor domeniului educativ față de problemele 

de mediu, concursul ,,Elev Eco European”, are un caracter interdisciplinar, adresându-se unui segment educațional generos, 

de la preșcolar la gimnazial și liceal, iar cadrele didactice au posibilitatea organizării elevilor și a conținuturilor învățării, 

în concordanță cu specificul local și particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor. 

Întregul demers al instruirii este generat de sistemul: obiective – conținuturi – activități de învățare care converg 

spre formarea de capacități, atitudini, abilități practice, deprinderi referitoare la problemele ecologice și de protecție a 

mediului. Prin strategii interactive, elevii sunt puși în situația de a observa, analiza, investiga, fenomene și procese din 

mediu, exersând deprinderile de muncă intelectuală și practică, concomitent cu formarea unui comportament responsabil, 

implicat, în relațiile cu mediul înconjurător. 
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Activităţile propuse valorizează creativitatea, imaginaţia, spiritul de echipă, competiţia, oferind elevilor 

oportunitatea de a-şi asuma roluri şi responsabilităţi în comunitate, de a oferi soluţii viabile pentru păstrarea unui mediu de 

viaţă optim. Pledoaria pentru ,,bune practici”, în viaţa cotidiană, creşte gradul de aplicabilitate al conţinuturilor propuse şi 

oferă copiilor/elevilor posibilitatea implicării efective în efortul de protecţie a mediului. 

Pentru atingerea finalităţilor propuse, schimbări comportamentale ca urmare a asumării rolului participativ de 

către copil/elev în procesul de predare – învăţare - evaluare, am propus acest concurs pentru fiecare nivel de învăţământ, 

care oferă posibilitatea unei abordări personalizate, selective, în funcţie de expertiza cadrului didactic, receptivitatea 

copiilor/elevilor, baza materială şi oportunităţile unităţii şcolare. Cadrele didactice au posibilitatea de a utiliza 

metode/tehnici de învățare și instrumente de evaluare variate, care facilitează adecvarea la realităţile concrete ale grupei/ 

clasei şi unităţii de învăţământ. 

Pe planul comportamentului se urmărește dezvoltarea cunoștințelor, problemelor și atitudinilor, care țin cont de 

valorile sociale. 

          Educația de mediu nu-și va atinge scopul dacă, acțiunile pe care le sugerează elevului, nu se desfășoară în jurul 

acestuia - în familie, în comunitatea în care trăiește. De aceea implicarea comunității și a factorilor responsabili este 

implicită. 

         Eficiența educației asupra mediului se poate aprecia numai prin efectele pe termen lung asupra comportamentului 

viitorului cetățean, rămânând însă și obligația de a avea o utilitate imediată (prin aplicațiile practice, prin intervenția 

elevului în situații concrete). Educația ecologica trebuie să arate că succesul nu se poate obține fără o îmbinare judicioasă 

a principiilor generale și a datelor pertinente referitoare la ceea ce este particular într-o situație concretă. Iar concursul 

nostru asta își propune. 

            În concluzie, școala are menirea de a organiza și desfășura o vie și susținută activitate privind educația ecologică și 

de protecția mediului, iar elevii sub îndrumarea cadrelor didactice pot și trebuie să se formeze ca apărătorii naturii. 

Adevarata educație ecologica își va atinge scopul numai atunci când va reuși ca elevii – cetățenii de mâine - să fie convinși 

de necesitatea ocrotirii naturii și să devină factori activi în acțiunea de conciliere a omului cu NATURA. 
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THE IMPORTANCE OF USING THE INTERNET IN THE PROCESS OF TEACHING AND LEARNING 

ENGLISH 

 

Petrescu Liliana-Cătălina 

 Școala Gimnazială Mânzălești,județul Buzău 

 

I had two main motivations for starting to use the Internet in my English classes. First, I wanted students to be 

exposed to a wider range of English than they usually encounter in their daily lives. Second, I wanted to encourage students 

to use English for pleasure outside the class. 

When I actually tried using the Internet in the classroom, these expectations were fulfilled, and I also discovered many 

other good reasons for doing such projects. 

● Learning to use computers provides a strong intrinsic motivation for learning English. For most of my students, 

using computers is still a relatively new (and thus exciting) experience, so students are eager to use computers in 

class. Currently, we are experiencing an Internet „boom,” and students want to be part of it. Practical 

considerations also motivate some students; they expect that they will need to use computers and English in their 

careers or when they study abroad, so they appreciate learning the practical skill of writing and sending e-mail in 

English. 

● The Internet places English in an international context. Students quickly discover for themselves that a majority 

of the information on the Internet is in English; they also discover that they can use English as a means of learning 

about and communicating with people around the world, and not just in English speaking countries. Of course, 

students of English want to make contact with native speakers, but many of my students also have a strong interest 

in communicating with people from other countries as well. 

● Internet projects are interactive. Even when students are simply browsing, they are actively choosing what they 

will look at next. Searching for information involves work on the part of the students, as do sites which ask the 

user to fill out forms. Most web sites have e-mail addresses so that viewers can ask questions or send comments 

to a creator of a site, something which makes the web more easily interactive than a book or magazine. 

Top tips  

The internet is a fantastic tool for teachers. It’s not the answer to simple teaching or learning, but it is an incredibly 

motivating resource for both teachers and learners. You can find materials for use in traditional classes, you can access 

message boards and discussion groups for your own interest, development and to get ideas and activities for lessons, you 

can use it as a communication tool which allows your students to interact with people around the world in English and you 

can use it as the basis of lessons with students accessing the internet live during lessons. It’s not always easy to use and it 

does have its problems but it’s a motivating and engaging resource for both students and the teachers. 

Here are some top tips for teachers using the internet. 

● Don’t be afraid of the technology, it’s not difficult to learn to use 

● Learn how to search effectively and evaluate the materials you find 

● Prepare internet lessons and materials carefully, remember to have alternative material ready in case of 

technological or other problems 

● Before using the internet in class, check any sites that you will be asking the students to use. 

● During the lesson, monitor the students carefully 

● Finally – have fun and be creative! 
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Students’ benefit using the internet 

● students work with great pleasure on the computers as the language is given in different and more interesting, 

attractive ways through games, animated graphics and problem solving techniques . 

● students are well-disciplined as the use of technology inside or outside the classroom tends to make the class more 

interesting. 

● students instead of a teacher become leaders in class 

● students receive feedback immediately and they benefit from it. 

● students have time flexibility as they can use various resources of authentic materials either at school or from their 

home. 

● they do not need to be at a fixed place at a fixed time to learn a language or to pass a test. 

Conclusion 

My own experience shows that students work better and more efficiently when there is something connected with the 

modern technologies in the classroom. In order to make students understand their teachers and actively take part in class 

activities,  internet is vital. By the way, the internet with its unlimited resources, will never replace language teachers, but 

it can make the English language teaching more interesting and fruitful for both teachers and students. 
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IMPORTANȚA VOLUNTARIATULUI ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR 

 

Petrescu Marius 

 Școala Gimnazială Mânzălești, județul Buzău 

 

În statele lumii civilizate, voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de categorii diverse 

de oameni și din diferite motive: de a ajuta semenii, de a se experimenta într-un anumit domeniu, de a cunoaște oameni 

sau chiar de a se distra, în sensul bun al cuvântului. În România, voluntariatul beneficiază de o minimă atenție și de o slabă 

informare. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității elevilor. 

Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din ce în ce mai atractiv 

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. Un aspect important al creării de şanse egale 

pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a 

absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. 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 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 unor edituri, cercurile de lectură 

i-au avut ca protagoniști pe acești copii. Concret, m-am gândit că nu numai copilul cu cerințe educative speciale are nevoie 

de ajutor, mai mult de atât, chiar el poate fi de ajutor la rândul său. 

Activitățile în care aceste roluri se schimbă sunt extrem de interesante la nivelul dezvoltării psihice a elevului, întrucât, din 

neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru comunitatea sa, fapt pe care îl vede prin realizările sale. 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. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să ne învățăm copiii să 

facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: „dacă vrem să trăim într-o lume mai 

bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin 

schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele 
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defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau 

abandonate. Participarea într-un cadru formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de 

apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, 

participând alături de copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 
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OVIS MINDENNAPOK  

Naznan Ibolya,  

 Liceul tehnologic " Liviu Rebreanu" 

 Bălan, Structura Gr. Cseperedő 

                

avagy kreatívan az oviban 

 Hűvös reggelre ébredtünk, fázósan húzom össze a kabátot magamon, meggyorsítom lépteim, 

miközben a mai nap forgatókönyvét ismételgetem magamnak. “ Nem érhet meglepetés- nyugtatgatom 

magam- a szemléltető anyagokat előkészítettem, a mondókákat tudom, azokat a közös játékokat is 

nemegyszer eljátszodtuk már, igaz, egy másik generációval, minden megy majd, mint a karikacsapás!” 

 Gondolataimból néhány gyerek köszönése térít magamhoz: - Jó reggelt, óvónéni! Mosolygok 

rájuk, viszonzom köszönésük, néhány éve még őket vártam az oviban, s már hogy megnőttek!  Tovább 

lépdelek a megszokott úton, gondolataim ismét visszakanyarodnak az ovihoz, az új csoporthoz. Két hete 

kezdődött meg a tanév, 27 gyerek számára vagyok néhány órára egy személyben édesanya, nagymama, 

óvónéni néha még kicsi mama is. 27 gyerek, kicsi is, nagy is, sok ez így egy csoportban, de kevés a 

városkának, ahol évről évre csökken a gyerekek száma és egyre kevesebben vagyunk. A “ nagyok” már alig várják, hogy 

találkozzunk, meséljenek az elmúlt nap eseményeiről, de a “ kicsik”… hát nehéz a beszoktatás!  

 Nagyjából idáig értem gondolataimmal, hiszen megérkeztem. Átöltözöm, aztán előkészítem a kuckókba a 

játékokat, feladatlapokat, kézügybe a bábot, hiszen neki ma főszerep jut: ő tanítja meg a gyerekeknek a testrészeket és már 

megérkezik az első ovis. Büszke arra, hogy ő lett az első és “segíteni” tud nekem. Aztán érkeznek, hat, hét…csacsogás, 

búcsú anyától, apától és lassan-lassan elfoglalják helyüket a kuckókban. Én meg ide is, oda is bekukkantok, egy “csésze 

kávéra és epertortára”, ebédet vinni az építőmestereknek, “megtervezni” az új vasútat, és nagyjából ennyi a játék. 

 Éles visítás, sírás,” a hazaakarokmenni”, a “nemmaradokitt” – mennem kell. Anyuka kérőn néz: “mennem kell, 

elkések”. Tudom, nem helyes, leválasztom, ölbe veszem, jön a mese, hogy “ intünk anyának, aztán csak ketten játszunk, 

mivel is? Hát persze! A szemet, orrot  meg kell törülni, egy papírzsebkendő erre a célra, és máris rögtönzök: - Tudod, ki 

lakik a dobozban?  Kérdő tekintete elárulja, hogy kiváncsian várja a választ. Amíg néhányat szepeg, gyors mozdulattal 

fejet bogzok, fület-farkat csavarintok, két piros szemecskét is rajzolok, és kész a varázslat. 

                                                                                                                              

  És mosolyt csalok a többi érkező sírós apróság arcára is. A “ nagyokat” is csábítja a zsepi- nyuszi, nekik is kell 

egy barát, és már tudom, oda a feladatlap, a napi forgatókönyv, az előkészített anyag. Peregnek a percek, és amíg csavarjuk- 

bogozzuk a nyuszikat a testrészekről is tanulunk.    
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Csend, nyugalom van, addig, ameddig egyik picur el nem szakítja másik picur nyuszikáját. Már fáradtak, a 

vigasztalás sem könnyű. Kihasználva egy pillanatnyi csendet, megkérdezem: Szeretnétek anyának/ apának telefonálni? 

Nem várom meg a választ, tudom, mindenki szeretne. A fadominót erre találták ki, tökéletes telefon. Csak képernyőt, 

számokat kell rajzolni a hátára… és indul a következő játék, persze bemutatkozunk, köszönünk,stb.  

 

Csak egyvalakit nem csábít a telefon, neki valami mást kell kitalálnom. Akarsz egy saját kis Manót?  Nemet int.- Nekem 

van egy saját Manóm, megmutassam? Erre már nem mond nemet. A mutatóujjamra szemet, orrot, szájat, hajat is rajzolok, 

és indul az ujj-játék. A történet a többieket is odavonzza.- Jó játék!- hallom valakitől. Én is akarom, én is –és már mondjuk: 

Volt egyszer egy kerítés…( és megtanuljuk a köszönési formákat és egyben artikulációs gyakorlatokat is végzünk) 
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Amikor az ajtó kinyílik, boldogan mutatják szüleiknek a Manót, nyuszit. Boldogok és én is az vagyok, és ez a 

fontos. Elrakosgatom a még ottmaradt játékokat, fáradt vagyok. Tekintetem a kezemre esik, meglátom a mosolygós 

Manófejet. Hosszan néz, mintha mondani akarna valamit: - Legyen kezed ügyében, zsebedben valami, akármi, csecse- 

becse, hiszen ki tudja, holnap mit kell “ varázsolni” belőle. Igen, holnap- mondom neki, és visszamosolygok rá, mielőtt 

még lemosom. 
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„Mijloace tehnice utilizate în învățământul preșcolar” 

 

Prof. Forăscu Andrada-Cristina 

Gradinita "Spiridusii", sector 6, Bucuresti 

 

 

Mijloacele de învățământ sunt definite de I. Nicola ca fiind "totalitatea materialelor, dispozitivelor și aparatelor 

cu ajutorul cărora se realizează transmiterea și asimilarea informației didactice, înregistrarea și evaluarea rezultatelor 

obținute”10. 

Mijloacele de învățământ reprezintă un ansamblu complex de instrumente sau resurse produse, adaptate sau 

selectate de cadrul didactic în vederea atingerii scopurilor instructiv-educative. Acestea au un potențial pedagogic cu funcții 

specifice care le deosebesc de celelalte materiale care intră în dotarea unității de învățământ. Ele ajută considerabil la 

transmiterea unor cunoștințe, la formarea și consolidarea unor priceperi și deprinderi, la evaluarea unor achiziții, la 

realizarea unor aplicații practice în cadrul activităților sau altor forme de organizare a procesului de învățământ. Mijloacele 

de învățământ sunt instrumente de acțiune purtătoare de informație care intervin direct în procesul instructiv-educativ, 

susținând și amplificând eforturile de predare ale educatorului și cele de învățare ale preșcolarilor. 

Mijloacele tehnice  de instruire reprezintă o categorie a mijloacelor de învățământ alcătuită din ansamblul de 

procedee mecanice, optice, electrice și electronice-de înregistrare, păstrare și transmitere a informației. În literatura 

pedagogică românească, mijloacele tehnice de instruire sunt definite ca ansamblu al mijloacelor de învățământ cu suport 

tehnic și care pretind respectarea unor norme tehnice de utilizare speciale, respectiv echipamente tehnice-aparatele, 

dispozitivele, mașinile, utilajele, instalațiile utilizate în procesul didactic. În funcție de analizatorul solicitat, există mijoace 

tehnice vizuale (retroproiector), mijloace tehnice auditive (radio, casetofon) și mijloace tehnice audiovizuale (video-player, 

tv, calculator). 

În contextul actual al educației, învățământul preșcolar se poate baza pe o multitudine de mijloace tehnice care 

pot facilita atingerea obiectivelor propuse, dar și îmbogăți conținuturile transmise și lărgi orizontul copiilor în diferite 

domenii ale cunoașterii. Bazându-se pe tehnologii accesibile, cadrul didactic poate face, prin pregătirea unor materiale 

interesante, accesibile, în acord cu particularitățile individuale și de vârstă ale preșcolarilor, dintr-o activitate de predare-

învățare-evaluare tradițională o experiență de lucru interactivă și atractivă.  

Există tendința de a confunda tehnologia didactică cu mijloacele tehnice de instruire. Acestea din urmă reprezintă 

doar suportul tehnic pe care educatorii îl pot folosi pentru a realiza ceea ce și-au planificat. Fără existența unor produse 

intelectuale, aceste mijloace tehnice sunt inutile, oricât de performante ar fi. Gaston Berger atrage atenția că este necesar a 

dota învățământul cu mijloace tehnice asemănătoare cu cele folosite în afara instituțiilor de educație pentru a racorda ritmul 

lent, calculat și uniform al schimbărilor din domeniul educației cu ritmul continuu și alert al schimbărilor ce se petrec în 

societate. 

Prin utilizarea mijloacelor tehnice de către cadrul didactic, interesul copiilor pe parcursul activității este menținut 

pentru o perioadă mai lungă de timp, aceștia fiind conduși de curiozitate pură, de o motivație intrinsecă, de dorința de a 

cunoaște mai mult. Bineînțeles ca reușita unor astfel de activități este dată de dotarea materială a unității școlare, dar și de 

 
10 Nicola, I. (1996), Tratat de pedagogie școlară, Editura Didactică și Pedagogică, București 
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priceperea cadrului didactic în mânuirea aparaturii respective, de calitatea materialelor realizate, de modul lor de 

prezentare, de felul în care sunt încorporate, de interesul preșcolarilor pentru subiectul tratat. Pregătirea cadrelor didactice 

are în vedere mai mult o inițiere în metodele de predare și mai puțin în modalitățile de utilizare a mijloacelor tehnice de 

instruire, astfel se impune formarea de abilități specifice mânuirii aparatelor pentru a preveni diferite greșeli, dificultăți ce 

pot apărea pe parcursul activității instructiv-educative, cum ar fi erori de punere în funcțiune/oprire a aparatelor, cauzarea 

unor defecțiuni la aparate, stângăcie în utilizarea comentariului vorbit care însoțește imaginile proiectate, etc. 

Prin împletirea mijloacelor de învățământ tradiționale cu mijloace tehnice moderne, activitățile de predare-

învățare-evaluare din cadrul grădiniței de copii au numai de câștigat. Este bine cunoscută preferința preșcolarilor pentru 

tehnologie, iar odată ce aceasta, tehnologia, este înglobată cu talent și responsabilitate, nu pot rezulta decât experiențe 

educative pozitive. Activitățile în care sunt încorporate mijloace tehnice moderne au un caracter interactiv, astfel copiii pot 

lua contact cu fenomene greu accesibile perceperii directe, cu aspecte ale realității rare sau greu accesibile, o realitate la 

care nu au acces în mod curent sau care nu poate fi redată prin imagini sau obiecte (de exemplu: într-un fel se înțelege 

ideea de orchestră printr-o imagine și cu totul altfel prin prezentarea unei scurte înregistrări audio sau video în care se 

prezintă o interpretare a acesteia sau într-un fel se înțelege fenomenul „circuitul apei în natură” printr-o imagine și cu totul 

altfel printr-un film de tip fast-forward). De asemenea, prin utilizarea mijloacelor tehnice moderne se reduce verbalismul 

predării rezultând un procest instructiv-educativ activ, practic, concret, legat de cerințele și realitățile lumii înconjurătoare. 
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PROIECT  DE  ACTIVITATE  LOGOPEDICĂ 

 

PROF LOGOPED: Luca Cosmina Maura 

Scoala Gimnazială „ Ovidiu Hulea” Aiud 

 

 

OBIECTUL:   Terapia tulburărilor de limbaj– sigmatism și rotacism 

SUBIECTUL  :  Emiterea sunetelor S, R 

GRUPA  DE  LOGOPAŢI :   logopați, cls CP  

OBIECTIVE:  Exersarea aparatului fono-articulator 

Obţinerea şi exersarea sunetului “s”, “r” 

OBIECTIVE  OPERAŢIONALE  

• Realizarea unei bune coordonări a mișcărilor aparatului fono-articulator 

• Poziţionarea organelor aparatului fono-articulator pentru pronunţarea corectă a sunetului “s”, “r” 

• Emiterea corectă a sunetului “s”, “r” 

METODE  ŞI  PROCEDEE : Conversaţia, explicaţia, exerciţiul individual, demonstaţia, imitatia 

MIJLOACE  AUXILIARE :imagini, oglinda logopedica, jocuri pentru relaxare, fişe de lucru 

FORME DE ORGANIZARE A INSTRUIRII : individuală si frontala 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Boşcaiu, E., 1972, Prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire în grădiniţele de copii, EDP. 

Burlea G., Milici, R C, 2008, Exerciţii pentru formarea şi dezvoltarea aptitudinilor de şcolaritate, ed Polirom, Iaşi 

Hărdălău, L., Laslou, G.,  2011, Magia sunetelor-Colecţia de palatograme pentru copii, ed Primus, Oradea  

Jurcău, E., Jurcău, N., 1989, Cum vorbesc copiii noştri, ed. Dacia, Cluj-Napoca  

Păunescu, C-tin, 1984, Tulburările de limbaj la copil, ed. Medicală, Bucureşti 

 

Evaluarea şi fixarea noilor achiziţii sunt continue şi formative, copilul fiind pus permanent în situaţia de a-şi conştientiza 

pronunţia şi de a compara propriul model cu modelul oferit de logoped 

Etapele 

activităţii 

Obiectivele 

activităţii 

Tehnici terapeutice Mijloace si metode didactice 

I. Activităţi 

introductive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Antrenarea 

mobilităţii fono-

articulatorii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciții faciale: 

• Ridicarea/coborârea sprâncenelor 

• Închiderea/deschiderea alternativă 

a ochilor 

• Încreţirea/descreţirea frunţii 

• Umflarea alternativă a obrajilor 

• Umflarea și sugerea obrajilor 

Exerciţii linguale: 

• Mişcări rapide/ritmice de 

scoatere/retragere a limbii 

• Mişcări spre dreapta/stânga a 

limbii 

• Imitarea plescăitului 

• Imitarea copitelor cailor 

• Ridicarea limbii lăţite spre palat 

• Ridicarea vârfului limbii spre 

incisivii sup/inf 

• Imagini, planşe 

• Crearea unei situatii de joc 
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II. Obţinerea 

sunetului deficitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Pregătirea 

impostării sunetului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Emiterea sunetelor 

prin demonstraţie şi 

imitaţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii labiale: 

• Întinderea/rotunjirea buzelor 

• Acoperirea unei buze cu cealaltă 

• Vibrarea buzelor 

• Pronunţia sunetelor i-s-z, p-b-m 

• Pronunţia silabelor ti-tu 

Exerciţii mandibulare: 

• Ridicarea/coborârea mandibulei 

• Imitarea rumegatului 

• Mişcări înainte. înapoi a 

mandibulei 

Exerciţii velo-palatine 

• Imitarea tusei, căscatului 

• Mişcări de deglutiţie 

Exerciţii respiratorii: 

• Umflarea obrajilor, apoi scoaterea 

aerului prin lovirea lor cu pumnul 

Fise de lucru  

 

 

Exercitii cu onomatopee: 

• Pentru “s” imităm şarpele, gâsca: 

sss 

• Pentru “z” imităm albina: bzz, bzz 

• Chemăm pisica: pis, psss 

• Chemăm câinele: csss, cu-ţu 

• Pentru “r” imităm ursul: morr, 

morr; cioara”crra, crra; greierele: 

crri, crri; motorul: brrm, brrm: 

frigul: drrr, drrr: soneria: ţârrr, 

ţârr: telefonul: târr, târr; 

 

Pentru sumetele “s,z” 

• Buze întinse 

• Dinţii foarte uşor îndepărtaţi 

• Vârful limbii se sprijină pe 

incisivii inferiori 

• Aerul se scurge pe canalul lingual 

• Participarea sau neparticiparea 

coardelor vocale la “s”, “z” 

• Conştientizarea poziţiei fiecărui 

organ de articulare 

• Pronunţia concomitentă cu 

logopedul 

• Pronunţia reflectată cu logopedul 

• Pronunţia independentă 

 

Pentru sunetul “r” 

• Exersarea vibrării limbii: limba se 

scoate între buze, obrajii se umflă 

puternic, aerul  care iese 

sonorizant să imprime limbii o 

vibraţie 

• Limba se aşează tot între buze, dar 

acum vibrează buzele, elevul fiind 

rugat să sufle pentru a face limba 

să vibreze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Demonstraţie şi exerciţiu individual 

la oglinda logopedică, pentru fiecare 

elev 

 

 

 

 

 

 

• Demonstraţie şi exerciţiu individual 

la oglinda 

• Se pronunţă întâi în şoaptă, cu efort 

minim, apoi tot mai puternic 

• Palatograme: exersarea şi 

respectarea cerinţelor din palatograme 

( Hărdălăe, Laslou – magia sunetelor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Demonstraţie şi exerciţiu la oglinda 

logopedică, individual pentru fiecare 

elev 
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3. Emiterea sunetului 

în asociere cu vocale 

• Limba se aşează pe incisivii 

superiori şi se suflă cu putere, 

astfel încât vârful limbii ieșit afară 

să vibreze 

 

• Buze întredeschise 

• Dinţii de sus şi jos se văd 

• Limba sub formă de linguriţă se 

ridică spre cerul gurii 

• Vârful limbii este ascuns în 

spatele dinţilor de sus şi tremură 

în momentul în care aerul iese pe 

gură-aer fierbinte, cu întreruperi 

scurte şi ritmice, tremur uşor sub 

bărbie 

• Limba sub formă unei linguriţe 

este ridicată spre cerul gurii în 

spatele dinţilor de sus şi vibrează 

în momentul expulzării aerului-

jetul de aer cald iese printre 

buzele uşor deschise-corzile 

vocale vibrează 

• Pentru rostirea sunetului r se 

recomandă introducerea acestuia 

în silabe consonantice, deoarece 

în timpul pronunţiei acestor silabe 

limba începe să vibreze-tra, pre, 

pru, bre, bri, cri 

 

 

• Se pronunţă sunetul-problemă în 

asociere cu vocale care au un 

model de pronunţare apropiat: se, 

si, să, sâ; ze, zi, ză, zâ; re, ri, ră, 

râ. 

• În funcţie de disponibilitatea 

fiecărui copil, se poate încerca 

asocierea sunetului-problemă şi cu 

celelalte vocale: a, o, u 

 

• Palatograme: exersarea şi 

respectarea cerinţelor din palatograme 

(anexa 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Demonstraţie şi exerciţiu individual 

la oglinda logopedică 

• Se pronunţă întâi în şoaptă cu efort 

minim, apoi tot mai puternic 
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Jocul ṣi dezvoltarea psihică 

Graure Florentina Daniela 

Scoala Gimnaziala nr. 1 Oinacu 

 Gradinita cu program normal nr.3 Comasca 

 

 

 Sistemul instructiv-educativ al grădiniţei include dezvoltarea unui cerc larg de interese ṣi forme de activitate ale 

copiilor. Unii pedagogi subliniază semnificaţia jocului, atât din punct de vedere instructiv cât și educativ. 

              La vârsta preṣcolarităţii jocul are o dublă semnificaţie: pe de o parte, el este cadrul în care se manifestă, se 

exteriorizează întreaga viaţă psihică a copilului, în joc copilul exprimându-ṣi cunoṣtinţele, emoţiile, satisfăcându-ṣi 

dorinţele ṣi eliberându-se, descărcându-se tensional, pe de altă parte jocul constituie principalul instrument de formare ṣi 

dezvolatare a capacităţilor psihice ale copilului, nici una dintre funcţiile ṣi însuṣirile lui psihice neputând fi concepute ṣi 

imaginate în afara jocului. 

 Jocul deschide în faţa copilului nu doar universul avtivităţii, ci ṣi universul extrem de variat al relaţiilor 

interumane oferind prilejul de a pătrunde în intimitatea acestora ṣi dezvoltând dorinţa  copilului de a se comporta ca adulţii. 

El dă posibilitatea preṣcolarilor de a-ṣi apropia realitatea înconjurătoare, de a-ṣi însuṣi funcţia socială a obiectelor, de a se 

familiariza cu semnificaţia socioumană a activităţii adulţilor, de a cunoaṣte ṣi stăpâni lumea ambientală, ṣi în sfârṣit, jocul 

formează, dezvoltă ṣi resctructurează întreaga viaţă psihică a copilului. 

Jucându-se cu obiectele copiii îṣi dezvoltă percepţiile de formă, mărime, culoare, greutate, îṣi formează capacitatea de 

observare. Jocul se manifestă ca o activitate legată de sfera trebuinţelor copilului. Prin joc se produce trecerea de la 

motivele sub forma dorinţelor nemijlocite preconṣtiente de nuanţă afectivă, la motivarea sub forma intenţiilor generalizare, 

situate la hotarul conṣtientizării. 

 Procesul trecerii de la nivelul de gândire specific perioadei preṣcolare la forme superioare este foarte complex. 

Jocul reprezintă acea activitate în care se produc principalele procese legate de învingerea „egocentrismului” cognitiv. 

Copiii nu observă că ocupând o altă poziţie, ei au devenit alţii în ochii altor participanţi, adică sunt percepuţi altfel. 

Asumându-ṣi un anumit rol în joc, copilul este obligat să ţină seama ṣi de rolul partenerului său. Fiecare dintre parteneri 

acţionează unul în raport cu celălalt de pe o poziţie nouă, convenţională, trebuind să-ṣi coordoneze acţiunile cu rolul 

partenerului. Toate obiectele impuse în joc ṣi cărora li se atribuie anumite semnificaţii din punct de vedere al rolului 

trebuie percepute de toţi participanţii la joc, deṣi aceṣtia nu operează cu ele. În joc copilul efectuează operaţii cu obiecte 

imitând acţiunile adultului. Examinând acţiunea copilului în joc, putem observa că el operează de acum cu semnificaţiile 

obiectelor. Această cale în direcţia de dezvoltare a acţiunilor mintale rupte de obiecte cu ajutorul semnificaţiilor reprezintă 

în acelaṣi timp apariţia premiselor în dezvoltarea imaginaţiei. Prin joc se produce o restructurare esenţială a 

comportamentului copilului, aceasta devenind comportament voluntar. 

 Normele care stau la baza raporturilor umane, prin joc, devin izvorul dezvoltării morale a copilului. Jocul îṣi are 

importanţa sa în formarea colectivului unit, în formarea spiritului de independenţă, atitudinii pozitive faţă de muncă, în 

corectarea unor abateri în comportametul copiilor. Toate aceste efecte educative se sprijină, ca pe un adevărat fundament, 

pe influenţa pe care jocul o exercită asupra dezvoltării psihice a copilului, asupra modelării personalităţii lui. 

 Jocul rămâne un moment încărcat de structuri psihologice extrem de deschise, adevărate ferestre deschise larg 

spre lumea mare, spre influenţele marii societăţi ṣi se constituie ca un moment de transfiguraţie ṣi flexionare a personalităţii 

sale sub influenţe sugestive, reproducând ṣi crescând situaţii complexe de trăire activă supusă jocului. 
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 Toatea acestea au o mare importanţă în socializarea conduitei ṣi în formarea activă a personalităţii, printr-un 

proces complex, care îl educă ṣi îl formează pentru viaţă. Jocul reprezintă de fapt un stadiu ṣi o latură a tuturor sistemelor 

reflexe din care se încheagă activitatea nervoasă superioară. 

 „ Jocul, prin temperatura specifică a activităţii psihice pe care o stimulează devine terenul pe care se pot 

exercita cele mai complexe ṣi importante influenţe, atât în ceea ce priveṣte însuṣirile psihice, cât ṣi procesele psihice „ 

.  
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

PROFESOR: Alecse Alina Mihaela 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.8 Buzău 

NIVEL/ GRUPĂ: Nivel I- Grupa mică  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cine sunt/suntem?” 

TEMA PROIECTULUI: „Eu și lumea mea” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Acasă cu familia mea” 

TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: „Ce bine este la noi acasă!” 

TIPUL DE ACTIVITATE: consolidarea şi verificarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor  

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: ADP+ADE (DŞ+DOS)+ ALA1+ALA2 

➢ ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: „Acolo locuiesc eu! Așa este familia mea!” 

RUTINE: primirea copiilor, masa, desprinderile de igienă personală 

TRANZIŢII: „Am o căsuță mică”, „Joculețul muzical Familia”, „Trenulețul veseliei”, „Jocul degetelor” 

➢ ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE): 

DOMENIUL ŞTIINŢĂ-Activitate de cunoaștere a mediului: „Locuința și membrii familiei”-joc didactic 

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE- Activitate practică: „Căsuța familiei mele”- asamblare, lipire, decorare 

➢ JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER-ALESE (ALA1): 

JOC DE ROL: „De-a familia” 

CONSTRUCŢII: „Locuințe” 

ŞTIINŢĂ: „Activitățile membrilor familiei”- fișă de lucru 

➢ JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE (ALA2):  

JOC DISTRACTIV: „Plimbă bebelușul” 

JOC DE MIŞCARE: „Cursa copiilor harnici”-joc în aer liber 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

A.1.Motricitate grosieră şi motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

A.2.Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mişcării 

B.3.Conceptul de sine 

C.2.Finalizarea sarcinilor şi a acţiunilor (persistenţă în activităţi) 

C.3.Activare şi manifestare a potenţialului creativ 

D.1.Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

E.2.Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat  

COMPORTAMENTE VIZATE: 

A.1.2.Participă activ în jocuri 

A.1.3.Utilizează mâinile şi degetele pentru realizarea de activităţi variate 

A.2.3.Îşi coordonează mişcările în funcţie de ritm, cadenţă, pauză, semnale sonore, melodii 

B.3.1.Exerseză, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale 

C.2.1.Realizează sarcinilor de lucru cu consecvenţă 

C.3.1.Manifestă creativitate în activităţi diverse 

D.1.1.Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înţelegerii şi receptării lui (comunicare receptivă) 
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E.1.1.Identifică elementele caracteristice ale unor relații din mediul apropiat 

E.1.2.Compară experiențe, acțiuni, relații din mediul apropiat 

E.1.5.Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

    𝑶𝟏- Să numească componența familiei proprii cu ajutorul siluetelor din joc; 

    𝑶𝟐- Să identifice, în mod dirijat, obiecte și încăperi din propria locuință; 

    𝑶𝟑- Să utilizeze materiale, unelte şi tehnici de lucru variate pentru a realiza căsuța familiei;  

    𝑶𝟒- Să interpreteze rolul unui membru din familie în cadrul jocului pe baza experienței acumulate; 

    𝑶𝟓- Să construiască din diferite piese tipuri diferite de locuințe; 

    𝑶𝟔- Să asocieze membrii familiei cu diferite activități desfășurate în cadrul ei; 

    𝑶𝟕- Să participe activ în cadrul jocurilor recreative, respectând regulile date; 

STRATEGII DIDACTICE: 

• Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, brainstormingul, demonstraţia, exerciţiul, observaţia, jocul didactic; 

• Mijloace de învăţământ: planşe cu încăperile unei locuințe, jetoane cu obiecte și mobilier din locuință, siluete cu membrii 

familiei, lipici, decupaje, elemente decorative; 

• Forme de organizare: frontal, individual. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Curriculum pentru educaţia timpurie, MEN,2019 

2. Suport pentru explicitarea si intelegerea unor concepte si instrumente cu care opereaza curriculumul pentru educatie 

timpurie-2019 

3. Repere fundamentale in invatarea si dezvoltarea timpurie a copilului de la nastere la 7 ani 

 

SCENARIUL ZILEI 

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Acolo locuiesc eu! Așa este familia mea!” 

Activitatea debutează cu întânirea de dimineaţă. Copiii vor intra în sala de grupă, în rând câte unul. Educatoarea va 

adresa salutul: „Dimineaţa a sosit,/ La grădiniță am venit./ Pe scăunele ne aşezăm/ Şi frumos ne salutăm.” 

      Salutul: Educatoarea va saluta copiii:„Bună dimineaţa, mici exploratori!”.Educatoarea le va spune copiilor că îmreună 

formează familia de la grădiniță. Îi întreabă ce înseamnă o familie. (brainstorming) Se va sublinia concluzia la care s-a 

ajuns. (2 sau mai multe persoane care se iubesc, se ajută, se respectă) 

      Prezenţa se va face cu siluetele exploratori ce au chipurile lor. În felul acesta se vor identifica absenţii. 

      În continuare, atenţia copiilor va fi îndreptată spre Calendarul naturii. Se poartă o discuţie despre anotimpul în care 

ne aflăm, despre starea vremii din ziua respectivă. „Calendaru-i încântat,/ Că despre vreme am aflat!” 

      Împărtăşirea cu ceilalţi-Activitatea de grup: se va realiza, pornind de la o discuţie iniţiată de către educatoare despre 

ce poate spune fiecare despre familia și locuința lui. 

     Noutatea zilei: „Familia de ursuleți”. Educatoarea va aduce în grupă o familie de ursuleți de pluș care va lua parte la 

activităţile pe care le vor desfăşura împreună. 

     Mesajul zilei: Ursuleții le transmit copiilor un mesaj - „Ne bucurăm să vă cunoaștem și abia așteptăm să aflăm despre 

familia și locuința voastră!” 

    Gimnastica de înviorare se va realiza prin intermediul unui joc cu mişcări sugestive. 
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    Momentul de lectură: Educatoarea le va spune copiilor o scurtă povestioară despre familia de ursuleți și locuința lor. 

       Vom continua cu desfăşurarea centrelor de interes de la ALA1: JOC DE ROL: „De-a familia” cu recuzita necesară. 

CONSTRUCŢII: „Locuințe” din diferite tipuri de piese. ŞTIINŢĂ: „Activitățile membrilor familiei”- fișă de lucru 

       Moment de mişcare: „Copilași zglobii sar în poieniţă,/ Cățeluși voioși mișcă din codiță, /Pisicuța trece așa încetișor,/  

Să prindă șoricelul așa cât mai ușor!” 

  În continuarea activităţii, la sugestia familiei de ursuleți, se va desfăşura D.Ș. - Activitatea de cunoaștere a 

mediului: „Locuința și membrii familiei”-joc didactic. Activitatea se va desfăşura împreună cu toţi copiii. Se vor explica 

sarcinile de joc, regulile jocului și se va desfășura un joc de probă. Copiii se vor aşeza pe scăunele și vor realiza, potrivit 

regulilor transmise,  sarcinile de joc. Vor numi componența familiei proprii cu ajutorul siluetelor din joc, vor   identifica, 

în mod dirijat, obiecte și încăperi din propria locuință; vor așeza obiectele și mobilierul specific fiecărei încăperi pe planșa 

reprezentativă a acesteia. Fiecare sarcină îndeplinită va fi aplaudată și apreciată verbal. 

       Desfăşurarea activităţii va continua cu o secvenţă de DOS-Activitate practică în cadrul căreia copiii vor asambla o 

căsuță, vor lipi decupajele și vor decora căsuța obținută. Educatoarea va solicita copiii să prezinte materialele puse la 

dispoziţie. 

      Înainte de a începe activitatea practică, ne vom încălzi muşchii mici ai mâinii: „Mişcăm degeţelele,/ Batem tare 

palmele./ Cade ploaia-ncetișor,/ Stoarcem rufele cu spor!” 

Educatoarea le va preciza copiilor care sunt criteriile de evaluare ale lucrării: -Realizarea lucrării practice; -Respectarea 

suprafeței pentru pasta de lipit; -Creativitatea în decorare;  -Finalizarea lucrării.       

       Lucrările copiilor vor fi expuse, iar împreună le vom analiza şi vom verifica dacă s-au respectat paşii de lucru şi dacă 

au ţinut cont de criteriile de evaluare precizate. Astfel, se va realiza aprecierea lucrărilor. 

       Înainte de a trece la jocurile recreative, vom avea un Moment de reflecţie asupra activităţilor educative pe care le-am 

desfăşurat. În acest moment, copiii sunt adunaţi cu toţii şi vor povesti despre cum s-au jucat cu materialele puse la dispoziţie 

şi ce au realizat cu ajutorul lor. Bineînţeles că îşi vor putea exprima părerea despre activitatea preferată a zilei. 

      În continuare, se vor relexa şi se vor juca în cadrul Jocurilor şi Activităţilor recreative (ALA2): „Hai acum să ne 

distrăm, Împreună să ne jucăm.” 

      Pentru început vom desfăşura primul joc, jocul distractiv -„Plimbă bebelușul!”. Copiii vor primi un bebeluș de jucărie. 

Ei vor trebui să pună bebelușul pe cap şi să pornească cu el la drum printre obstacole. Copilul va trebui să fie atent să nu 

cadă bebelușul, dar în acelaşi timp să depăşescă cu bine toate obstacolele. Astfel, prin intermediul acestui joc, educatoarea 

va creea o atmosferă plăcută si relaxantă pentru cei mici. 

      După aceea, vom porni voioşi în aer liber, pentru a desfăşura un alt joc: „Unu-doi, unu-doi,/ Mergem toţi în pas vioi./ 

Pentru joc ne pregătim/ Şi noi primii să sosim!” 

      Copiii vor fi anunţaţi că se vor juca în aer liber un joc de mişcare-„Cursa copiilor harnici”. Copiilor le vor fi prezentate 

sarcinile, regulile jocului şi împreună cu ei se va demonstra desfăşurarea acestuia-Jocul de probă. Cu un coşuleţ în mână, 

copiii vor fi astăzi ajutoarele familiei. În curte/ clasă vor fi ascunse mai multe jucării – obiecte de uz casnic. Copiii vor 

avea ca sarcină să găsească aceste obiecte. În desfăşurarea propriu-zisă a jocului, educatoarea va interveni numai dacă va 

fi cazul, va trebui să stimuleze copiii şi să îi îndemne să respecte regulile jocului. 

 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1509 

Lesson Plan 

 

Teacher: Andreea Cristudor 

Gimnazială Petre Mironescu-Mera, Vrancea 

Grade: 7th L1 

Unit 2: Modern technology 

Lesson 2: A high-tech bedroom 

Type of lesson: Mixed type (reading, speaking, delivering of knowledge, listening, assessment) 

Coursebook: Limba modernă 1.Limba engleză Student`s Book, Editura Litera  

Additional material: (internet, handouts, pictures) 

Number of classes/week: 2 

Competences: 1.1.  Identifying key information from newscasts on TV / recorded material related to different events, when 

the commentary is illustrated by images  

                         3.2. Selection of information from texts on everyday life 

Aims: By the end of the lesson, students will be able:  

- to check specific vocabulary and grammar structures 

- to properly use vocabulary related to the topic 

- to improve reading and comprehension skills 

- to improve speaking skills  

 

Stages of 

lesson 

Timing Interaction Competences Teacher does Students do Observations 

Warm up 5min T-Ss 2.4  Manifesting a 

positive attitude 

towards 

participation in 

dialogue and 

public expression 

 Teacher greets the students and 

checks the homework. 

 

Teacher invites the students to play 

a game: I`m inviting some friends 

over and we`re going to use… 

https://www.liveworksheets.com/

mv1308704ns 

https://www.liveworksheets.com/p

z109371qx 

Students 

come up 

with 

different 

activities 

that they 

can do 

inside with 

their 

friends. 

 

Pre-reading 3min T-Ss 1.1 Identifying 

key information 

from newscasts on 

TV / recorded 

material related to 

different events, 

when the 

commentary is 

Teacher asks the Ss to look both at 

the title of the text and the picture 

related to the text on page 25 and 

guess what the text is about. 

Additional questions: 

-Where is the boy? 

-How old is he? 

-What is he doing? 

Students 

answer. 

Teacher asks 

additional 

questions in 

order to make 

Ss speak more. 

https://www.liveworksheets.com/mv1308704ns
https://www.liveworksheets.com/mv1308704ns
https://www.liveworksheets.com/pz109371qx
https://www.liveworksheets.com/pz109371qx
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illustrated by 

images 

-How is he feeling? 

While-reading 17 min PW 1.1 Identifying 

key information 

from newscasts on 

TV / recorded 

material related to 

different events, 

when the 

commentary is 

illustrated by 

images 

3.2 Selection of 

information from 

texts on everyday 

life 

1. Teacher asks Ss to read the text 

in turns and at the same time 

underline the unknown words. 

2. Teacher asks Ss to summarize the 

text in a sentence. 

3. Understanding the vocabulary – 

by doing ex.10, page 25. 

 

https://dictionary.cambridge.org/di

ctionary/english/peek 

 

4. Understanding the text – ex.9, 

page 25. 

(if the time allows) 

1. Students 

read. 

2. Ss 

summarize 

briefly. 

3. Ss 

identify the 

meaning of 

the 

unknown 

words by 

doing ex 

10. They 

can use an 

online 

dictionary 

if 

necessary. 

4. Ss have 

to correct 

the false 

sentences. 

Use a 

dictionary if 

necessary 

 

Post-reading 12 min IW 

PW 

2.1 Presenting 

plans / exposing 

future intentions 

and projects 

 

1.Teacher asks Ss to talk about their 

own gadgets and say how often they 

use them. 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=LqE9qxYoLdk 

 

2. Ss work in pairs and have to ask 

each other and answer `What is 

your favourite gadget and why?` 

3. Teacher asks Ss to choose a 

verb/word related to gadgets and 

build up a true sentence about it. 

Ss present 

their 

gadgets to 

the class 

and then, 

they work 

in pairs in 

order to talk 

about their 

favourite 

one. 

While Ss talk, 

teacher draws a 

map of her Ss` 

gadgets, thus 

revising the 

specific 

vocabulary, 

but also 

identifying the 

most common 

gadget. 

Feedback and 

Assessment 

2min T-Ss 3.2 Selection of 

information from 

Teacher briefly revises the lesson 

and asks students if there are any 

Revise the 

vocabulary, 

the 

 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/peek
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/peek
https://www.youtube.com/watch?v=LqE9qxYoLdk
https://www.youtube.com/watch?v=LqE9qxYoLdk
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texts on everyday 

life 

pieces of information they did not 

understand. 

Teacher grades the students. 

collocation

s, 

expressing 

reason. 

Homework 1min T-Ss 4.3  Manifesting a 

positive attitude 

towards 

participation in an 

exchange of 

written messages 

Teacher asks students to write about 

their favourite gadget. Describe it, 

where you have it, how often you 

use it and on what purpose. Is it 

useful to you or is it just a whim/to 

be cool? 
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Proiectul unităţii de învăţare 
Prof. Dinu Daniela 

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială nr.26 Galati                                                            
Clasa aV-a/ 4 ore săpt. 

Disciplina: matematică                                                                                 

An şcolar 2020-2021 

Unitatea de învăţare: Metode aritmetice de rezolvare a problemelor de matematică                                       

Nr. ore alocate: 13  

 
Conţinuturi (detaliere) Nr. 

ore 

Săptă-

mâna 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare 

Metoda reducerii la unitate 

 

1 

 

S8          

28.X-1.XI 

 

1.1.Identificarea numerelor 

naturale în contexte variate. 

 

2.1.Efectuarea de calcule cu 

numere naturale foloșind 

operațiile aritmetice și 

proprietățile acestora. 

 

3.1.Utilizarea regulilor de calcul 

pentru efectuarea operațiilor cu 

numere naturale și pentru 

divizibilitate. 

 

5.1.Analizarea unor șituații date 

în care intervin numere naturale 

pentru a estima sau pentru a 

verifica validitatea unor calcule. 

 

6.1.Modelarea matematică, 

foloșind numere naturale, a unei 

șituații date, rezolvarea 

problemei obținute prin metode 

aritmetice și interpretarea 

rezultatului. 

 

 

 

-rezolvarea de probleme ce presupun aplicarea 

„Metodei reducerii la unitate”. 

- exerciții de aplicare a metodelor aritmetice pentru 

rezolvarea unor probleme cu numere naturale; 

- exerciții de exprimare în limbajul specific 

matematicii a informațiilor, concluziilor și a 

demersurilor de rezolvare pentru o situaţie dată; 

 - exerciții de analizare a unor situaţii date în care 

intervin numere naturale pentru a estima sau pentru a 

verifica validitatea unor calcule; 

 - rezolvare de probleme folosind numere naturale, 

pentru modelarea matematică a unei situații date și 

rezolvarea problemei obţinute prin metode 

aritmetice, făcând interpretarea rezultatului 

- exerciții de aplicare a metodelor aritmetice pentru 

rezolvarea unor probleme cu numere naturale;  

 

Mihaela Șinger, 

„Manual pentru 

clasa a V-a”, 

IDEE,  Bucuresti, 

2017 

 

 

 

Nicolae Sanda, „5 

Matematica-

exercitii și 

probleme”, Ed. 

Booklet, 

Bucuresti, 2017 

 

 

 

Fișe de lucru 

 

 

Expunerea 

 

 

Conversația 

 

 

Modelarea 

Evaluare 

continua prin 

fise de lucru/ 

exercitii din 

manual sau 

culegere, teme, 

observarea 

șistematica a 

elevilor 

Evaluare orală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

continua prin 

fise de lucru/ 

exercitii din 

manual sau 

culegere, teme, 

observarea 

Aplicații - Metoda reducerii la 

unitate 

1 S8          

28.X-1.XI 

 

Metoda comparației 

 

1 S8          

28.X-1.XI 

 

-rezolvarea de probleme ce presupun aplicarea 

„Metodei comparației” 

- exerciții de exprimare în limbajul specific 

matematicii a informațiilor, concluziilor și a 

demersurilor de rezolvare pentru o situaţie dată; 

 - exerciții de analizare a unor situaţii date în care 

intervin numere naturale pentru a estima sau pentru a 

verifica validitatea unor calcule; 

 - rezolvare de probleme folosind numere naturale, 

pentru modelarea matematică a unei situații date și 

Aplicații- Metoda comparației 1 S8          

28.X-1.XI 
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1.1.Identificarea numerelor 

naturale în contexte variate. 

 

2.1.Efectuarea de calcule cu 

numere naturale foloșind 

operațiile aritmetice și 

proprietățile acestora. 

 

3.1.Utilizarea regulilor de calcul 

pentru efectuarea operațiilor cu 

numere naturale și pentru 

divizibilitate. 

 

5.1.Analizarea unor șituații date 

în care intervin numere naturale 

pentru a estima sau pentru a 

verifica validitatea unor calcule. 

 

6.1.Modelarea matematică, 

foloșind numere naturale, a unei 

șituații date, rezolvarea 

problemei obținute prin metode 

aritmetice și interpretarea 

rezultatului. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Identificarea numerelor 

naturale în contexte variate. 

 

2.1.Efectuarea de calcule cu 

numere naturale foloșind 

operațiile aritmetice și 

proprietățile acestora. 

rezolvarea problemei obţinute prin metode 

aritmetice, făcând interpretarea rezultatului 

- exerciții de aplicare a metodelor aritmetice pentru 

rezolvarea unor probleme cu numere naturale;  

 

 

Brainstorming 

 

 

Problemati-zarea 

Descoperirea 

 

 

 

Algoritmiza-rea;  

 

 

 

Exercițiul 

 

 

Proiectul 

 

 

 

Portofoliul 

 

 

 

      

Mihaela Șinger, 

„Manual pentru 

clasa a V-a”, 

IDEE,  Bucuresti, 

2017 

 

 

 

Nicolae Sanda, „5 

Matematica-

exercitii și 

probleme”, Ed. 

Booklet, 

Bucuresti, 2017 

șistematica a 

elevilor 

Evaluare orală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

continua prin 

fise de lucru/ 

exercitii din 

manual sau 

culegere, teme, 

observarea 

șistematica a 

elevilor 

Evaluare orală  

 

 

 

 

 

 

 

Metoda figurativă 

 

1 

 

S9 

4-8.XI 

-rezolvarea de probleme ce presupun aplicarea 

„Metodei figurative” 

- exerciții de exprimare în limbajul specific 

matematicii a informațiilor, concluziilor și a 

demersurilor de rezolvare pentru o situaţie dată; 

 - exerciții de analizare a unor situaţii date în care 

intervin numere naturale pentru a estima sau pentru a 

verifica validitatea unor calcule; 

 - rezolvare de probleme folosind numere naturale, 

pentru modelarea matematică a unei situații date și 

rezolvarea problemei obţinute prin metode 

aritmetice, făcând interpretarea rezultatului 

- exerciții de aplicare a metodelor aritmetice pentru 

rezolvarea unor probleme cu numere naturale;  

Aplicații- Metoda figurativă 

 

1 S9 

4-8.XI 

Metoda mersului invers 

 

1 

 

S9 

4-8.XI 

-rezolvarea de exercitii și probleme ce presupun 

aplicarea metodei „Mersului invers”. 

- exerciții de exprimare în limbajul specific 

matematicii a informațiilor, concluziilor și a 

demersurilor de rezolvare pentru o situaţie dată; 

 - exerciții de analizare a unor situaţii date în care 

intervin numere naturale pentru a estima sau pentru a 

verifica validitatea unor calcule; 

 - rezolvare de probleme folosind numere naturale, 

pentru modelarea matematică a unei situații date și 

rezolvarea problemei obţinute prin metode 

aritmetice, făcând interpretarea rezultatului 

- exerciții de aplicare a metodelor aritmetice pentru 

rezolvarea unor probleme cu numere naturale;  

Aplicații- Metoda mersului 

invers 

 

1 S9 

4-8.XI 

Metoda falsei ipoteze 

 

1 

 

S10 

11-15.XI 

-rezolvarea de probleme ce presupun aplicarea 

metodei reducerii la unitate. 

- exerciții de exprimare în limbajul specific 

matematicii a informațiilor, concluziilor și a 

demersurilor de rezolvare pentru o situaţie dată; 
Aplicații- Metoda falsei ipoteze 1 S10 

11-15.XI 
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3.1.Utilizarea regulilor de calcul 

pentru efectuarea operațiilor cu 

numere naturale și pentru 

divizibilitate. 

 

5.1.Analizarea unor șituații date 

în care intervin numere naturale 

pentru a estima sau pentru a 

verifica validitatea unor calcule. 

 

6.1.Modelarea matematică, 

foloșind numere naturale, a unei 

șituații date, rezolvarea 

problemei obținute prin metode 

aritmetice și interpretarea 

rezultatului. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Identificarea numerelor 

naturale în contexte variate. 

 

2.1.Efectuarea de calcule cu 

numere naturale foloșind 

operațiile aritmetice și 

proprietățile acestora. 

 

3.1.Utilizarea regulilor de calcul 

pentru efectuarea operațiilor cu 

numere naturale și pentru 

divizibilitate. 

 

5.1.Analizarea unor șituații date 

în care intervin numere naturale 

 - exerciții de analizare a unor situaţii date în care 

intervin numere naturale pentru a estima sau pentru a 

verifica validitatea unor calcule; 

 - rezolvare de probleme folosind numere naturale, 

pentru modelarea matematică a unei situații date și 

rezolvarea problemei obţinute prin metode 

aritmetice, făcând interpretarea rezultatului 

- exerciții de aplicare a metodelor aritmetice pentru 

rezolvarea unor probleme cu numere naturale;  

 

 

 

Fișe de lucru 

 

 

Expunerea 

 

 

 

Conversația 

 

 

Modelarea 

 

Brainstorming 

 

 

Problemati-zarea 

Descoperirea 

 

 

 

Algoritmiza-rea;  

 

 

 

Exercițiul 

 

 

Proiectul 

 

 

 

Portofoliul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

continua prin 

fise de lucru/ 

exercitii din 

manual sau 

culegere, teme, 

observarea 

șistematica a 

elevilor 

Evaluare orală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test de 

evaluare  

 

 

Recapitulare  2 S10 

11-15.XI 

Aplicatii recapitulative ce presupun: 

-Identificarea unei metode aritmetice adecvate 

pentru rezolvarea unei probleme date. 

-Reprezentarea datelor dintr-o problemă, în vederea 

aplicării unei metode aritmetice adecvate 

-Aplicarea metodelor aritmetice pentru rezolvarea 

unor probleme cu numere natural. 

-Stabilirea valorii de adevăr a unui enunț matematic 

cu numere naturale, foloșind metode aritmetice. 

-Modelarea unor probleme practice utilizând metode 

aritmetice (metoda reducerii la unitate, metoda 

comparaţiei, metoda figurativă, metoda mersului 

invers etc.) 

Evaluare 1 S11 

18-22.XI 

*Verificarea sistemului de cunoștințe asimilate de 

către elevi și stabilirea nivelului de competențe 

dobândite: 

înțelegere, aplicare și exersare, aprofundare și 

performanță, prin 

rezolvare de exerciții și probleme grupate după 

criteriile de notare, pe fișe pentru teste de 

cunoștințe 
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pentru a estima sau pentru a 

verifica validitatea unor calcule. 

6.1.Modelarea matematică, 

foloșind numere naturale, a unei 

șituații date, rezolvarea 

problemei obținute prin metode 

aritmetice și interpretarea 

rezultatului. 
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FUNCȚIA METALINGVISTICĂ. MIJLOACE DE REALIZARE 

ÎN LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ 
 

Prof. limba și literatura română: Ioniță Maria-Lavinia  

Școala Gimnazială King George, București 

 

   Primordialitatea aspectului vorbit al limbii reprezintă un subiect tratat în numeroase lucrări de specialitate, inclusiv în 

,,Corectarea și autocorectarea în conversația spontană” de Laurenţia Dascălu Jinga. Această idee a importanței caracterului 

vorbit care primează în raportul: limbaj vorbit- limbaj scris este argumentată prin intermediul mai multor aspecte: 

,,filogenetic (limba vorbită o precede din punct de vedere istoric pe cea scrisă), ontogenetic (achiziționarea limbii vorbite 

de către copil se realizează înaintea celei scrise), practic (comunicarea interumană se efectuează în principal prin 

intermediul articulației fonice), sociocultural (oralul evidențiază organizarea și interacțiunea socială mai mult decât scrisul), 

intern ( comunicarea orală dispune de mijloace paralingvistice doar parțial transferabile în scris)” 11 . Interesul special 

acordat limbii vorbite este determinat de ,,dezvoltarea psiholingvisticii, a sociolingvisticii, precum și a unor direcții mai 

noi în cadrul științelor comunicării, ca etnometodologia, pragmatica, analiza discursului, care presupun folosirea 

obligatorie a unor eșantioane de limbă vorbită, reală și concretă” 12. Interacțiunea lingvistică este ,,din punct de vedere 

intrinsec și extrinsec, vulnerabilă la defecțiuni care pot surveni în orice moment”13, tocmai de aceea Schegloff, Jefferson, 

Sacks consideră că limba este constituită din sisteme de reguli care sunt integrate și tocmai de aceea pot apărea tulburări 

cel puțin determinate de modul lor de integrare 14.  

    Funcția metalingvistică este funcția centrată pe cod, asigurând comunicarea dintre emițător și receptor, emițătorul 

îndeplinind o funcție egocentrică, în timp ce receptorul îndeplinește o funcție conativă. Scopul exemplelor următoare este 

de a identifica specificul funcției metalingvistice și de a prezenta diverse forme de reflexivitate ale limbajului, corpusul 

fiind extras din ,,Monahul de la Rohia- Nicolae Steinhardt- răspunde la 365 întrebări”. 

    Primul exemplu este următorul: <<La Shakespeare dăm de cruzime, nu la bietul Artaud. De aceea și este azi mai 

„actual” ca oricînd — deși „mai actual tot atît de caraghios ca și mai „splendid” —, adică mai lesne de înțeles. Absurdul, 

nebunia, cruzimea îi erau perfect accesibile — iar noi le vedem cu ochii, le trăim. Pentru noi tema pare cu adevărat a fi (v. 

Macbeth) “full of fury and sound”. El le-a prevăzut. Orice mare scriitor e, într-o oarecare măsură, un profet, un „văzător”.>>  

    Remarcăm, mai întâi, prima structură analizabilă din acest fragment:  ,,La Shakespeare dăm de cruzime, nu la bietul 

Artaud”, care marchează aria de non- coincidență interlocutivă, locutorul urmărind familiarizarea publicului cu anumite 

informații, evitând transmiterea unei informaţii ambigue. Remarcăm forma pronominală de persoana I, numărul plural 

,,noi” care anticipează o anumită subiectivitate a emițătorului, accentuată  de adjectivul ,,bietul” care acordă  

primordialitate caracterului subiectiv.  Forma de adresare familiară marchează ideea stabilirii coincidenței. ,,Nu la bietul 

Artaud” evidențiază, prin adverbul de negație ,,nu”, evitarea ambiguității, adecvarea numirii, aria de non-coincidență dintre 

cuvinte și lucruri. ,,De aceea” este o structură  detașată de restul propoziției prin virgulă, glosând proprietatea sensului; 

,,actual” marchează, prin intermediul mărcilor suprasegmentale grafice, ghilimelele, o formă de împrumut dintr-o sursă 

externă, subliniind, astfel, aria de non-coincidență a discursului cu el însuși, dialogismul interdiscursiv. În acest caz, 

 
11 Dascălu Jinga, Laurenţia (2002b), Corectarea şi autocorectarea în conversaţia spontană, Ed. Academiei Române, 

Bucureşti, pag. 9. 

12 Ibidem, pag. 10. 
13 Ibidem, pag.7. 
14 Ibidem, pag.7. 
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discursul este diferit față de discursul produs de către participanți. Există o structură complexă marcată prin mărcile 

suprasegmentale grafice, ghilimelele <<mai actual tot atât de caraghios ca și mai ,,splendid”>> și prin conjuncția 

adversativă ,,deși” , care marchează aria de non-coincidență a discursului cu el însuși, întrucât formele de împrumut aparțin 

unei surse externe, discursul fiind diferit de cel produs de către participanți. În cazul acestei structuri, remarcăm utilizarea 

mărcilor suprasegmentale specifice autonomiei, ghilimelele, cu scopul de a evidenția citarea ca formă de intertextualitate.   

    Structura ,,adică mai lesne de înțeles” evidențiază aria de non-coincidență interlocutivă, locutorul bănuindu-l pe 

interlocutor de o anumită incapacitate de receptare a mesajului, încercând să-i explice conținutul, scopul principal fiind 

stabilirea coincidenței, în acest caz, locutorul specificând sensul.  Structura ,,iar noi le vedem cu ochii, le trăim”, separată 

prin linia de pauză de restul propoziției, evidențiază aria de non-coincidență interlocutivă, dialogismul interlocutiv fiind 

evidențiat prin formele de ajustare la celălalt, forma pronominală de persoana I, plural, marcând ideea stabilirii coincidenței.   

   Structura ,,Absurdul, nebunia, cruzimea îi erau perfect accesibile — iar noi le vedem cu ochii, le trăim” marchează, 

prin linia de pauză, distanțarea dintre două forme diferite de realizare a funcției comunicative, a doua evidențiindu-se printr-

o anumită implicare a emițătorului.         <<...  tema pare cu adevărat a fi (v. Macbeth) “full of fury and sound”. El le-a 

prevăzut.>> marchează non-coincidența discursului cu el însuși, dialogismul interdiscursiv, prin împrumutul din sursă 

externă, marcat prin mărcile suprasegmentale grafice, ghilimelele: “full of fury and sound”. Detașarea parantetică: (v. 

Macbeth) marchează non-coincidența interlocutivă, prin adăugarea unei informații care să vină în sprijinul interlocutorului. 

,,El le-a prevăzut” vine în susținerea acestei idei, marcând încă o dată dialogismul interlocutiv, subliniind ideea prezentată 

anterior. ,,Într-o oarecare măsură” marchează aria de non-coincidență dintre cuvinte și lucruri.  

   Un al doilea fragment analizabil ales este următorul: ,,Acolo se află taina tainelor: mila, cuvînt fără pereche, cel mai 

potrivit cu întruparea lui Hristos. S-a întrupat ca să ne mîntuiască, să ne scandalizeze (trezească) şi să ne miluiască. 

Michelangelo a vrut şi a izbutit să dovedească— pe calea esteticului — realitatea deplină a întrupării, aceea despre care 

Dostoievski a scris că nici apostolii n-au crezut în ea, de vreme ce s-au îndoit de putinţa învierii. În Pietă învierea, de 

asemenea, pare imposibilă, moartea definitivă. N-a mai rămas nimic altceva decît mila. Condiţia umană e redusă la 

compătimire, la a nu-ţi fi milă de. Ca şi Domnului de întreaga omenire. De aici provine probabil emoţia dumneavoastră: 

în bezna (aparent definitivă) ce se oferă privirii, îndrăzniţi să presimţiţi ce va fi. Frumuseţea statuii e şi ea „închisă”, nu 

descoperă izbînda, numai tristeţea, mila. Şi pre-simţirea aceasta nebunească, nădejdea aceasta fantastică vă îmbată la Roma, 

vă îmbată şi acum, de fericire. O fericire care, ca şi a lui Toma — interpretarea e a lui Valeriu Anania —, parcă nu cutează 

să creadă că adevărul poate fi atît de frumos, de senzaţional, de copleşitor. Pieta e lucioasă şi lustruită şi închisă în sine ca 

o figură spaţială a lui Brâncuşi. Radiază frumuseţea şi ascunde speranţa şi tumultul sufletesc. Michelangelo şi Brâncuşi 

sînt doi emotivi care îşi îmbracă masca perfecţiunii formale. Cadavrul lui Iisus e un cifru. Iar dumneavoastră v-a fost 

îngăduit să întrezăriţi cifrul. Nu-i de mirare că aţi trecut — de pot spune aşa — prin agonie şi extaz”. 

   Detașarea parantetică: ,,(trezească)” marchează aria de non-coincidență interlocutivă, dialogismul interlocutiv având 

rolul de a explica sensul structurii ,,să ne scandalizeze”, emițătorul considerând că această informație este necesară pentru 

a reda calitatea sensului, pentru a nu exista niciun fel de dubiu care să denatureze sensul mesajului. Acesta este modul prin 

care locutorul se coboară la nivelul receptorului pentru a îi clarifica un anume concept. Detașarea prin intermediul liniilor 

de pauză: ,,pe calea esteticului” evidențiază adăugarea unei informații suplimentare, ilustrând același concept prezentat 

anterior, non-coincidența interlocutivă. ,,Aceea despre care Dostoievski a scris” reprezintă o structură complexă; ,,aceea 

despre care” reprezintă o manieră de reformulare, marcând aria de non-coincidență dintre cuvinte și lucruri, 

“appropriateness repair”, specificând sensul concret cu verb dicendi ,,a scris”. De asemenea, forma de împrumut dintr-o 

sursă externă, de la Dostoievski și preluată de către participant marchează non-coincidența interdiscursivă, informația 
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preluată fiind următoarea :,,realitatea deplină a întrupării, aceea despre care Dostoievski a scris că nici apostolii n-au 

crezut în ea, de vreme ce s-au îndoit de putința învierii”. Virgula marcată în structura ,,învierea […] pare imposibilă, 

moartea definitivă” sugerează aria de non-coincidență dintre cuvinte și lucruri, avându-se în vedere diverse denumiri date 

unei realități, în cazul nostru ,,învierea” care ,,pare imposibilă” și de adeziune a locutorului la realitatea, numirea găsită 

,moartea definitivă”, între aceste două concepte existând o relație de coincidență. ,,De aici provine probabil emoția 

dumneavoastră”  marchează non-coincidența interlocutivă,  dialogismul interlocutiv, evidențiat prin formele pronominale 

de persoana a II-a plural: ,,dumneavoastră”  și prin faptul că nu există o distanțare locutor- interlocutor. Locutorul se 

coboară la nivelul interlocutorului pentru a specifica sensul informaţiei transmise. 

     ,,Bezna (aparent definitivă)” implică, prin intermediul construcției parantetice, o informație extra-textuală. 

Construcția marcată prin mărcile suprasegmentale grafice, ghilimelele „închisă” evidențiază aria de non-coincidență a 

discursului cu el însuși, întrucât formele de împrumut aparțin unei surse externe, discursul fiind diferit de cel produs de 

către participanți. Citarea ca formă de intertextualitate este evidențiată prin intermediul mărcilor suprasegmentale, 

ghilimelele. ,,O fericire care, ca și a lui Toma — interpretarea e a lui Valeriu Anania” evidențiază aria de non-coincidență 

a discursului cu el însuși, dialogismul interdiscursiv, întrucât sunt folosite elemente străine în dimensiunea lexicală și 

semantică, întâlnim forme de împrumut dintr-o sursă externă. De asemenea, putem evidenția existența ariei de non-

coincidență interlocutivă, întrucât remarcăm adăugarea unei informații extra-textuale ,,interpretarea e a lui Valeriu 

Anania” cu scopul de a familiariza receptorul. Această structură este detașată de restul sintagmei prin intermediul liniei de 

pauză, care are, de asemenea, rolul de a ne sugera faptul că această informație este suplimentară. O ultimă structură 

analizabilă întâlnită în text: ,,de pot spune aşa” marchează existența ariei de non-coincidență dintre cuvinte și lucruri. 

Remarcăm evidențierea verbului dicendi și substituirea sintagmei cu ,,ca să spun așa”.  

    Pe lângă prozodie, studiile actuale recunosc importanța intonației, care are, de asemenea, un rol foarte important în 

ceea ce privește interacțiunea verbală. ,,Strategia de reparare” în conversația spontană este caracterizată: ,,prin 

preponderența autocorectărilor față de heterocorectări, prin preponderența autocorectărilor spontane față de cele solicitate, 

prin preponderența autocorectărilor realizate în aceași intervenție în care a intervenit eroarea”. 15 

    <<,,Lucrurile pe care vorbitorii evită să le facă sunt la fel de importante ca și cele pe care le fac. […] Corectarea, 

limita dincolo de care spunem ,,nu” unei expresii, este pentru limbaj ceea ce este țărmul mării pentru o hartă. Până acum 

lingviștii au ignorat-o pentru că vedeau în ea doar râvna pedanților pentru un standard arbitrar, intolerant și personal. Dar 

rostul corectării este mult mai adânc. Motivul său este inteligibilitatea și, în ciuda unor aberații ocazionale care au abătut 

atenția cercetătorilor de la faptele esențiale, ea este destul de sistematică pentru a fi descrisă în mod științific”.>>  16 
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Bucureşti. 

Sângeorzan, Zaharia, Monahul de la Rohia- Nicolae Steinhardt- răspunde la 365 de întrebări, Ed. Humanitas, 1998. 

 
15 Ibidem, pag.79. 
16 Dwight Bolinger, The life and death of words (1965) ( fragmentul este extras din: Dascălu Jinga, Laurenţia (2002b), 
Corectarea şi autocorectarea în conversaţia spontană, Ed. Academiei Române, Bucureşti). 
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Proiect educativ de colaborare Italia-România 

“Sărbătorile mele sunt și ale tale?” 

 
Mihaela A. Petrea 

Școală gimnaziala “Ion Simionescu”, Iași 

 

Proiectul e-Twinning “Sărbătorile mele sunt și ale tale?” a fost un schimb de experiență între preadolescenții din 

două școli, din Italia și din România. Scopul colaborării a fost cunoașterea și promovarea unor sărbători tradiționale din 

țările partenere, achiziționarea unui vocabular de bază specific în limba țării partenere ce a ajutat în comunicarea cu 

partenerii, utilizarea unor mijloace (tradiționale și moderne) utile în comunicarea la distanță, utilizarea tehnologiei în mod 

creativ. 

Obiectivele propuse au fost: 

- cunoașterea și promovarea unor sărbători tradiționale; 

- îmbogățirea vocabularului cu noi termeni specifici temei discutate în limba maternă și în limba țării partenere; 

-utilizarea noii  și vechii tehnologii în comunicarea cu partenerii; 

-realizarea de activități practice ce dezvoltă imaginația și creativitatea; 

-diseminarea rezultatelor proiectului în cadrul comunității prin diverse mijloace. 

Proiectul s-a desfășurat în perioada anotimpului de iarnă și a avut ca teme de discuție sărbătorile Crăciunul și Anul 

Nou, Carnavalul, Dragobetele (văzut ca ziua prieteniei) și Mărțișorul. 

  În abordarea temelor cu elevii s- a ținut cont atât de latura tradițională cât și cea modernă a acestora. În cadrul 

temei “Dragobetele” am discutat cu elevii despre particularitățile preadolescenței (prietenii, nevoi, probleme, aspirații) și 

am pus un accent mai mare pe tema prieteniei, a comunicării și a colaborării.  Fiecare partener a realizat activități 

practice (felicitări, bilete etc.) pe care le- a trimis prin poșta tradițională sau prin cea electronică celuilalt partener. 

Diseminarea proiectului a fost realizată mai ales în comunitate (expoziții cu activitățile practice realizate; 

publicarea pe site-urile școlilor partenere ș.a.) 

Elevii implicați au cunoscut semenii lor și au observat că au multe aspecte în comun specifice vârstei (mod de 

gândire, probleme, aspirații), au aflat că îi apropie originea neolatină a limbii dar și scopul și modul de desfășurare al 

obiceiurilor și tradițiilor discutate, au utilizat noile și vechile mijloace de comunicare în mod adecvat și- au făcut noi 

prieteni. 

Profesorii, școlile  și părinții elevilor implicați au susținut în mod necondiționat și activ desfășurarea activităților 

educative, respectându-se timpii propuși și promovând proiectul prin mijloacele necesare comunității din care fac parte. 

 

Pentru a cunoaște mai bine activitatea desfășurată de noi, vă invit să vizitați link-ul: 

https://twinspace.etwinning.net/58723/home  

 

 

https://twinspace.etwinning.net/58723/home
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PLAN EDUCAȚIONAL INDIVIDUALIZAT DISCIPLINA BIOLOGIE 

ANUL ȘCOLAR 2021-2022 
 

Roșu Simona-Andreea 
Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman, Neamț 

 
 

I. DATE PERSONALE 

 

Numele și prenumele elevului școlarizat 

la domiciliu 

 

Unitatea de învățământ  

Clasa: a VI-a 

Data nașterii:  

Domiciliul:  

Număr și data certificat de orientare 

școlară și profesională: 

 

 

II. PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT ADAPTAT: 
 

Clasa 

Aria 

curriculară/ 

disciplina 

Numele şi 

prenumele 

cadrului 

didactic 

Nr. de ore 

săptămână 

conform 

planului 
cadru 

Nr. de ore pe 

săptămână 

pentru elevul 

școlarizat la 
domiciliul 

Observații 

Matematică si 

stiinte 

    

Biologie  2 ore 30 minute  

…     

Total ore     

 

III. PLANIFICARE ADAPTATĂ Aria curriculară: Matematică și științe 

 

Disciplina: Biologie 

Conform cu programa școlară aprobata prin Ordinul: 3393/28.02.2017 

Profesor: 

Nr. ore pe săptămână: 30 minute 

Total ore an școlar: 17 ore 

Competenţe generale şi specifice conform Programei școlare aprobată prin OMEN Nr. 3393 din 28.02.2017 

Priorități pentru anul școlar în curs: 

▪ scrierea corectă a informaţiilor ştiinţifice specifice biologiei; 

▪ îmbogățirea vocabularului cu cuvinte/expresii ştiinţifice specifice disciplinei studiate; 

▪ identificarea corectă a particularităților morfologice și fiziologice ale organelor învățate; 

▪ diminuarea dificultăţilor de învăţare la biologie; 

▪ mărirea puterii de concentrare în timpul orei; 

▪ efectuarea temelor pentru acasă şi luarea notiţelor; 

▪ înțelegerea legăturii dintre propriul comportament şi starea de sănătate; 

▪ manifestarea puterii de concentrare în timpul orei de biologie; 
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Recomandări particulare: 

▪ adaptarea programei de biologie la posibilităţile intelectuale ale elevului; 

▪ reducerea conţinuturilor învăţării (activitate diferenţiată şi teme reduse); 

▪ consolidarea deprinderilor de a lua notiţe în timpul orelor de biologie; 

▪ efectuarea temelor pentru acasă, atunci când este cazul; 

▪ creşterea gradului de concentrare a atenţiei pentru mai mult timp în cadrul orelor de biologie; 

▪ valorizarea elevului, prin implicarea în activităţi specifice; 
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Structura programului de intervenţie personalizat 
 

Obiective Conținuturi Timp 

acordat 

Resurse educaționale 

(procedurale și 

materiale) 

Criterii minimale 

de apreciere a 

progresului 

Metode și 

instrumente 

de evaluare 

Domeniul cognitiv 

Să identifice organe şi sisteme de 

organe ale plantelor 

superioare/corpului uman 

Să diferențieze celula vegetală de 

celula animală 

Să precizeze funcțiile organismului 

viu 

Să precizeze tipurile de nutriție din 

lumea vie 

Să diferențieze tipurile de respirație, 

circulație și excreție din lumea vie Să 

identifice adaptări ale 

organismelor privind funcția de 

nutriție 

 

 

Domeniul psihomotor 

Să realizeze experimente pe teme 

date (experimente simple de punere 

în evidență a țesuturilor vegetale; 

Recapitularea noțiunilor din clasa a V-a 

Organismul – un tot unitar 

• Organismul unei plante superioare (organe, țesuturi, celule) 

• Organismul unui mamifer și al omului (sisteme de organe, 

organe, țesuturi, celule) 

Funcțiile de nutriție în lumea vie 

Hrănirea 

• Fotosinteza, frunza – rolul cloroplastelor și al stomatelor, 

influența factorilor de mediu, importanța fotosintezei în 

natură 

• Sistemul digestiv și digestia la om 

• Adaptări ale digestiei și organelor digestive la diferite 

vertebrate în funcție de regimul de hrană (erbivore, 

carnivore, omnivore – dentiție, stomac, intestin subțire); alte 

tipuri de hrănire în lumea vie: saprofită și parazită, plante 

carnivore 

Respirația 

• Respirația - proces prin care se obține energie (respirația 

aerobă și anaerobă - fermentația) 

• Respirația la plante, frunza - rolul stomatelor în schimbul 

de gaze, influența factorilor externi și interni 

 

 

S1-S5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S6-S12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S13- S14 

 
Manual cls. a VI-a 

 

 

 
Conversaţia euristică 

Observatia 

 
Problematizarea 

Joc didactic 

Fișe /caiet de lucru 

 

 

 
Învăţarea prin 

descoperire 

Îmbogăţirea 

vocabularului 

 

 

 

 
Alcătuirea de texte 

scurte pe baza unor 

imagini sau pe o 

temă dată 

 

 

 

 
Înţelegerea 

dintr-un context al 

sensului unor 

cuvinte 

 

 

Sesizarea 

corectitudinii 

mesajelor 

Evaluare 

orală şi 

scrisă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Observare 

sistematică a 

activității și 

comporta- 

mentului 

elevului; 
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evidențierea funcțiilor de nutriție la 

plante și animale; disecții pe material 

proaspăt) 

Să reprezinte structura unor organe 

prin modelare 

 
Social -afectiv 

Să găsească soluţii la situaţii - 

problemă în relaţia omului cu mediul 

 
 

Comunicare si limbaj 

Să utilizeze corect terminologia 

specifică biologiei în diferite situaţii 

de comunicare 

Să prezinte informaţiile folosind 

diverse metode de comunicare 

 

 

 

 
Autonomie personală 

Să exerseze aplicarea măsurilor de 

protecție a sănătății omului și a 

mediului 

Să dezvolte deprinderi de autonomie 

personală 

• Sistemul respirator și respirația la om 

• Respirația în medii de viață diferite (traheală - insecte, 

cutanată - amfibieni, branhială – pești, pulmonară - păsări) 

Circulația 

• Absorbția și circulația sevei brute și a sevei elaborate, 

rădăcina și tulpina - rolul perișorilor absorbanți și al vaselor 

conducătoare, influența factorilor de mediu 

• Mediul intern, sângele – componente și rolul lor, 

importanța vaccinării, grupe sangvine 

• Sistemul circulator și circulația la om 

• Particularități ale circulației la vertebrate (inima și tipuri de 

circulație), animale cu temperatura sângelui 

variabilă/constantă 

Excreția 

• Transpirația la plante, frunza - rolul stomatelor, influența 

factorilor de mediu 

• Sistemul excretor și excreția la om 

• Adaptări ale excreției la medii de viață diferite (terestru, 

acvatic dulcicol, acvatic marin) 

Relații între funcțiile de nutriție Elemente de igienă și de 

prevenire a îmbolnăvirilor 

Elemente de igienă şi de prevenire a îmbolnăvirilor: 

Starea de sănătate. Reguli de igienă 

Comportamente de risc. Comportamente responsabile 

 
S15- 

S17 

 

 

 

 

 
S18- 

S26 

 

 

 

 

 

 

 

 
S27- 

S32 

 

 

 

 

 

 
 

S33- 

S34 

Modelarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale informativ– 

demonstrative, atlase 

anatomice, planşe, 

materiale video, etc; 

 

 

 

 

 
Identificarea 

situaţiilor 

problematice 

 

 

 

 

 
Manifestarea de 

comportamente 

adecvate în 

situaţii specifice; 

interes şi iniţiativă 

faţă de activităţile 

şcolare 

 
Explicarea 

legăturii dintre 

propriul 

comportament şi 

starea de sănătate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evaluare 

prin teme și 

proiecte 

individuale 

specifice; 
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Mai este învățământul relevant? 

prof. Bozea Violeta 

Colegiul Național Bănățean Timișoara, jud Timiș 

 

 

Educația de astăzi este în plină criză. Chiar înainte de apariția pandemiei de coronavirus, în multe părți ale lumii, 

inclusiv România, copiii care ar trebui să fie la școală nu sunt; pentru cei care sunt, școlile lor de multe ori nu au resursele 

necesare pentru a oferi instruire adecvată. Într-un moment în care educația de calitate este, fără îndoială, mai vitală pentru 

șansele de viață decât oricând, acești copii pierd educația necesară pentru a trăi vieți împlinite ca adulți și pentru a participa 

și a contribui la economia mondială. Accesul la educație, echitatea și calitatea trebuie îmbunătățite pentru a rezolva criza 

globală a educației - 72 de milioane de copii în vârstă de învățământ primar nu sunt la școală. 

Din punct de vedere istoric, educația a fost cea mai scurtă punte între cei care au și cei care nu au „școală”. Lucrul 

acesta a adus la progres și prosperitate atât pentru indivizi, cât și pentru țări, dar sistemul educațional actual își arată vârsta. 

Fondată într-un moment în care industriile aveau nevoie de lucrători cu un set relativ fix de competențe și cunoștințe, își 

pierde relevanța într-o eră de inovație, întrerupere și schimbare constantă, în care adaptabilitatea și agilitatea de învățare 

sunt cele mai necesare. Sistemul nostru actual de educație, bazat pe modelul Revoluției Industriale, se concentrează pe IQ, 

în special memorarea și standardizarea - abilități care vor fi ușor și eficient înlocuite de inteligența artificială și augmentată 

(AI), unde doar IQ nu este suficient. Un amestec bun de IQ (inteligență) + EQ (inteligență emoțională) + RQ (reziliență) 

este esențial pentru a elibera potențialul unui student. Acum, trebuie să actualizăm educația cu pregătirea elevilor pentru 

locuri de muncă și care au capacitatea de a concura împotriva mașinilor inteligente și crearea unei valori economice pe 

termen lung. Un alt aspect important este dat de faptul că, pentru angajatori cel mai eficient mod e de a prezenta elevilor 

ce înseamnă concret meseriile din companiile lor este cu ajutorul unor prezentări făcute de oameni pasionați de ceea ce fac, 

nu de oameni trimiși acolo să livreze prezentări. 

Evaluarea actualului nostru sistem de educație în funcție de trei criterii - disponibilitatea locurilor de muncă, 

capacitatea de a concura împotriva mașinilor inteligente pentru locuri de muncă și crearea de valoare economică pe termen 

lung - relevă următoarele: 

• 34% dintre elevi consideră că școlile lor nu îi pregătesc pentru succesul pe piața muncii. Trebuie să reparăm puntea de la 

educație la angajabilitate; 

• 60% din locurile de muncă viitoare nu au fost încă dezvoltate și 40% dintre copiii de vârstă de grădiniță, din școlile de 

astăzi vor trebui să lucreze pe cont propriu pentru a avea orice formă de venit (Sursa: Raportul WEF Future of Jobs). 

Trebuie să pregătim studenții pentru locuri de muncă care nu au fost încă create și să devenim antreprenori. Ceea ce trebuie 

să învățăm, cum învățăm și rolul profesorului se schimbă. 

În timp ce lucrăm pentru transformarea educației, trebuie să o facem și mai accesibilă. Potrivit UNICEF, mai mult 

de 72 de milioane de copii în vârstă de învățământ primar nu sunt la școală, în timp ce 750 de milioane de adulți sunt 

analfabeți și nu au capacitatea de a-și îmbunătăți condițiile de viață și ale copiilor lor. Pe măsură ce preluăm transformarea 

educației, înlănțuirea în trei categorii cruciale (acces, echitate, calitate / impact) este esențială pentru a dezlănțui potențialul. 

Accesul înseamnă asigurarea faptului că elevii de pretutindeni nu sunt împiedicați de circumstanțe să fie la școală 

și să primească o educație. Accesul la educație este scăzut în multe țări în curs de dezvoltare, dar există și inegalități în 

țările dezvoltate care sunt foarte stratificate social, de exemplu, în Marea Britanie. Cum facem educația / învățarea mai 

accesibile? Ce rol poate juca tehnologia? Cum pot țările, în special cele în curs de dezvoltare, să se țină de talentele de vârf 

pentru a asigura progresul economic? Acestea sunt doar câteva întrebări la a căror răspuns clar nu s-a ajuns încă. 
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Echitatea înseamnă că fiecare copil are resursele necesare pentru a ajunge la școală și pentru a prospera, indiferent 

de circumstanțe. În timp ce egalitatea înseamnă tratarea la fel a fiecărui elev, echitatea înseamnă a vă asigura că fiecare 

student are sprijinul de care are nevoie pentru a avea succes. Motorii esențiali sunt echitatea (asigurarea faptului că 

circumstanțele personale și sociale nu împiedică studenții să își atingă potențialul academic); și includerea (stabilirea unui 

standard minim de bază pentru toți studenții, indiferent de background, sex sau locație). Acest lucru duce la mai multe 

întrebări: cum crești conștientizarea în comunități? Ce rol poate juca tehnologia în crearea unei învățări personalizate și 

diferențiate, astfel încât toți elevii să primească tipul de instruire de care au nevoie pentru a reuși? 

Definiția calității și a succesului trebuie să treacă dincolo de scorurile standardizate ale testelor la o măsurare mai 

holistică legată de îmbunătățirea vieții și impactul societății. Educația de calitate ar oferi cursanților capacitățile și 

competențele necesare pentru a-i face productivi din punct de vedere economic, a dezvolta mijloace de trai durabile, a spori 

bunăstarea individuală și a contribui la comunitate. Orientarea impactului ne va ajuta să ne îndepărtăm privirea de la 

comportament și activități (frecventarea școlii și bifarea casetei) la medii de creare de valoare (de la învățare personalizată 

și consiliere în carieră până la pregătirea pentru muncă și devenirea cetățenilor globali responsabili). E nevoie de capacitate 

de atenție și concentrare, analiză și sinteză, interacțiune și colaborare și aplicare a noțiunilor teoretice. Pentru a reuși în 

aproape orice parcurs de carieră, un elev are nevoie de câteva deprinderi esențiale. Prima și cea mai importantă e capacitatea 

de învățare continuă și ea e, practic, imposibil de dezvoltat în actualul sistem de învățământ românesc pe care majoritatea 

elevilor din România îl detestă. Speranța lor e să scape cât mai repede din sistem și să nu mai fie obligați să învețe. Dacă 

sistemul s-ar putea reîntoarce la menirea lui esențială, aceea de a servi și hrăni curiozitatea copiilor, ar putea începe să îi 

ajute să dezvolte deprinderi esențiale 

Este în interesul tuturor să soluționăm criza globală a educației. Este probabil ca zeci de milioane de elevi sau 

studenți să renunțe la școală în următorul deceniu, costând țările trilioane de dolari sau dolari. În comparație cu abandonul 

școlar, absolvenții plătesc mai multe impozite, atrag mai puțin din programele de asistență socială și sunt mai puțin 

susceptibili de a comite o infracțiune. O îmbunătățire cu 8% a scorurilor PISA din SUA, de exemplu,  în următorii 20 de 

ani ar spori PIB-ul cu aproximativ 70 de miliarde de dolari în următorii 80 de ani. 

„Investiția în educație este cea mai eficientă modalitate de a stimula dezvoltarea economică, de a îmbunătăți 

abilitățile și oportunitățile tinerelor femei și bărbați și de a debloca progresele în toate cele 17 obiective de dezvoltare 

durabilă”, spune secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres. 

Așadar, haideți să resetăm educația și învățarea pentru a satisface nevoile secolului 21, formând o cale de la 

educație la angajabilitate și independență economică. Să ne angajăm cu toții să ajutăm în mod colectiv să rupem o legătură 

în cătușele care împiedică educația. Să amestecăm lecțiile din trecut cu tehnologia prezentului și viitorului pentru a 

transforma cu adevărat educația, oferindu-le elevilor capacitatea de a gândi, de a învăța și de a evolua, indiferent de 

provocările care îi așteaptă mâine și să îi ajutăm să își dezlănțuie potențialul lor de care să beneficieze întreaga lume. O 

mare oportunitate pentru sistem e digitalizarea experienței de învățare peste tot în lume. Fie că profesorii vor sau nu, elevii 

pot învăța din ce în ce mai multe lucruri singuri, în mediul online. Asta e în același timp și o amenințare pentru că, dacă nu 

ține pasul, sistemul nostru de educație devine din ce în ce mai irelevant pentru elevii care se pot educa singuri mai bine. 
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PLANIFICARE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: SEMESTRUL I 

Manual Editura Sitka, Limba engleză, clasa a III-a 

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE I: HELLO  

 

Prof. Adelina Lungu 

 

 

Conținuturi tematice Competențe specifice Activități de învățare Activități de evaluare Resurse didactice Observații 

- the characters 

- the numbers (1-10) 

- colours 

- the verb “to be” 

- write about yourself 

1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj 

oral clar articulat în contexte familiare. 

1.3. Manifestarea  disponibilității pentru receptarea de 

mesaje orale simple adecvate vârstei. 

2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la 

numere, la prețuri, la exprimarea orei. 

2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de 

necesitate imediată/ pe teme familiare. 

2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj. 

3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale 

tipice pentru viața cotidiană. 

3.2. Identificarea semnificației globale a unui text 

simplu pe teme familiare. 

3.3. Descif unor mesaje simple familiare primite de la 

prieteni, colegi, profesor. 

- alegerea unui jeton cu 

numărul corespunzător dintr-

o serie care coincide cu 

mesajul audiat 

- întrebări și răspunsuri 

referitoare la oră pe baza unui 

desen/ ceas de jucărie 

- vizionarea de clipuri 

adecvate din punct de vedere 

tematic și lingvistic 

- dialoguri în care participanții 

exprimă ce le place și ce nu; 

- dialoguri simple pentru a 

rezolva o problemă 

- Evaluarea formativă 

- Conversația 

- Imagini 

- Caiet de lucru 

- Manual  

- Conversația 

- Explicația 

- Exercițiul 

- Activitate frontală, 

individuală 

- Fișe de lucru 

 

 

 

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE II: TIME FOR SCHOOL  

Conținuturi tematice Competențe specifice Activități de învățare Activități de evaluare Resurse didactice Observații 

- school items 

- commands 

- a/an 

- this/that 

- plurals (-s) 

- possessive case 

- imperative 

- write about your school 

things 

1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj 

oral clar articulat în contexte familiare. 

1.2. Identificarea orei și a cantității exprimate numeric 

(prețuri, numere) în cadrul unui mesaj audiat articulat 

clar și rar. 

1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de 

mesaje orale simple adecvate vârstei. 

2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de 

necesitate imediată/ pe teme familiare. 

- răspuns la întrebarea „Despre 

ce e vorba în ...?” 

- alegerea variantei corecte în 

exerciții de tip adevărat/ fals 

- alegerea unui jeton cu 

numărul corespunzător dintr-

o serie care coincide cu 

mesajul audiat 

- Evaluarea formativă 

- Conversația 

- Observații pe parcurs 

- Imagini 

- Manual  

- Caiet de lucru 

- Conversația 

- Explicația 

- Exercițiul 

- Activitate frontală, 

individuală 
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 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text 

simplu pe teme familiare. 

- vizionarea de clipuri adecvate 

din punct de vedere tematic și 

lingvistic 

- jocuri aritmetice simple 

- dialoguri în care participanții 

exprimă ce le place și ce nu 

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE III: MY FAMILY  

Conținuturi tematice Competențe specifice Activități de învățare 
Activități de 

evaluare 
Resurse didactice Observații 

- family members 

- numbers (11-20) 

- jobs 

- the verb “to be” 

- write about a member of  your family 

1.1. Identificarea semnificației 

globale a unui mesaj oral clar 

articulat în contexte familiare. 

1.3. Manifestarea disponibilității 

pentru receptarea de mesaje orale 

simple adecvate vârstei. 

2.2. Participarea la interacțiuni în 

contexte de necesitate imediată/ pe 

teme familiare. 

2.3. Descrierea simplă a unei 

persoane/ unui personaj. 

3.2. Identificarea semnificației 

globale a unui text simplu pe teme 

familiare. 

3.3. Descif unor mesaje simple 

familiare primite de la prieteni, 

colegi, profesor. 

- răspuns la întrebarea „Despre ce e 

vorba în ...?” 

- alegerea variantei corecte în 

exerciții de tip adevărat/ fals 

- alegerea unui jeton cu numărul 

corespunzător dintr-o serie care 

coincide cu mesajul audiat 

- vizionarea de clipuri adecvate din 

punct de vedere tematic și 

lingvistic 

- jocuri aritmetice simple 

- dialoguri în care participanții 

exprimă ce le place și ce nu 

- Evaluarea 

formativă 

- Observații pe 

parcurs 

- Imagini 

- Manual  

- Caiet de lucru 

- Conversația 

- Explicația 

- Exercițiul 

- Activitate frontală, 

individuală 
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Educația Montessori vs Educația tradițională 

 

Prof.Zăgărin Raluca-Maria 

Liceul Teoretic, comuna Grădiștea, județul Vâlcea 

 

 Despre alternativele educaționale se știe deja că sunt variante ale organizării școlare, care vin cu idei de modificare 

a unor aspecte ce țin de organizarea activității instructiv-educative. Deși la început alternativele educționale din sistemul 

de învățămînt românesc au fost privite cu reticență, astăzi preocupă un număr tot mai mare de părinți și cadre didactice. În 

cele ce urmează voi face o analiză comparativă între alternativa Montessori și învățământul tradițional și voi evidenția atât 

asemănări, cât și deosebiri, avantaje și dezavantaje ale fiecărei variante. 

 Atunci când a dezvoltat alternativa Montessori, pedagogul italian Maria Montessori a plecat de la premisa că un 

adult nu trebuie sa facă niciodată ceea ce poate face un copil, că cel din urmă este capabil de unul singur să-și dezvolte 

maxim potențialul și să găsească rezolvări la orice problemă. Scopul acestui tip de învățare  este educația, nu școlarizarea 

căci, dacă privim la originea termenului ”a educa”, acesta înseamnă a scoate la lumină potențialul, capacitatea elevului. Iar 

lucrul acesta nu se poate realiza decât dacă elevului i se oferă libertate și responsabilitate în ceea ce întreprinde.  

 Spre deosebire de învățământul tradițional, care presupune reguli clare, precise, prestabilite,  având ca centru 

pedagogul, manualul, alternativa Montessori îl are în centru pe copil pe care îl consideră autonom, capabil de autoconducere 

când este pus în situații de viață concrete. Astfel, copilul se obișnuiește să ia singur decizii, să fie independent, ordonat, 

răbdător și cu spirit de fairplay. Un avantaj al educației Montessori reiese chiar de aici, și anume faptul că  educatorul are 

rol doar de coordonator, de observator atent care nu face altceva decât să dirijeze activitățile elevilor săi.  

 Învățământul tradițional conduce elevul spre asimilarea normelor societății prin reproducerea sistemului socio-

cultural existent, considerând că elevul trebuie să asimileze, până la o anumită vârstă, un bagaj de cunoștințe și 

comportamente. În acest fel, copilul învață prin reproducerea modelului dat, un model general, același pentru toți, care se 

poate să nu fie întotdeauna înțeles de către copii. Rezultatul învățării de evaluează prin note care devin , într-un fel, un mod 

de a caracteriza copilul, ca fiind unul cu potențial sau cu potențial scăzut. 

 În alternativa Montessori lucrurile stau cu totul altfel. Copilul învață prin descoperire în interacțiunea sa cu mediul, 

folosindu-se de propriile metode și mijloace de explorare. Dacă în educația tradițională se pune accent pe reproducerea 

unor abilități dinainte cunoscute, prin metode dinainte stabilite, în educația modernă se merge pe ideea de a dezvolta oameni 

care vor fi capabili de învățare pe tot parcursul vieții, care pot să inventeze și să colaboreze pentru a se realiza în profesiile 

lor viitoare. 

 Într-un studiu al Ministerului Educației din 2003 sunt prezentate diferențe dintre învățământul tradițional și cel 

alternativ, din mai multe puncte de vedere. Astfel că din punct de vedere al atitudinii cadrelor didactice, concluziile 

sunt următoarele: 

În tradițional pedagogul pune cunoștințele la dispoziția elevului, școlarizarea fiind o sarcină de suportat. De 

asemenea, educația este văzută ca rezultat iar învățarea presupune acumularea de informații și deprinderi. În acest caz, 

elevul este pasiv și așteaptă ca informația să îi fie livrată.  

În pedagogia Montessori copilul este cel care descoperă singur cunoștințele, școala fiind plăcută și atractivă, nu 

este văzută ca o constrângere, ca o obligație. Educația este un proces de învățare care are conținut, profunzime și 

amplitudine. Elevii sunt activi, implicați în rezolvarea problemelor și la elaborarea proiectelor. 

Din punct de vedere al conținuturilor predate  s-au observat următoarele: 
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În educația tradițională, programa școlară are un conținut general, activitățile fiind bazate pe manuale și culegeri 

de exerciții, accentul punându-se pe însușirea deprinderilor de bază. Particularitățile elevilor sunt ignorate , deoarece se 

presupune ca elevii se adaptează la cultura dominantă. 

În educația Montessori conținutul este elaborat progresiv, pe măsură ce copiii fac conexiuni, iar conținuturile 

reflectă cerințele elevilor și sunt adaptate la capacitățile lor. Activitățile se bazează pe surse primare de date și pe modelarea 

materialelor. Accentul cade pe înțelegerea conceptelor importante.  

Din punct de vedere al strategiilor de învățare : 

În învățământul tradițional educatorul este sursa informațiilor, fiind considerat pe deplin instruit. Evaluarea se 

realizează pe răspunsuri de tipul corect sau greșit  și pe întrebări deschise. Elevii lucrează mai mult singuri iar cadrul 

didactic este responsabil de comportamentul clasei.  

În pedagogia alternativă cadrul didactic creează situații de învățare bazate pe experiența directă și cercetare, 

fiind mediatori în procesul de învățare. Împreună cu elevii, educatorul stabilește reguli de conduită care pun accent pe 

asumarea responsabilităților. Elevii lucrează în perechi și pe grupe mici, fiind îndrumați de educatori care le oferă informații 

atunci când acestea sunt solicitate.  

Din punct de vedere al evaluării situația se prezintă în felul următor: 

În învățământul tradițional evaluarea este controlată de cadrul didactic, se bazează pe competitivitate și este 

concepută într-un format prestabilit. Evaluarea tradițională ia în calcul informația memorată la un anumit moment din 

procesul de predare-învățare, iar inteligența este măsurată în capacități lingvistice și logico-matematice. 

În învățământul  Montessori evaluarea este continuă și formativă, folosește formule de tip deschis și este privită 

ca o formă de perfecționare individuală, fiind făcută pe o perioadă lungă de timp, prin colaborare. Evaluarea alternativă ia 

în calcul punctul de vedere al elevului cu scopul de a înțelege percepțiile sale care sunt folosite în acumularea de cunoștințe 

ulterioare.  

Din punct de vedere al participării familiei s-au constatat următoarele: 

În educația tradițională părinții nu sunt implicați, comunicarea școală-familie se realizează , de obicei, când 

apare o problemă, comunitatea fiind privită separat de școală.  

În educația Montessori părinții participă intens la activitățile școlii, aceștia având o zi fixă în care pot vizita 

școala. Ei au rolul de a completa studiile făcute în clasă, iar comunitatea reprezintă o resursă valoroasă de învățare.  

Dacă ne uităm la cele prezentate mai sus, putem concluziona că cele două sisteme de învățământ au aceeași 

finalitate asupra copilului, numai că observăm și diferențe majore  în procesul de învățământ. 

În învățământul tradițional profesorul impune disciplina la clasă. Tot el predă același lucru întregii clase, prin 

aceleași metode și mijloace. Clasa este alcătuită din elevi de aceeași vârstă, iar programul se desfășoară după un orar strict, 

impus de către școală. Timpul în care elevul trebuie să îndeplinească o sarcină de lucru este impus de profesor. Greșelile 

sunt corectate prin repetarea materiei, prin pedepse și recompense. Materialele de lucru sunt cele clasice, strict cele necesare 

scrisului, cititului și uneori experimentelor. Copilul are loc fix, trebuie să stea pe scaun, liniștit în timpul orei și să participe 

la lecție cu toată clasa.  

În alternativa Montessori se pune accent pe autodisciplină impusă de mediul în care lucrează copilul. Profesorul 

predă individual și diferențiat și nu intervine decât dacă este necesar și fără a fi el în centrul atenției. Noile cunoștințe sunt 

asimilate în urma lucrului în echipă, copiii învățând unii de la alții. Clasa este alcătuită din copii cu vârste diferite, iar 

fiecare copil își alege singur orarul și activitățile la care participă. Timpul de lucru nu este impus, elevul lucrând atît cât 

dorește la un proiect. Greșelile sunt corectate cu ajutorul materialului de studiu, copilul reușind să învețe prin cultivarea 
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unor stări  pozitive. Copilul se poate deplasa prin nclasă, oriunde dorește și poate vorbi cu cine dorește, atâta timp cât nu îi 

deranjează pe ceilalți. Părinții se implică frecvent în programe Montessori care le sunt dedicate, în vederea participării la 

procesul de învățare. 

Deși există diferențe considerabile între pedagogia Montessori și învățământul tradițional, consider că poate fi 

identificată o cale de mijloc, o modalitate de ,,conviețuire’’ între ele, fără a nega existenţa uneia sau a alteia. Acest 

considerent se poate realiza prin alegerea, selectarea acelor elemente, aspecte din pedagogiile alternative care s-ar potrivi 

sau ar aduce noul în tradițional. Orice sistem are nevoie de îmbunătățiri, el nu poate supraviețui cu aceleași concepții prea 

mult timp și este și cazul învățământului tradițional. Așadar, de ce nu s-ar inspira din alternative? 

Chiar dacă sunt sisteme de învățământ care dau multă libertate elevului, sunt ,,aerisite,,, ele au suficiente avantaje pe care 

învățământul tradițional le-ar putea adopta: ca de exemplu, mediul special pregătit, curricula adaptabilă, ritm propriu de 

lucru, stimularea auto-stimei copilului, descoperirea de către copil a dragostei pentru învățare, adaptare,NU conformare. 

Este clar, învățământul tradițional are nevoie de schimbare, de inovație pentru a putea continua să fie eficient. 

Lumea este în permanentă evoluție, iar învățământul trebuie să fie primul sistem care progresează și se adaptează 

schimbărilor, deoarece el creează oarecum viitorul societății. Adoptarea noutăților aduse de alternativele educaționale 

trebuie văzută ca un pas spre evoluție. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  

Valeriu, Dumitru, Alternative educaționale, Editura Proșcoala, Râmnicu Vâlcea, 2017 

Vasile Chiş, Ion Albulescu, Horaţiu Catalano (coordonatori), Pedagogiile alternative– conceptualizări, dezvoltări 

curriculare, exemple de bune practice, Editura EIKON, 2013 

 

 

 

 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1531 

ABORDAREA TEXTELOR LITERARE ÎN ACTIVITĂŢILE DE EDUCAREA LIMBAJULUI 

 

Prof. Mihaela JIANU 

 Grădinița P.N. ”Roboțel” Constanța 

 

 Tema acestei lucrări se justifică prin dorinţa de a pune în valoare bogatele valenţe educative ale textelor literare. 

          În grădiniţă educaţia este de neconceput fără aportul textului literar. În unele cazuri predomină funcţia informativă a acestuia, în 

altele cea formativă. Însă şi într-un caz şi în celălalt copilul are numai de câştigat de pe urma folosirii unui text bine ales, care-i oferă acestuia o 

altă lume, alte modele de vorbire şi nu numai, prin ascultarea şi interpretarea vorbirii altora, acestea  devin modele de comportare şi judecată.  

Mi-am propus să prezint în lucrare câteva metode şi procedee privind optimizarea utilizării textului literar. 

 

 Activitatea 1.  

 Cu privire la basmele sale, Charles Perrault a menţionat că „haina plină de vrajă, de mister şi de farmec a 

basmului este necesară pentru cei mici în însuşirea treptată a noţiunilor de bine şi rău”. În ,,Scufiţa Roşie” este 

ilustrată ideea că în relaţiile dintre oameni există şi duşmani şireţi, lacomi şi prefăcuţi pe care trebuie să îi cunoască 

şi să se ferească de ei. 

           Dirijarea învăţării s-a realizat prim lectură explicativă (explicarea următoarelor cuvinte şi expresii: „zglobie”, 

„zăpuşeală”, „să-şi vină în puteri”, „drăgălaşă”, „fragedă”, „se abătu”, „scufiţă”, „mieros”, „se repezi glonţ”, 

„lighioană”.  

           A urmat familiarizarea cu textul literar pe baza întrebărilor: 

- Cine era Scufiţa Roşie? 

- Unde a trimis-o mama ei? 

- Cu cine se întalneşte ea în pădure?  

- Unde se duce lupul? 

- Cine a salvat-o pe Scufiţa Roşie şi pe bunica ei? 

- Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi venit vânătorul? 

Cu ajutorul copiilor, am accentuat mesajul poveştii: Copiii trebuie să asculte de sfaturile celor mari. 

În scopul fixării poveştii am desfăşurat diferite jocuri de limbaj care aveau ca scop consolidarea deprinderii 

de a construi propoziţii corecte din punct de vedere gramatical,  completarea propoziţiilor cu cuvinte potrivite. 

 Am prezentat copiilor cartea cu poveşti şi le-am făcut cunoscut că această carte nu este completă. Ei au 

sarcina de a completa lipsurile cărţii. 

Exemplu: „Scufiţa Roşie s-a întâlnit cu .... Lupul a întrebat-o .... Scufiţa Roşie i-a răspuns .... Fata a cules....  

....s-a repezit spre patul bunicii. Lupul .... dormea de se cutremurau pereţii.” 

În vederea verificării conţinutului basmului şi pentru consolidarea deprinderii de a povesti coerent imaginile 

din poveste au fost amestecate cu imagini din alte poveşti. Copiii au separat imaginile corespunzătoare poveştii 

„Scufiţa Roşie”. Le-au aşezat în ordine cronologică şi au verbalizat prin propoziţii bine formulate cele intuite în 

fiecare imagine. 

    Am folosit jetoane care să ilustreze cuvintele: scufie, fată, mamă, casă, potecă, floare, bunică, bătrână, coş 

în formarea deprinderii de a folosi diminutive în comunicarea orală. 

Exemple: casă-casuţă. Bunica are o casa la ţară. 

                            Piticii au o casuţă în pădure. 
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Folosirea în context a adjectivului, acordarea acestuia în gen şi număr cu substantivul le-am fixat cu ajutorul 

unor pliante cu imagini: Scufiţa Roşie, floare, copac, potecă, lup, coş, casă, păsărele, bunică, mamă. Copiii au format 

propoziţii logice cu aceste cuvinte. 

Exemplu: Scufiţa Roşie este zglobie. 

        Scufiţa Roşie este drăgălaşă. 

        Copacul este verde şi înalt. 

           În vederea consolidării deprinderii de a transforma o propoziţie enunţiativă într-una interogativă am desfăşurat 

jocul ,,Puneţi întrebări”. 

Exemplu: Lupul a văzut-o pe fată. 

        Lupul a văzut-o pe fată? 

            După ce în prealabil am repovestit ,,Scufiţa Roşie”, am fixat această poveste prin metoda ,,Diamantul„. Copiii au 

confecţionat pătrate de culori diferite din hârtie, după care le-am asamblat pe tabla magnetică sub formă de diamant, de sus 

in jos, de la stânga la dreapta.  

            În funcţie de răspunsurile date, ataşam pe pătratul corespunzător imaginea sau cuvântul corect. Aşadar, le-am cerut 

copiilor să-mi spună un cuvânt pentru locul în care se petrece acţiunea (pădure), două cuvinte de merinde pe care le avea 

Scufiţa Roşie în coş (cozonac,vin), trei cuvinte car definesc comportamentul fetiţei (iubitoare,neascultătoare, naivă), patru 

personaje care apar în poveste (Scufiţa Roşie, lupul, vânătorul, bunica), trei elemente ale pădurii care au încântat-o pe 

Scufiţa Roşie şi au determinat-o să nu asculte de sfatul mamei ( copaci, flori, păsărele), două personaje scoase din burta 

lupului (Scufiţa Roşie şi bunica), un personaj care lipseste din diamant (mama Scufiţei Roşii). 

Variantă: - metoda „Turul galeriei” 

Fiecare grup şi-a ales de pe măsuţă imagini (cadrul) din poveste, precum şi siluetele personajelor . Cerinţa este 

să coloreze cât mai frumos personajele şi să le  integreze în cadrul corespunzător, lipindu-le. Aceste imagini reprezintă 

„filele” cărţii, pe care le vor aşeza în ordinea desfăşurării evenimentelor, numerotându-le şi apoi ataşându-i coperta, 

legând-o cu un şnur. În final vor scrie pe copertă titlul poveştii.  

Fiecare carte va fi expusă la bibliotecă. Se realizează „Turul Galeriei”. Se examinează de către fiecare grup 

corectitudinea rezolvării. Se fac notaţii pe fiecare foaie aşezată în dreptul fiecărei cărţi. Timp de două minute fiecare 

grup observă dacă au notaţii şi le corectează.  

Se fac aprecieri, se oferă surprize şi aplauze. 

 

Activitatea 2.  

  Am folosit tehnica ,,Piramida şi diamantul” pentru fixarea poveştilor ,,Ariciul neastâmpărat” (varianta 1) şi 

,,Găinuşa, cocoşul şi şoarecele” (varianta 2). 

           Copiii au fost împărţiţi în două echipe: echipa ,,Aricilor” şi echipa ,,Găinuşelor”. Echipele vor avea de completat un 

diamant, după ce în prealabil a fost ales câte un lider pentru fiecare. 

           Materialele folosite au constat în jetoane cu cifre de la 1 la 5 pentru fiecare echipă, imagini reprezentând personaje 

din povestea ,,Ariciul neastâmpărat”. Fiecare jeton cu cifră are pe verso o întrebare sau o sarcină. Simbolurile fiecarei 

echipe sunt inscripţionate pe jetoane: un arici sau o găinuşă.  

Varianta 1 

1- Cine este personajul principal din povestea ,,Ariciul neastâmpărat?”- puiul de arici 

2- Numiţi două personaje din aceeaşi familie a căror denumire începe cu sunetul ,,v”- vulpile 
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3- Numiţi alţi trei prieteni ai familiei de arici- bursuc, bufniţă, veveriţă 

4- Cine îl căutau disperaţi şi cu lacrimi înochi pe arici?- mama, tata 

5- Unde era ascuns ariciul neastâmpărat când îl căutau vulpile?- sub un fular roşu 

           După fiecare răspuns corect se aşează imaginea personajului în pătratul corespunzător. 

Varianta 2 

           În fiecare pătrat este aşezat un personaj din povestea ,,Găinuşa, cocoşul şi şoarecele”.  

1- Găinuşa- să descrie acest personaj 

2- Cocoşul şi şoricelul- să redea dialogul dintre găinuşă şi cele două personaje 

3- Grăunţe, moara, pâinea- să povestească fragmentul încare apar aceste elemente 

4- Cuvintele ,,grăunţe” şi ,,rumenă”- să găsească şi alte cuvinte cu sens asemănător şi să le integreze în propoziţii 

5- Un proverb- să spună proverbul de la finalul poveştii ,,Cine nu munceşte, nu mănâncă”. 

Imaginile sunt acoperite cu o coală albă şi se descoperă odată cu primirea sarcinii.   

           Impactul asupra copiilor a fost excelent. Atmosfera a fost relaxantă, destinsă, antrenantă, competitivă.  

 

Activitatea 4. 

Am continuat cu metoda exploziei stelare, de data aceasta la textul ,,Povestea gâştelor” de George Coşbuc.  

           Copiii au ascultat poezia şi au formulat problema: să gasim papucii gâscanului. Pentru pregătirea activităţii copiii 

au decupat siluete de gîscan, gâşte, papuci mari, pod.  

           Steluţa mare este aşezată pe papucii confecţionaţi de copii. Toţi copiii joacă roluri de gâşte care-l ajută pe gâscan 

să-şi găsească papucii. A urmat constituirea a cinci grupuri de copii, conform întrebărilor de pe steluţe, iar fiecare grup a 

citit întrebarea, copiii s-au consultat între ai, au colaborat în elaborarea întrebărilor pentru a recupera papucii gâscanului.  

Când timpul a expirat, printr-o poezioară sunt anunţaţi că a sosit timpul să expună întrebările formulate:  

Unu, doi, trei, patru, cinci 

Vă grupaţi cu toţi aici 

Împreună vă jucaţi 

Întrebări vă adresaţi. 

           Fiecare grup din cele cinci intervine cu întrebări completând întrebările colegilor. Se aleg cele mai interesante 

întrebări, acelea al căror răspuns sugerează posibile soluţii de recuperare a papucilor pierduţi:  

CE?- Ce a pierdut gâscanul? 

        -Ce supărare, necaz avea gâscanul? 

CINE?- Cine îi sare în ajutor gâscanului?      

           - Cine vine alături de gâşte? 

CÂND?- Când şi-a pierdut gâscanul papucii? 

             - Când a observat că nu mai are papucii? 

             - Când credeţi că îţi va găsi papucii? 

UNDE?- Unde mergea gâscanul? 

             - Unde şi-a pierdut gâscanul papucii? 

DE CE?- De ce era supărat gâscanul? 

              - De ce nu reuşeşte să-i găsească? 

          Activitatea s-a încheiat cu un concurs de ghicitori despre păsări de curte.  
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           În timpul activităţii copiii au colaborat, au manifestat spirit de echipă, şi-au incurajat colegii iar efortul lor a fost 

răsplătit printr-un stimulent (papucel) pe care apoi l-au folosit în alte jocuri. 
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MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE – 

UN CATALIZATOR ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A COPILULUI 

 

Prof. Hiciu Maria-Alina 

Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva” Petroșani 

 

 

„Educaţia este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare şi moralizare a omului, iar scopul educaţiei este de a 

dezvolta în individ toată perfecţiunea de care este susceptibil”               (I.Kant) 

 

În sistemul de învăţământ românesc, cadrul activităţii educative şcolare şi extraşcolare constituie spaţiul propice 

de a răspunde provocărilor societăţii actuale, în sensul în care conceperea flexibilă a acesteia permite o continuă actualizare 

a conţinutului învăţării şi a metodelor didactice centrate pe elev, precum şi o monitorizare şi o evaluare de calitate a 

rezultatelor învăţării. Un sistem modern trebuie să pună accent atât pe un învăţământ de performanţă cât şi pe dezvoltarea 

abilităţilor practice ale elevilor. S-a demonstrat științific că activitățile extracurriculare au un impact pozitiv asupra 

dezvoltării personalităţii elevilor, asupra performanţelor lor şcolare şi asupra integrării sociale a acestora. 

Educația extracurrriculară desfășurată sub atenta îndrumare a cadrului didactic, dincolo de procesul de învăţământ, 

are rolul de a dezvolta personalitatea elevilor și de a stimula comportamentul creativ în diferite domenii. Pentru a educa și 

a forma un individ este nevoie atât de timp cât și de dăruire din partea cadrului didactic. Scopul activităţilor extraşcolare îl 

reprezintă dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, 

cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita 

şcolară în ansamblul ei. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impune îmbinarea activităților şcolare cu activităţile 

extracurriculare. Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 

urmărind completarea informaţiilor și noțiunilor învățate. Activităţi extraşcolare precum vizionarea de piese de teatru, filme 

istorice, comedii, participări la lansări de cărţi, implicarea în desfăşurarea unor cercuri de lectură, au rolul de a completa 

cunoștințele dobândite anterior, dezvoltându-le  aptitudinile artistice şi literare și îi introduc în minunata lume a artei. În 

cadrul acestor activităţi copiii se confruntă adesea cu situaţii noi, prin acţiuni directe în care sunt puși în situaţia de a utiliza 

în diferite contexte, cunoștințele sau abilităţile dobândite anterior. Colaborarea elevilor cu revista școlii sau chiar cu presa 

locală ar putea prezenta relevanță și pentru tema pusă în discuție.   

Concursurile pe diferite teme (literare, sportive, de afișe, de desene) stimulează spiritul de iniţiativitate al copilului 

și sunt de asemenea extrem de atractive mai ales în ciclul gimnazial. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze 

practic ce au învăţat la şcoală sau acasă, să deseneze, să confecţioneze diferite modele.  Activitățile pot fi desfășurate și în 

timpul orei de curs și efectul poate fi același dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută. În acest caz, cadrul didactic 

monitorizează și îndrumă întreaga activitate a clasei. 

De asemenea pot avea loc întâlniri între elevi și invitați speciali, de pildă reprezentanți ai unor ONG-uri, medici, 

arhitecți, avocați, organizate tot în scopul lărgirii orizontului intelectual și cultural al acestora. În cadrul activității invitatul 

își prezintă domeniul de activitate, realizările dar și dificultățile pe care le-a întâmpinat în carieră iar elevii adresează diverse 

întrebări, mai ales dacă sunt preocupați în mod deosebit de problematica pusă în discuție. Aceștia pot fi îndrumați ca 
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voluntari în sprijinirea unor activități ale unor organizații. Voluntariatul reprezintă una din căile prin care școala se poate 

integra în comunitate. În acest mod, elevii învață să devină mai receptivi față de problemele comunității locale și pot 

contribui la rezolvarea unora din ele. Aceste activități au și un rol formativ, în urma participării copiii devin mai empatici, 

mai buni, mai comunicativi, mai respectuoși, pregătindu-i astfel să  devină cetăţeni activi într-o societate dinamică, în 

continuă schimbare, contribuind totodată la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii. Activităţile sunt așadar o 

modalitate de a înscrie şcoala în viaţa comunităţii, de a lărgi orizontul de cunoaştere al copiilor, de a le stimula curiozitatea 

şi sentimentul de apartenenţă. Varietatea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc și  la dezvoltarea creativităţii 

acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător sau cu diverşi factori din societatea din care fac parte. În cadrul 

activităţilor organizate în mijlocul naturii sau al vieții sociale, copiii se confruntă direct cu realitatea şi o percep activ, prin 

acţiuni directe. Copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul iar prin activități 

educative specifice învață să protejeze mediul înconjurător, să ocrotească animalele, plantele. 

O mare contribuţie în dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului o au vizitele la muzee, expoziții, 

monumente și locuri istorice, casele memoriale ale scriitorilor studiați la clasă. Toate acestea constituie alte mijloace 

benefice prin care elevul învață să își prețuiască valorile culturale, folclorice și istorice ale țării. Participând la aceste tipuri 

de activități, copiii pot cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opere de artă. Momentele 

petrecute în afara orelor de curs le oferă destindere, încredere, recreere, voie buna De regulă, elevii sunt atraşi de activităţile 

artistice, recreative, distractive, care îi ajută la dezvoltarea creativităţii și a  gândirii critice. Prin aceste activități educative 

copilul învață cum să își petreacă timpul liber într-un mod cât mai plăcut şi mai util, totul contribuind la formarea 

personalităţii sale. De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai diverse forme.  

Când un cadru didactic își propune să realizeze activități extrașcolare cu elevii are în vedere dezvoltarea gândirii 

critice a acestora, stimularea potenţialului creativ al fiecărui copil, ingeniozitatea şi curiozitatea lor dar și asumarea 

responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză între componenta cognitivă și cea comportamentală. 

Activitățile extrașcolare precum excursiile sau taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor elevilor cu privire 

la frumusețile țării, a respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Dar avantaje există și pentru cadrul didactic, 

care, prin aceste tipuri de activități are posibilitatea să-şi cunoască mai bine elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea 

și astfel să realizeze mai uşor obiectivul propus inițial și anume pregătirea copilului pentru viaţă.  

Toate aceste activităţi extracurriculare au ca finalitate formarea de comportamente sănătoase, constituind sursa de 

interacţiune dintre elevi, contribuind la dezvoltarea capacităţii de dialog şi cooperare şi la cultivarea respectului faţă de sine 

şi faţă de ceilalţi. Prin diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta 

educaţională. 
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Managementul educației moderne 

 

Prof. Dr. Stănescu Ramona 

Colegiul Național de Informatică “Carmen Sylva” Petroșani 

 

 

 

Motto: ,,Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari. Și nimic 

nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.  

Maria Montessori 

 

 

Învățământul este un domeniu prioritar al vieții sociale, fiind responsabil de formarea generațiilor tinere. 

Managementul educațional este un domeniu de studiu și de activitate care vizează modul de funcționare și conducere a 

organizațiilor educaționale. Pentru a asigura învățământului un randament și o performanță ridicată sunt necesare 

cunoașterea și aplicarea științei managementului educațional. 

Pentru specialiștii din domeniul educației, managementul reprezintă un proces conștient de conducere și coordonare al 

acțiunilor și activităților individuale și de grup, precum și de mobilizare și alocare a resurselor organizației în vederea 

îndeplinirii obiectivelor acesteia în concordanță cu misiunea, finalitățile și responsabilitățile sale economice și sociale. 

Așadar managementul educațional vizează modul în care este condusă o organizație educațională, iar eficiența unei școli 

depinde de calitatea managementului.  

Având în vedere caracterul complex al managementului au apărut numeroase definiții care le dezvoltă pe cele 

clasice. Ioan Jinga afirma în  lucrarea Managementul învățământului că managementul educațional este știința, arta de a 

pregăti resursele umane, de a forma personalități, potrivit unor finalități acceptate de individ și de societate sau de o anumită 

colectivitate.  În linii generale, putem defini managementul în educație ca fiind știința care reunește de o manieră 

sistematică și non-contradictorie, coerentă din punct de vedere teleologic, axiologic și acţional, elemente aparținând 

filosofiei, politicii și pragmaticii educaționale în direcția atingerii cu maximă eficiență a finalităților educaționale asumate. 

Elena Joița consideră managementul educației ca fiind teoria și practica, știința și arta proiectării, organizării, coordonării, 

evaluării, reglării, elementelor activității educative, ca activitate de dezvoltare liberă, integrală, armonioasă a 

individualității umane, în mod permanent pentru afirmarea autonomă și creativă a personalității sale, conform idealului 

stabilit la nivelul politicii educaționale. Autoarea afirmă că managementul educațional are caracter multiplu 

determinat: social, după obiectul activității sale; educativ, având în vedere rolul predominant educațional al școlii; sistemic, 

în concordanță cu sistemul general de management; economic, urmărind continuu creșterea eficienței 

muncii; multidisciplinar, datorită interferenței informațiilor din domenii diferite în timpul actului educațional. 

Managementul educațional își are originea în domeniul managementului, fiind o extensie a acestuia, adaptată în funcție de 

specificul unității în cauză. 

Din punct de vedere etimologic, termenul de management provine din latinescul „manum agere - a conduce cu 

mâna”, fiind o substantivizare a verbului „maneggiare”, sinonim cu verbul „to manage”, care se traduc prin: „a dirija”, „a 

conduce”, „a coordona” grupuri de oameni. Originile și dezvoltarea managementului educațional ca disciplină au fost 

documentate de Hughes (1985), Hughes și Bush (1991), Bush (1999), Glatter (1999) și Bolam (2004). 

Complexitatea semantică a termenului i-a determinat pe specialiști să-i atribuie mai multe sensuri și anume: 
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• managementul constituie o știință, un ansamblu organizat de concepte, principii, metode și tehnici prin care sunt 

analizate și explicate, în mod sistematic, fenomenele și procesele care se produc în conducerea organizațiilor; 

• managementul este o activitate practică, componentă a diviziunii sociale a muncii, în afara căreia este de 

neconceput dezvoltarea oricărei organizații; 

• managementul reprezintă de asemenea o artă, care constă în măiestria managerului de a aplica, la realitățile 

diferitelor situații, cu rezultate bune, în condiții de eficiență, cunoștințele științifice. 

În evoluția sa, conceptul de management și-a îmbogățit conținutul de-a lungul unui proces de durată. Școala 

românească se află într-un proces permanent de înnoire. Educația modernă are nevoie de lideri.  

În domeniul educației, managerul ocupă un rol important. Deseori ne întrebăm: Ce înseamnă a fi un bun manager? Un 

manager bun este responsabil de evoluția instituției pe care o reprezintă, fiind acea persoană cu inițiativă, conștiincios, cu 

energie orientată spre realizări și care creează colaborare, comunicare și conducere eficientă în cadrul echipei sale. 

Managerul trebuie să fie capabil să faciliteze elaborarea unor politici, sisteme și structuri constructive, să creeze sisteme 

transparente în cadrul cărora rolurile și responsabilitățile sunt clar definite, iar alocarea resurselor necesare se face în mod 

echitabil și corect. Managerul eficient are o mentalitate deschisă și  schimbă mentalități, implicând toți factorii în 

schimbarea de practici curente. Pentru ca managementul să funcționeze la capacitățile reale, este nevoie de inovație, idei 

moderne care să stimuleze elevii și să îi atragă. 

La nivelul unității de învățământ conducerea este asigurată atât de un organ colectiv cum este Consiliul de 

administrație și Consiliul profesoral cu rol consultativ,  cât și de director și director adjunct care au sarcini, atribuții și 

competențe stabilite de legislația în vigoare. În selectarea unui viitor manager trebuie să se țină cont, pe lângă cunoștințele 

de specialitate absolut necesare, de calitățile personale, motivațiile, înclinațiile, simțul prevederii, personalitatea, 

aptitudinea de a decide, capacitatea de acțiune, asumarea responsabilității etc. 

Prin urmare conducerea dintr-o instituție de învățământ are o responsabilitate ridicată, astfel că modalitatea de a 

ghida personalul trebuie să fie eficientă și competentă. Pentru ca managerul să poată performa, este necesar să dețină 

competență profesională și experiență în domeniu, însoțite de capacitatea de inițiativă, de abordare corectă a problemelor 

și să își poată asuma eventualele riscuri. Pentru succesul actului de conducere, managerul școlar trebuie să dovedească 

exigență, dar și înțelegere, comportare corectă, demnă și civilizată în toate situațiile, precum și: flexibilitate, spirit novator 

și creativ. Managerii din domeniul educației trebuie să fie un vector al schimbării și să îndeplinească instruirea tinerei 

generații pe baza limbajului și tehnologiei informaționale, astfel încât fiecare elev pregătit de școală să poată răspunde 

nevoilor de pe piața muncii. 

Sistemul de învățământ modern din România se caracterizează prin deschidere și dinamism față de nou, 

dezvoltându-se și acționând în concordanță cu cerințele economico-sociale și cu progresul ştiinţifico-tehnic şi cultural. 

Educația de calitate este centrată pe elev. Ea este promovată de lideri educaționali și asigură participarea tuturor factorilor 

decizionali în acest act și care abordează procesul educațional având ca obiectiv central îmbunătățirea continuă a 

performanțelor. Calitatea educației nu este opțională aceasta este o cerință imperativă a timpului pe care îl trăim. Tendința 

sistemului de învățământ, orientat spre formarea și dezvoltarea competențelor-cheie, este de a valorifica, tot mai mult, un 

nou model de predare-învățare a disciplinelor școlare, în care sunt consolidate cunoștințe din diverse arii curriculare, în 

vederea educării unei persoane inteligente, capabile să înțeleagă lumea înconjurătoare și să răspundă imperativelor acesteia. 

Managementul educației moderne, ca domeniu prioritar al vieții sociale, trebuie să aibă o conducere competentă și 

eficientă. Managementul modern implică un mare număr de abilități și orientări, dintre care multe presupun abilități legate 

de statistică, utilizarea tehnologiei informației, contabilitate și matematică. Managementul pune accent pe rezolvarea 
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rațională a problemelor și pe gândirea logică. Cum managementul implică în mod necesar oameni, este de o mare 

importanță deținerea de abilități interpersonale – abilitatea de a lucra cu indivizii, dar și cu echipe de lucru. 

Atingerea unor standarde înalte în planul performanțelor activității manageriale presupune, de fapt, inițierea și stimularea 

unor acțiuni pentru eficientizarea activității și pentru dezvoltarea unor soluții integrate, care să valorifice în comun 

competențele profesionale și cele social-morale, care semnifică, în esență, capacitatea cadrului managerial de a fi mentor 

pentru adulți. Condițiile preliminare ale unui demers de acest tip au în vedere dezvoltarea și parcurgerea unui traseu de 

formare si dezvoltare managerială, în baza căruia să se acumuleze o serie de competențe care să-i permită atingerea 

standardelor profesionale prin îndeplinirea în condiții optime a actului managerial. 

Putem conchide că educația are un rol principal în societate, în formarea și educarea prin metode moderne și 

tradiționale a elevilor care trebuie susținuți și motivați. De  aceea, organizarea este foarte importantă în educație. 

Managementul este știință, artă, practică și stare de spirit deopotrivă iar managerul trebuie să fie preocupat permanent de 

funcționarea în bune condiții a întregului proces instructiv-educativ, care să vină cu rezultate concrete asigurând un 

feedback pozitiv între toate părțile participante în derularea acestui proces. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

Bush Tony, Leadership și management-Teorii și practici actuale,  Editura Polirom, București, 2015. 

Jinga Ioan, Managementul învățământului, Editura ASE, 2003. 

Joița Elena, Managementul educațional - Profesorul –manager: roluri și metodologie, Editura Polirom, București, 2000. 
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PLANIFICARE ANUALĂ 

*ALGEBRĂ* 
Autor: Prof. Ioniță Alina – Elena 

Școala Gimnazială ” Negoiță Dănăilă”  

Bucești, Comuna Ivești, Județul Galați 

 

 

Semestrul I: Nr. săptămâni:15 / O zi liberă (01.12.2021) ⇒ Total ore: 28 (2 ore/săptămână)  

Semestrul al II-lea: Nr. săptămâni: 20 / O zi liberă (01.06.2022) ⇒ Total ore: 38 (2 ore/săptămână)  

Algebră: Miercuri (2 ore) 

 

Nr. crt. Unitatea de învățare 
Nr. ore alocate pe semestru Nr. ore alocate pe 

an școlar I II 

1 RECAPITULARE ȘI COMPLETĂRI 2 - 2 

2 MULȚIMEA NUMERELOR REALE (I) 6 - 6 

3 REGULI DE CALCUL CU RADICALI (II) 8 - 8 

4 OPERAȚII CU NUMERE REALE (III) 8 - 8 

5 MULȚIMEA NUMERELOR REALE (IV) - 6 6 

6 ECUAȚII LINIARE - 8 8 

7 SISTEME DE ECUAȚII LINIARE - 10 10 

8 ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR - 8 8 

9 PROGRAMUL NAȚIONAL ”Școala Altfel” - 2 2 

10 LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ 2 2 4 

11 RECAPITULAREA ȘI CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR 2 2 4 

 TOTAL 28 38 66 
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PLANIFICARE ANUALĂ 

*GEOMETRIE* 

 

Semestrul I: Nr. săptămâni:15 / Trei zile libere (05.10.2021; 30.11.2021; 24.12.2021) ⇒ Total ore: 27 (2 ore/săptămână) 

Semestrul al II-lea: Nr. săptămâni: 20 / O zi liberă (15.04.2022) ⇒ Total ore: 39 (2 ore/săptămână) 

Geometrie: Marți şi Vineri 

 

 

Nr. crt. Unitatea de învățare 
Nr. ore alocate pe semestru Nr. ore alocate pe 

an școlar I II 

1 RECAPITULARE ȘI COMPLETĂRI 2 - 2 

2 PATRULATERUL CONVEX 7 - 7 

3 PARALELOGRAME PARTICULARE 8  8 

4 PERIMETRE ȘI ARII 7  7 

5 CERCUL - 6 6 

6 ASEMĂNAREA TRIUNGHIURILOR - 12 12 

7 RELAȚII METRICE ÎN TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC - 15 15 

8 PROGRAMUL NAȚIONAL ”Școala Altfel” - 2 2 

9 LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ 2 2 4 

10 RECAPITULAREA ȘI CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR 1 2 3 

 TOTAL 27 39 66 
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PLANIFICARE SEMESTRIALĂ ALGEBRĂ –  SEMESTRUL I 

 

Domenii de conţinut 

 

Competenţe specifice 

 

 

Conţinuturi 

 

Nr. 

ore 

 

Săpt. 

 

Obs. 

RECAPITULARE INIŢIALĂ 

(2 ore) 

 ▪ Mulţimea numerelor întregi 

▪ Mulțimea numerelor raționale 

1 

1 

 

S1: 13.09-17.09 

S1: 13.09-17.09 

 

MULŢIMEA 

NUMERELOR 

REALE 

 

(22 ore) 

MULȚIMEA 

NUMERELOR 

REALE (I) 

 

(6 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

REGULI DE CALCUL 

CU RADICALI (II) 

 

(8 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERAȚII CU 

NUMERE REALE 

(III) 

 

(8 ore) 

1.1.Identificarea numerelor 

aparținând diferitelor submulțimi ale 

lui ℝ 

2.1. Aplicarea regulilor de calcul 

pentru estimarea şi aproximarea 

numerelor reale 

2.2. Utilizarea regulilor de calcul cu 

numere reale pentru verificarea 

soluţiilor unor ecuaţii sau sisteme de 

ecuaţii liniare 

3.1. Utilizarea unor algoritmi şi a 

proprietăţilor operaţiilor în efectuarea 

unor calcule cu numere reale 

4.1. Folosirea terminologiei aferente 

noţiunii de număr real (semn, modul, 

opus, invers) 

5.1. Elaborarea de strategii pentru 

rezolvarea unor probleme cu numere 

reale 

6.1. Modelarea matematică a unor 

situații practice care implică operații 

cu numere reale 

▪ Rădăcina pătrată a pătratului unui număr 

natural;  

▪ Aplicaţii - Rădăcina pătrată a pătratului unui 

număr natural 

▪ Rădăcina pătrată a pătratului unui număr 

raţional;  

▪ Estimarea rădăcinii pătrate dintr-un număr 

raţional nenegativ 

▪ Numere iraţionale, exemple;  

▪ Mulţimea numerelor reale; incluziunile   ℕ ⊂
 ℤ ⊂ ℚ⊂ ℝ  

 

▪ Reguli de calcul cu radicali:  

- Produsul radicalilor; Câtul radicalilor 

- Scoaterea factorilor de sub radical. Introducerea 

factorilor sub radical  

▪ Aproximarea numerelor reale prin fracții 

zecimale. Reprezentarea numerelor reale pe 

axă 

▪ Modulul unui număr real 

▪ Compararea şi ordonarea numerelor reale;  

▪ Recapitulare 

▪ Evaluare 

▪ Operaţii cu numere reale:  

-  Adunarea şi scăderea numerelor reale 

-  Înmulţirea şi împărţirea numerelor reale  

-  Puteri cu exponent număr întreg; 

-  Raţionalizarea numitorului de forma 𝑎√𝑏 

▪ Ordinea efectuării operaţiilor cu numere reale. 

Utilizarea parantezelor 

▪ Recapitulare 

▪ Evaluare 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

1 

S2: 20.09-24.09 

 

S2: 20.09-24.09 

 

S3: 27.09-01.10 

 

S3: 27.09-01.10 

 

S4: 04.10-08.10 

S4: 04.10-08.10 

 

 

 

S5: 11.10-15.10 

S5: 11.10-15.10 

 

S6: 18.10-22.10 

 

 

S7: 25.10-29.10 

S7: 25.10-29.10 

S8: 01.11-05.11 

S8: 01.11-05.11 

 

S9: 08.11-12.11 

S9: 08.11-12.11 

S10: 15.11-19.11 

S10: 15.11-29.11 

S13: 06.12-10.12 

 

S14: 13.12-17.12 

S14: 13.12-17.12 

01.12 – 

Zi 

liberă 
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LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ 

(2 ore) 

 ▪ Pregătirea lucrării scrise 

▪ Lucrare scrisă semestrială 

1 

1 

S11: 22.11-26.11 

S11: 22.11-26.11 

 

RECAPITULARE SEMESTRUL I 

(2 ore) 

 ▪ Ordinea efectuării operaţiilor cu numere reale. 

Utilizarea parantezelor 

▪ Ecuaţia de forma x2 = a, unde a∈ℝ 

1 

 

1 

S15: 20.12-22.12 

 

S15: 20.12-22.12 

 

 

An şcolar: 2021-2022 

Şcoala Gimnazială ”N. Dănăilă”, Bucești, Com. Ivești 

Judeţul: Galaţi    

Disciplina: Matematică - GEOMETRIE                                                                                                                          

Clasa:  a VII–a A         

Nr.săptămâni: 15     

Trei zile libere ⇒ Total ore: 27 (2 ore/săptămână) 

Profesor: Alina – Elena IONIŢĂ 

          

          

         AVIZAT 

         Director, 

         Prof. Carmen OANCĂ  

 

  

 

 

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ GEOMETRIE –  SEMESTRUL I 

 

 

Domenii de conţinut 

 

Competenţe specifice 

 

 

Conţinuturi 

 

Nr. 

ore 

 

Săpt. 

 

Obs. 

RECAPITULARE  

INIŢIALĂ 

(2 ore) 

  ▪ Paralelism 

▪ Triunghiuri particulare. Proprietăți 

1 

1 

S1: 13.09-17.09 

S1: 13.09-17.09 

 

PATRULATERE 

(22 ore) 

PATRULATERUL 

CONVEX (I) 

 

(7 ore) 

 

 

 

 

 

PARALELOGRAME 

PARTICULARE (II) 

 

(8 ore) 

 

 

1.4. Identificarea patrulaterelor 

particulare în configurații geometrice 

date 

2.4. Descrierea patrulaterelor 

utilizând definiții și proprietăți ale 

acestora, în configuraţii geometrice 

date 

3.4. Utilizarea proprietăţilor 

patrulaterelor în rezolvarea unor 

probleme 

4.4. Exprimarea în limbaj geometric a 

noţiunilor legate de patrulatere 

5.4. Alegerea reprezentărilor 

geometrice adecvate în vederea 

optimizării calculării unor lungimi de 

▪ Patrulaterul convex; suma măsurilor 

unghiurilor unui patrulater convex 

▪ Paralelogramul: proprietăţi; 

▪ Aplicaţii în geometria triunghiului: linie 

mijlocie în triunghi, centrul de greutate al 

unui triunghi 

▪ Recapitulare 

▪ Evaluare 

▪ Paralelograme particulare:  

➢ Dreptunghi – proprietăţi 

➢ Aplicații - Dreptunghiul 

➢ Romb – proprietăţi 

➢ Aplicații – Rombul 

➢ Pătrat - proprietăţi  

➢ Aplicații - Pătratul 

2 

 

2 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

S2: 20.09-24.09 

 

S3: 27.09-01.10 

S4: 04.10-08.10 

 

 

S5: 11.10-15.10 

S5: 11.10-15.10 

 

S6: 18.10-22.10 

S6: 18.10-22.10 

S7: 25.10-29.10 

S7: 25.10-29.10 

S8: 01.11-05.11 

S8: 01.11-05.11 

5 

Octombrie-

Zi liberă 
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PERIMETRE ȘI 

ARII (III) 

 

(7 ore) 

segmente, a unor măsuri de unghiuri 

şi a unor arii 

▪ Recapitulare 

▪ Evaluare 

▪ Trapezul, clasificare, proprietăţi; linia 

mijlocie în trapez; trapezul isoscel, 

proprietăţi  

▪ Aplicații - Trapezul 

▪ Perimetre și arii: paralelogram, 

paralelograme particulare, triunghi, trapez 

▪ Recapitulare 

▪ Evaluare 

1 

1 

2 

 

 

1 

2 

 

1 

1 

S9: 08.11-12.11 

S9: 08.11-12.11 

S10: 15.11-19.11 

 

 

S12: 29.11-03.12 

S13: 06.12-10.12 

 

S14: 13.12-17.12 

S14: 13.12-17.12 

 

 

 

 

 

30 

Noiembrie-

Zi liberă 

 

LUCRARE 

SCRISĂ  

(2 ore) 

  ▪ Pregătirea lucrării scrise 

▪ Discutarea lucrării scrise 

1 

1 

S11: 22.11-26.11 

S11: 22.11-26.11 

 

RECAPITULARE 

SEM I 

(1 oră) 

  ▪ Paralelograme particulare 

 

1 

 

S15: 20.12-22.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An şcolar: 2021-2022 

Şcoala Gimnazială ”N. Dănăilă”, Bucești, Com. Ivești 

Judeţul: Galaţi    

Disciplina: Matematică - ALGEBRĂ                                                                                                                         

Clasa:  a VII–a A         

Nr.săptămâni: 20     

O zi liberă ⇒ Total ore: 38 (2 ore/săptămână) 

Profesor: Alina – Elena IONIŢĂ 

          

          

         AVIZAT 

         Director, 

         Prof. Carmen OANCĂ  
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PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL al II – lea 

 

 

Domenii de conţinut 

 

Competenţe specifice 

 

Conţinuturi 

Nr. 

ore 

 

Săpt. 

 

Obs. 

MULȚIMEA NUMERELOR REALE (IV) 

 

(6 ore) 

 ▪ Media aritmetică ponderată a n numere reale, 

n ≥ 2  

▪ Media geometrică a două numere reale 

pozitive  

▪ Ecuaţia de forma x2 = a, unde a∈ℝ 

▪ Recapitulare 

▪ Evaluare 

1 

 

1 

 

2 

1 

1 

S16: 10.01-14.01 

 

S16: 10.01-14.01 

 

S17: 17.01-21.01 

S18: 24.01-28.01 

S18: 24.01-28.01 

 

ECUAŢII 

ŞI SISTEME DE  

ECUAŢII LINIARE 

(18 ore) 

 

ECUAȚII LINIARE (I) 

 

(8 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEME DE  

ECUAȚII LINIARE 

(II) 

 

(10 ore) 

 

 

 

1.2. Identificarea unei situații date 

rezolvabile prin ecuaţii sau 

sisteme de ecuaţii liniare 

 3.2. Utilizarea transformărilor 

echivalente în rezolvarea unor 

ecuaţii şi sisteme de ecuaţii liniare 

4.2. Redactarea rezolvării 

ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii 

liniare 

5.2. Stabilirea unor metode de 

rezolvare a ecuațiilor sau a 

sistemelor de ecuații liniare 

6.2. Transpunerea matematică a 

unor situații date, utilizând ecuații 

și/sau sisteme de ecuații liniare 

▪ Transformarea unei egalități într-o egalitate 

echivalentă; identităţi 

▪ Ecuaţii de forma ax + b = 0, Rba , ; 

mulţimea soluţiilor unei ecuaţii; ecuaţii 

echivalente 

▪ Rezolvarea ecuațiilor de forma 𝑎𝑥 + 𝑏 = 0, 

unde 𝑎 ∈ ℝ, 𝑏 ∈ ℝ. 

▪ Recapitulare 

▪ Evaluare 

 

▪ Sisteme de două ecuaţii liniare cu două 

necunoscute. Mulţimea soluţiilor unui sistem 

de ecuaţii 

▪ Rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare prin 

metoda substituţiei 

▪ Rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare prin 

metoda reducerii  

▪ Probleme care se rezolvă cu ajutorul 

ecuaţiilor sau a sistemelor de ecuaţii liniare 

▪ Recapitulare 

▪ Evaluare 

2 

 

2 

 

 

2 

 

1 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

1 

1 

S19: 31.01-04.02 

 

S20: 07.02-11.02 

 

 

S21: 14.02-18.02 

 

S22: 21.02-25.02 

S22: 21.02-25.02 

 

S23: 28.02-04.03 

 

 

S24: 07.03-11.03 

 

 

S25: 14.03-18.03 

 

S26: 21.03-25.03 

S27: 28.03-01.04 

S27: 28.03-01.04 

 

 

 

 

ELEMENTE DE ORGANIZARE A 

DATELOR 

(8 ore) 

1.3. Identificarea unor informații 

din tabele, grafice și diagrame 

2.3. Prelucrarea unor date sub 

formă de tabele, grafice sau 

diagrame în vederea înregistrării, 

▪ Produsul cartezian a două mulţimi nevide; 

sistem de axe ortogonale în plan;  

▪ Reprezentarea într-un sistem de axe 

ortogonale a unor perechi de numere reale;  

  1 

 

1 

 

2 

 

S28: 04.04-07.04 

 

S28: 04.04-07.04 

 

S30: 02.05-06.05 

 

01.06 – 

Zi 

liberă 
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reprezentării și prezentării 

acestora 

3.3. Alegerea metodei adecvate de 

reprezentare a problemelor în care 

intervin dependenţe funcţionale și 

reprezentări ale acestora 

4.3. Descrierea în limbajul 

specific matematicii a unor 

elemente de organizare a datelor 

5.3. Analizarea unor situaţii 

practice prin elemente de 

organizare a datelor 

▪ Reprezentarea punctelor într-un sistem de axe 

ortogonale; distanţa dintre două puncte din 

plan  

▪ Reprezentarea şi interpretarea unor 

dependenţe funcţionale prin tabele, diagrame 

şi grafice; poligonul frecvenţelor 

▪ Recapitulare 

▪ Evaluare  

 

2 

 

 

1 

1 

 

S32: 16.05-20.05 

 

 

S33: 23.05-27.05 

S33: 23.05-27.05 

 

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ 

(2 ore) 

 ▪ Pregătirea lucrării scrise 

▪ Lucrare scrisă 

1 

1 

S31: 09.05-13.05 

S31: 09.05-13.05 

 

 

PROGRAMUL 

„Școala Altfel” 

(2 ore) 

-dezvoltarea abilităților de 

comunicare; 

-stimularea curioziăţii copiilor 

prin investigarea descoperirilor; 

-elevii vor invăța noțiuni noi prin  

intermediul jocurilor; 

-elevii vor identifica date și 

relaţii matematice şi corelarea 

lor în funcţie de contextul în care 

au fost definite 

▪ Rebus matematic 

▪ Sudoku  

1 

1 

S29: 08.04-14.04 

S29: 08.04-14.04 

 

RECAPITULARE FINALĂ 

(2 ore) 

 ▪ Operaţii cu numere reale 

▪ Ecuații și sisteme de ecuații liniare 

1 

1 

S35: 06.06-10.06 

S35: 06.06-10.06 

 

 

 

 

An şcolar: 2021-2022 

Şcoala Gimnazială ”N. Dănăilă”, Bucești, Com. Ivești 

Judeţul: Galaţi    

Disciplina: Matematică - GEOMETRIE                                                                                                                           

Clasa:  a VII–a A         

Nr.săptămâni: 20     

O zi liberă ⇒ Total ore: 39 (2 ore/săptămână) 

Profesor: Alina – Elena IONIŢĂ 

 

          

          

         AVIZAT 

         Director, 

         Prof. Carmen OANCĂ  
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PLANIFICARE  SEMESTRIALĂ  –  SEMESTRUL al II – lea 

 

 

Domenii de conţinut 

 

Compentenţe specifice 

 

Conţinuturi 

Nr. 

ore 

 

Săpt. 

 

Obs 

CERCUL 

(6 ore) 

1.5. Identificarea elementelor cercului 

şi/sau poligoanelor regulate în 

configurații geometrice date 

2.5. Descrierea proprietăților cercului şi 

ale poligoanelor regulate înscrise într-un 

cerc 

3.5. Utilizarea proprietăților cercului în 

rezolvarea de probleme 

4.5. Exprimarea proprietăţilor cercului şi 

ale poligoanelor în limbaj matematic 

5.5. Interpretarea unor proprietăți ale 

cercului și ale poligoanelor regulate 

folosind reprezentări geometrice 

▪ Cercul: definiţie, construcţie, elemente 

▪ Coarde şi arce în cerc. Proprietăţi 

▪ Unghi înscris în cerc 

▪ Tangenta dintr-un punct exterior la un cerc. 

▪ Poligoane regulate înscrise într-un cerc 

(construcție, măsuri de unghiuri) 

▪ Lungimea cercului şi aria discului 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

S16: 10.01-14.01 

S16: 10.01-14.01 

S17: 17.01-21.01 

S17: 17.01-21.01 

S18: 24.01-28.01 

 

S18: 24.01-28.01 

 

 

 

ASEMĂNAREA 

TRIUNGHIURILOR  

(12 ore) 

1.6. Identificarea triunghiurilor asemenea 

în configurații geometrice date 

2.6. Stabilirea relaţiei de asemănare între 

triunghiuri 

4.6. Exprimarea în limbaj matematic a 

proprietăţilor unor figuri geometrice 

folosind asemănarea 

6.6. Implementarea unei strategii pentru 

rezolvarea unor situaţii date, utilizând 

asemănarea triunghiurilor 

 

 

▪ Segmente proporţionale;  

▪ Teorema paralelelor echidistante (fără 

demonstraţie)  

▪ Teorema lui Thales (fără demonstraţie); 

▪ Reciproca teoremei lui Thales; 

▪ Impărţirea unui segment în părţi 

proporţionale cu numere (segmente) date 

▪ Triunghiuri asemenea;  

▪ Criterii de asemănare a triunghiurilor; 

▪ Teorema fundamentală a asemănării, 

aplicații: raportul ariilor a două triunghiuri 

asemenea, aproximarea în situații practice a 

distanţelor folosind asemănarea 

▪ Recapitulare 

▪ Evaluare  

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

2 

2 

 

 

 

1 

1 

 

 

S19: 31.01-04.02 

S19: 31.01-04.02 

 

S20: 07.02-11.02 

S20: 07.02-11.02 

S21: 14.02-18.02 

 

S21: 14.02-18.02 

S22: 21.02-25.02 

S23: 28.02-04.03 

 

 

 

S24: 07.03-11.03 

S24: 07.03-11.03 
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RELAŢII METRICE ÎN 

TRIUNGHIUL 

DREPTUNGHIC 

 (15 ore) 

 

1.7. Recunoașterea elementelor unui 

triunghi dreptunghic într-o configuraţie 

geometrică dată 

2.7. Aplicarea relaţiilor metrice într-un 

triunghi dreptunghic pentru determinarea 

unor elemente ale acestuia 

3.6. Utilizarea asemănării triunghiurilor 

în configurații geometrice date pentru 

determinarea de lungimi, măsuri și arii 

3.7. Deducerea relaţiilor metrice într-un 

triunghi dreptunghic 

4.7. Exprimarea în limbaj matematic a 

relaţiilor dintre elementele unui triunghi 

dreptunghic 

5.7. Interpretarea unor relaţii metrice 

între elementele unui triunghi 

dreptunghic 

▪ Proiecţii ortogonale pe o dreaptă;  

▪ Teorema Înălţimii; 

▪ Teorema reciprocă a Teoremei Înălțimii  

▪ Teorema catetei 

▪ Reciproca teoremei catetei 

▪ Teorema lui Pitagora;  

▪ Reciproca teoremei lui Pitagora  

▪ Noţiuni de trigonometrie în triunghiul 

dreptunghic: sinusul, cosinusul, tangenta şi 

cotangenta unui unghi ascuţit  

▪ Rezolvarea triunghiului dreptunghic; 

aplicaţii 

▪ Calculul elementelor (latură, apotemă, arie, 

perimetru) în triunghiul echilateral, în pătrat 

și în hexagonul regulat; aproximarea în 

situații practice a distanţelor folosind relaţii 

metrice 

▪ Recapitulare 

▪ Probă de evaluare 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

1 

S25: 14.03-18.03 

S25: 14.03-18.03 

S26: 21.03-25.03 

S26: 21.03-25.03 

S27: 28.03-01.04 

S27: 28.03-01.04 

S28: 04.04-07.04 

S30: 02.05-06.05 

 

 

S32: 16.05-20.05 

 

 

S33: 23.05-27.05 

 

 

 

 

S34: 30.05-03.06 

S34: 30.05-03.06 

 

LUCRARE SCRISĂ 

SEMESTRIALĂ 

(2 ore) 

 ▪ Pregătirea lucrării scrise 

▪ Discutarea lucrării scrise 

1 

1 

S31: 09.05-13.05 

S31: 09.05-13.05 

 

 

 

PROGRAMUL 

 

„Școala Altfel” 

(2 ore) 

-elevii vor învața noțiuni noi prin 

intermediul jocurilor; 

-dezvoltarea abilităților de comunicare; 

-să dobândească cunoştinţe noi; 

Sudoku matematic  1 S29: 08.04-14.04  

- implicarea elevilor din scoala care au 

inclinatii spre „limba” matematică şi 

limbile moderne într-o competiţie plină 

de farmec dar şi de fairplay. 

Concursul de matematică 

 „Prietenii matematicii” 

1 S29: 08.04-14.04  

RECAPITULARE 

FINALĂ 

(2 ore) 

 ▪ Asemănarea triunghiurilor 

▪ Rezolvarea triunghiului dreptunghic 

1 

1 

 

S35: 06.06-10.06 

S35: 06.06-10.06 
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Absenteism şi abandon şcolar 

 

                                                                                                Prof. Înv. Primar Iuhas Cecilia-Georgeta 

                                                                                                             Școala Gimnazială Nr. 1 Tăuteu 

 

 Abandonul şcolar reprezintă o conduită de evaziune definitivă, care constă în încetarea frecventării şcolii şi 

părăsirea sistemul instructiv-educativ. Această conduită este precedată de cea de absenteism. 

Datorită faptului că o dată pierdută legatura cu şcoala elevului îi este din ce în ce mai greu să revină la îndatoririle 

avute înainte, prevenţia abandonului şcolar trebuie să funcţioneze de la primele semne. Astfel trebuie să se ia măsuri de la 

primele absenţe repetate  – discuţii în particular cu elevul şi apoi cu parinţii acestuia, în încercarea de a-l readuce pe calea 

frecventării cursurilor. Această “consiliere” se poate efectua şi în ora de dirigenţie sau în alte momente care ar permite 

dialogul liber, neîngrădit profesor – elev.  

O parte dintre devierile comportamentale manifestate în mediul şcolar, printre care se numără şi absenteismul şi 

abandonul şcolar, se află în legătură cu greşelile de educaţie ale cadrelor didactice şi cu stabilirea relaţiilor incorecte între 

elevi. Ele pot fi prevenite printr-o organizare corectă a vieţii şi a raporturilor intraşcolare, deoarece un bun climat şcolar 

influenţează totdeauna pozitiv sfera emoţională a stării psihice a elevului. Educarea conştiinţei şi a conduitei morale nu e 

posibilă fără încredere, relaţii principiale, disciplină bună şi evitarea oricăror traume psihice. Activitatea de prevenţie a 

absenteismului şi abandonului şcolar este legată nu numai de igiena activităţii intelectuale, dar, în egală măsură, şi de 

asigurarea unei dezvoltări echilibrate a vieţii afective în cadrul relaţiilor intraşcolare. Greşelile de educaţie privind sfera 

afectivă, comise în perioada formării personalitaţii, întarzie maturizarea trăsăturilor pozitive de caracter şi, prin aceasta, 

generează deficienţe în reglarea  manifestărilor emoţionale în procesul de integrare socială. Părerea profesorului cântăreşte 

adesea greu, dar important este ca elevul să fie convins de lipsa unui viitor în cazul renunţării la şcoală, astfel încât 

schimbarea, decizia finală, să vină din interiorul acestuia. Organizarea în şcoală a unui regim de activitate disciplinată prin 

supraveghere şi control, prin gradarea sarcinilor, prin neadmiterea abaterilor, a dezordinii, precum şi prin cultivarea 

constantă a acţiunii ferme, perseverente, principiale şi prompte a colectivului de elevi, cu scopul menţinerii unui nivel 

ridicat de ordine şi muncă, are o mare importanţa în prevenirea situaţiilor de absenteism şi abandon şcolar. O altă soluţie 

ar putea fi şi crearea unor clase de adaptare, în care cei vizaţi să fie supuşi unui program diferit, mai uşor, în trepte, astfel 

încât să-şi dea seama în final de necesitatea continuării studiilor. 

Familia are şi ea o covârşitoare importanţă în luarea acestei decizii. Ea trebuie să-l sprijine permanent pe cel care 

are tendinţa de abandon, să-l înţeleagă şi, cel mai important, să nu ia măsuri drastice, severe, împotriva acestuia. În anumite 

cazuri, chiar şi familia poate fi consiliată pentru formarea unei atitudini potrivite, pozitive, care să se aplice cu succes în 

astfel de situaţii. Vizita dirigintelui/consilierului şcolar acasă la elev, poate crea premisele unui dialog mai liber, unei relaţii 

mai apropiate, bazate pe sinceritate şi încredere reciprocă. Sporirea numărului de activităţi comune şcoală – familie, 

realizarea unor proiecte împreună, sunt foarte importante pentru ca elevul să înţeleagă că ambele instituţii – atât şcoala, cât 

şi familia – actionează doar în interesul său. Multe studii au ajuns la concluzia că diminuarea abandonului şcolar se poate 

face prin îmbunătăţirea parteneriatului şcoală – familie. În unele şcoli se recurge chiar la asigurarea mijlocului de transport 

necesar elevului pentru a ajunge la şcoală. 

Prevenţia devianţei în mediul şcolar, determinată de: insuficienta pregătire anterioară a elevului în procesul 

instructiv-educativ, de defecte in organizarea regimului de zi, de conflicte relaţionale, de reacţii afective, este perfect 

posibilă cu ajutorul unui consilier şcolar bine pregătit. 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 

OPREA  ANDREEA 

Școala Gimnazială “Petrache Blîndu” 

 

Numele și prenumele elevului : A .  M. 

Data nașterii: 04.10.2011 

Clasa: I D 

Programe terapeutice urmate:  a beneficiat de programe de intervenţie personalizată în cadrul școlii  

Tipul și gradul de deficiență ( din certificatul OSP și de încadrare în grad de handicap) : 

 

Instrumente utilizate în evaluare: 

• chestionare orale; 

• observaţii sistematice; 

• aplicaţii practice; 

• fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

• proba de evaluare; 

• convorbire individuală şi în grup; 

• observaţia spontană. 

 

Rezultatele evaluării globare (complexe) inițiale:  

Comportamentul s-a mai îmbunătățit, stă în bancă, vorbește mai puțin neîntrebat, nu mai deranjează ora în mod 

constant. Are moment cand face zgomot în mod intenționat pentru a atrage atenția. Nu mai loveăte copii decât foarte 

rar, aceștia la rândul lor l-au acceptat ca și coleg, uneori îl ajută să își realizeze sarcinile, îl îndrumă cum să se comporte. 

În timpul predării are moment când se concentrează la indicațiile învățătoarei, pentru foarte puțin timp. La activități 

dacă stă o persoană alături de el realizează ceea ce i s-a cerut chiar dacă la început opune rezistență.  

Prezintă facies expresiv, coordonare motorie ușor deficitară. Se încadrează în spațiul de lucru dacă îi este scos în 

evidență cu o culoare. Încă nu ține în mod corespunzător instrumentul de scris, apasă în mod excesiv atunci când 

colorează. Dacă îi este atrasă atenția se încadrează în contur atunci când colorează. 

Nu mai raspunde cu expresii de la desene animate sau cu texte memorate din poveștile citite. Uneori mai dorește 

să fie personajul negativ, însă foarte rar. Răspunde la întrebările adresate lui sau altor colegi, astfel deranjând ora. 

Se orientează spațio temporal. Știe unde este camera resursă, când este ora de sport sau religie. Scoate toate cărțile 

pe masă, alege caietul/cartea potrivit/ă cu ajutorul învățătoarei. Are nevoie să i se repete cerința.  

Se prezintă cu suport din partea interlocutorului. 

Nu are nevoie de ajutor logopedic. Este nevoie de repetare a celor învățate pentru a deveni automatisme. 

 

Priorități de intervenție: 

• Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

• Participarea la activităţi de grup; 

• Să cunoască cifrele 0-100; 

• Să realizeze adunări fără trecere peste ordin în conceptul 0-100 cu suport concret; 
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• Să rezolve probleme cu 1 operație; 

• Să folosească formele de singular și plural; 

• Să scrie literele încadrându-se în spațiul de lucru evidențiat cu o culoare distinctă; 

• Să despartă în silabe. 

Obiective pe termen lung ( achiziții minime ale elevului la sfârșitul anului școlar): 

• Să cunoască cifrele până la 100 și să realizeze calcule fară trecere peste ordin; 

• Cunoașterea literelor predate și citirea unor cuvinte în ritm propriu; 

• Dezvoltarea exprimării orale,  înţelegerea textului citit; 

• Prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din cadrul familiei să se descopere modalitatea formării 

unui comportament adecvat în timpul orelor şi a unui limbaj corespunzător;  

• Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 

 

Obiective pe perioada:  

Octombrie - Ianuarie 

• Formarea abilităţilor de calcul matematic; 

• Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

• Participarea la activităţi de grup; 

• Să folosească formele de singular și plural, când și cum se folosesc; 

• Să scrie literele de mână predate încadrându-se corespunzător; 

• Să identifice personajele, titlul, autorul unui text; 

• Să scrie dupa dictare cuvinte formate din 2-5 litere; 

• Să rezolve probleme cu 1 operație. 

 

Modalități de realizare (categorii/ tipuri de activități sau terapii recuperatorii)  

• Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu respectarea 

particularităţilor de vârstă şi individuale;  

• În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi adaptări); 

• Se vor utiliza: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi manualele şcolare, obiecte 

de uz general; 

 

Domeniul de intervenţie: matematică 

Nu participă la jocurile și acțiunile organizate,  decât dacă i se par interesante, în caz contrar întâmpină greutăți, renunță și 

nu mai colaborează deloc. Elevul realizează operații matematice de adunare și scădere fără trecere peste ordin, în conceptul 

0-30, cu suport concret. Nu știe să facă proba. Cunoaște formele geometrice, le poate utiliza pentru a realiza desene, poate 

identifica formele pe lucrurile înconjurătoare . Asociază greu elementele a două mulțimi. Nu poate rezolva probleme decât 

dacă îi este sugerată rezolvarea. Scrie, citește și compară numerele pana  la 30. Identifică poziţia verticală, orizontală sau 

oblică a unor obiecte din realitatea imediată. 
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Obiective 

pe termen lung 

Obiective 

de referinţă 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale pentru 

evaluarea progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1. Cunoaşterea şi 

utilizarea conceptelor 

specifice matematicii 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dezvoltarea 

capacităţilor de 

explorare/investigare şi 

rezolvare de probleme 

 

 

3. Formarea şi 

dezvoltarea capacităţii 

de a comunica utilizând 

limbajul matematic 

 

 

 

4. Dezvoltarea 

interesului şi a 

motivaţiei pentru studiul 

şi aplicarea matematicii 

în contexte variate 

 

- să compare două 

numere  

- să completeze un şir 

de numere; 

- identificarea 

numerelor pare şi 

impare dintr-un şir dat;  

- să înteleagă și să 

utilizeze sistemul 

pozițional de formare a 

numerelor formate din 

zeci și unități 

- să exploreze modalităţi 

variate de compunere şi 

descompunere a 

numerelor, în concentrul 

0 – 30 cu obiecte de 

sprijin;  

-să rezolve și  să 

compună probleme 

- să efectueze operaţii 

de adunare şi de scădere 

cu numere naturale de la 

0 la 30 fără trecere peste 

ordin cu obiecte de 

sprijin; 

- să rezolve probleme 

care presupun doua 

operaţii dintre cele 

învăţate. 

 

- exerciţii de numărare de la 0 

la 100 din 1 în 1 și din 2 în 2. 

- compararea şi ordonarea 

numerelor de la 0 la100; 

- exerciţii compunere şi 

descompunere cu numere 

naturale de la 0 la 100; 

- exerciţii de alegere a unei 

descompuneri potrivite pentru 

efectuarea unui calcul; 

 

 

- rezolvarea de probleme cu 

obiecte sau cu desene simple: 

puncte, cerculeţe, linii etc.; 

-ex. de descompunere a 

numerelor în sume şi diferenţe ; 

-ex. de aflare a numărului 

necunoscut ; 

-ex. – joc pentru verbalizarea 

etapelor de calcul 

-ex. de analiză a părţilor 

componente ale unei probleme 

;                                                                                                                                                                              

-ex. de numărare cu pas dat 

„înainte” şi „înapoi” cu şi fără 

sprijin de obiecte sau desene ; 

-ex. de comparare a numerelor 

folosind diferite reprezentări 

ale acestora ; 

 

- asociază mulţimi (alcătuite 

din obiecte identice, uşor de 

numărat), cu numărul lor 

(cardinalul mulţimii); 

- identifică cifra zecilor şi cifra 

unităţilor în scrierea unui 

număr de două cifre; 

-efectuează adunări şi scăderi 

în concentrul 0-30, fără trecere 

peste ordin, utilizănd 

simbolurile +, -, = în scrierea 

unui exerciţiu; 

- descompune numere naturale 

mai mici decât 30 în sume sau 

diferenţe, utilizând obiecte; 

- execută, parţial corect, în 

ritm propriu, comanda dată, 

după lămuriri suplimentare;   

 

 

Evaluarea orală 

şi scrisă 

  

Aprecieri 

stimulative  

 

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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Printr-o educaţie responsabilă pentru creşterea unui adult responsabil 

 

                                                                                                 Jászay Laura-Andrea, prof. înv. primar 

                                                                                                      Şcoala Gimnazială “ Tompa László” 

                                                                                                      Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita 

 

 

Având o vârstă de peste 54 de ani şi o vechime în învăţământ de peste 36 de ani, pot afirma cu responsabilitate că în cei 7 

ani de acasă  copilul achiziţionează norme şi valori esenţiale pentru succesul viitorului său.  Fiind interesată de această 

temă, m-am documentat despre opiniile specialiştilor dar şi despre opiniile oamenilor de rând. 

   Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse forme 

educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de conduită se învaţă 

din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare 

decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui 

comportament social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze 

normele deja deprinse din familie. 

   Niciun părinte nu-şi doreşte ca fata sau băiatul său să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. Şi, evident, 

fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, începând de la 

comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la 

rude. Pentru exemplificare, redau două scenarii posibile, pe care le-am citit pe o pagină de socializare: 

 Să ne imaginăm două scenarii diametral opuse în acelaşi decor: la restaurant. În primul dintre ele, copilul stă la masă, 

lângă părinţi, cu spatele drept şi coatele pe lângă corp, mânuieşte cu dexteritate şi cunoaştere toate ustensilele de lângă 

farfurie, mulţumeşte politicos chelnerului pentru orice serviciu şi contribuie în mod adecvat la conversaţie. În al doilea 

scenariu, copilul strigă până acoperă muzica ambientală a restaurantului, aleargă prin sală şi printre picioarele mesenilor, 

varsă pe faţa de masă supa şi paharul cu vin al mamei, îi pune piedică chelnerului în momentul când acesta aduce 

cafelele.  

   Trebuie să recunoaştem că ambele scenarii par exagerate. Puţini copii se comportă ca şi cum tocmai ar fi ieşit de pe 

porţile unui colegiu englezesc de bune maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil,  şi cei care l-ar fi inspirat pe Caragiale 

pentru reeditarea lui „Domnul Goe”. Între aceste două improbabile extreme are loc o provocare – uneori dificilă – a 

părinţilor în dorinţa lor de a le oferi copilului ceea ce este cunoscut generic drept „cei şapte ani de-acasă”. 

    Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de părinţi depinde ca adolescentul, tânărul şi 

adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele unei bune creşteri. Iar această expresie – 

„bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe care părinţii, i-o dau. A fi bine-crescut nu înseamnă peste 

tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte 

determină definiţia celor „şapte ani de-acasă”. 

          În educaţia primită în familie se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun 

ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

           Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu poate saluta decât 

prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

           Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-i, 

conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 
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.          Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile copiilor sunt 

experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt 

ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege 

şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

          Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul părinţilor, ceea ce 

„se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise 

ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, 

„mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora 

de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

          Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor şi a 

celui/celei care serveşte masa.  

          Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o folosi, un copil 

are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea 

exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

          Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip 

de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi spiritul de 

glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

 

       Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri şi reuşite. Şi 

bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm copilului nostru, precum şi 

zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit să le predai copilului tău au trecut pe 

lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui 

copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-

aşteptate. 

       Astăzi, 7 ani de acasă simbolizează un anumit standard, minim dar cumva obligatoriu, în care trebuie să se încadreze 

copii noştri. Care se încăpăţânează să accepte încadrarea şi au dureri dorsale privitor la dorinţele noastre. E drept, şi 

părinţii s-au adaptat, mulţi au renunţat la standardele astea, de voie sau de nevoie, dar a rămas aşa, o umbră de parfum de 

trecut, un fel de deziderat şi, de ce să nu recunoaştem, un fel de termen de comparaţie.Cert este că educaţia trebuie să 

existe.   

        Orice părinte responsabil înţelege importanţa educaţiei copilului dar şi consecinţele pentru dezvoltarea sa ca 

adult. Iar, educaţia are la bază o serie de reguli care formează ansamblul educaţional. Fie că este vorba despre viaţa de 

acasă, fie că vorbim despre educaţia de la grădiniţă sau şcoală, copilul trebuie învăţat să înţeleagă şi să respecte regulilele 

de comportament sau de interdicţiile pe care i le stabilesc părinţii sau educatorii. Fiecare părinte are o serie de reguli şi 

încearcă să le aplice când e vorba despre educaţia copilului său.  

 Dar, uneori, îşi dă seama că aceste reguli nu sunt respectate.  Nu ezitaţi să îi re-amintiţi copilului regulile casei sau 

regulile de educaţie pe care le-aţi stabilit. Puneţi-vă de acord, ambii părinţi cu aceste reguli - este foarte ne-propdictiv ca 

mama să accepte încălcarea regulilor stabilite de tata - sau invers. 

 

Iată legea celor 5 reguli pentru reuşita educaţiei copilului, care trebuiesc dezbătute cu ocazia şedinţelor cu părinţii: 
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1. Regulile trebuie să fie clare 

Orice regulă pe care o impunem copilului trebuie să fie clară şi explicată copilului. El trebuie să ştie ce este permis, şi ce 

nu. 

2. Regulile trebuie să fie concrete 

Atunci când facem reguli pentru copil, acele reguli trebuie să fie cât mai concrete şi nu evazive. E mai bine să spuneţi 

copilului să îşi strângă jucăriile din sufragerie decât să îi spuneţi să facă ordine în sufragerie.  

3. Regulile trebuie să fie constante  Nu e uşor să păstrezi regulile constante însă este de mare importanţă asigurarea unei 

linii de constantă în principii. Dacă toleraţi un anume comportament într-o zi iar în ziua următoare nu îl mai toleraţi - 

copilul va fi dezorientat. Constanta regulilor dă copilului un sentiment de siguranţă. A fi ferm şi constant nu înseamnă 

rigiditate. 

4. Regulile trebuie să fie coerente 

Părinţii sunt modele pentru copil şi de aceea trebuie să aibă şi să respecte - şi ei la rândul lor - nişte reguli de viaţă şi 

comportament. Copilul învaţă de la proprii săi părinţi cum să îşi respecte părinţii - prin exemplul pe care îl dau părinţii. 

5. Regulile trebuie să fie consecvente 

Copii au tendinţa de a forţa limitele şi de a le sfida uneori. De aceea, aceste încălcări trebuie să aibă şi nişte consecinţe 

logice - altfel ele vor fi mereu forţate şi repetate.  Când consecinţele încălcării regulilor impuse vor fi logice şi rezonabile, 

copilul îşi va dezvolta simţul responsabilităţii. 

Copii au tendinţa de a încălca regulile şi este perfect normal. Ca act educaţional însă, părintele trebuie să înţeleagă că 

regulile fac parte din procesul educaţiei copilului şi trebuie respectate, pe cât posibil.  

   Asta înseamnă o educaţie responsabilă şi asta duce la creşterea unui adult responsabil. 
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Alexandru Odobescu în oglinda posterităţii  

                                                                                                           

                                                                                         Prof., Egina-Maria Buftea-Jercan 

                                                                                                   Colegiul „Ferdinand I” Măneciu, jud. Prahova 

 

          „Pe Alexandru Odobescu l-am cunoscut.... Puţine figuri mi-au rămas în amintire neşterse.... În epoca lui erau mulţi 

bărbaţi frumoşi, pentru că datina poporului românesc voieşte ca fiinţele care se iubesc în cuptorul ei, după voia fatalităţii 

şi a lui Dumnezeu, să fie frumoase într-adevăr.... În toată frumuseţea românească, frumuseţea lui Alexandru Odobescu, 

român în întindere şi în adâncime, pe toate dimensiunile lui neaoş Român, era excepţională, aleasă de noroc pentru figura 

unui domnitor. Aristocraţia individualităţii morale, dar şi fizice este o realitate: câţiva oameni la o mie de slugi, nivelate 

plat, se nasc stăpâni ... atât cât poate vorbi un adjectiv, nu am înţelege noţiunea «nobleţei» dacă nu vedem pe Alexandru 

Odobescu ..., curat în toată persoana lui ca licărul unei oglinzi.... batista lui mare, de olandă albă, care-i sta la piept, ca un 

jabot, zâmbetul de mare feciorie .... o mână cum n-am văzut mai frumoasă decât la Episcopul Gherasim Safirin, ale căruia 

degite lungi, ivorii, cu unghiile ca migdalele înguste, serveau binecuvântarea suav iconografic....”17 

            Această fermecătoare şi nobilă apariţie, această fire aleasă, acest caracter eminamente aristocrat continuă, peste 

timp, şirul marilor voievozi şi cronicari însetaţi şi dăruitori de cultură. „Înamorat de clasicism”18- el îşi însuşise până la 

perfecţiune limbile vechi, ochi larg deschis asupra literaturilor grecească şi latină, şi se familiarizase, ca nici un altul, cu 

frumuseţea operelor de artă, atât antice, cât şi moderne. 

           Simion Mehedinţi, absolvind şi Şcoala Normală de sub direcţia lui Odobescu, l-a cunoscut de aproape şi el pe 

Magistrul şi îl apreciază „în rândul întâi al scriitorilor renaşterii noastre din veacul trecut”.19 

           Prin întinsa şi variata cultură, el planează peste epoca sa, o stăpâneşte, o influenţează, devine îndrumătorul ei. 

           Contemporan cu grupul ieşean al „Convorbirilor literare” – peste care tutela „bronzul viu şi suplu al lui Titu 

Maiorescu”20- aderă spiritual la aceasta, îşi împletesc activitatea şi Odobescu rămâne pe aceeaşi orientare. Dar acest 

„magister elegantiarum” avea în literatură crezul său deosebit pentru forma în sine. Ca un „antiguus” ce era, cu toată 

ardoarea formei,  s-a păzit însă de a  aluneca după himera păgubitoare a „stilului pentru stil”. 

          Traversând o perioadă prea de tot incipientă şi prea de tot tânără, el distinge latenţele poporului ce-şi căutau forma, 

calitativ foarte bogate, şi îşi formează credinţa că instinctul artistic este mai dezvoltat la poporul român decât la celelalte. 

           Aplecat cu răbdare asupra trecutului, el caută să surprindă vocile nestinse, murmurate ale destinului naţional. 

Visează ca viitorul poporului său să fie pe măsura înzestrării artistice şi luptă prin tot ce întrepinde – ca scriitor, ca apărător 

al artei, critic de artă, ca istoric, arheolog, ca pedagog, sa-şi situeze locul său: „Părtaş, printre cei tineri, din acea generaţie 

de la 1848 care-şi hrănea inima cu cele mai vii şi înalte aspiraţiuni – iar, altmintrelea, înclinat mai mult, din fire, către 

ocupaţiunile literare şi istorice, am trăit aici în ţară, de pe la 1854 încoace, timp de douăzeci şi cinci de ani, cătând când la 

deal, când la vale, un colţişor unde să-mi durez sau un palat sau o colibă pe locul cam viran al literaturii şi al artei 

româneşti”.21 

 
17 Arghezi, Tudor – „Alexandru Odobescu” în „Convorbiri literare” nr. 7-9, 1934, pag. 587 
18 Tzigara-Samurcaş, Al. – „Alexandru Odobescu” - în „Convorbiri literare” nr. 7-9, 1934, pag. 598 
19 Tzigara-Samurcaş, Al – art. cit. Pag 597 
20 Tzigara-Samurcaş, Al – art. cit. pag 612 
21 Odobescu, Alexandru – „Scrieri literare şi istorice” – Soccec, 1887, vol III,  pag. 662 
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           De un optimism indestructibil, în tinereţe, el are încredere în capacitatea de progres a poporului său şi îşi rosteşte 

aceste gânduri la Ateneu în seara de 1 martie 1892: „Noi suntem azi unicul popor din Europa contimporană, care timp de 

vreo 700 de ani, de la Tudor Vladimirescu încoace, ne-am săltat deodată cu 300 de ani înainte, am suit cu paşi repezi şi 

vârtoşi scara propăsitoare a culturii, şi dintr-o stare cu totul înjosită, ne-am înălţat în zbor, până la pragul civilizaţiunii 

moderne, întemeind noi prin noi înşine, a noastră desăvârşită neatârnare”22 

            Răspunzând, tot prin această cuvântare, altui colos al erudiţiei, B.P. Hasdeu, cu care se înfrunta pentru că reproşase 

românilor a fi „un popor de copii răi din fire”, Odobescu încheie astfel: „Dacă acestea sunt fapte de copii, apoi a copiilor e 

împărăţia lumii!”23 

           Odobescu a fost o personalitate incontestabilă a epocii sale, cu o activitate bogată şi variată, care a deschis noi 

drumuri în cultura românească. 

 

 
22 Odobescu, Alexandru – „Un leac pentru copilăria noastră” în  „Revista pedagogică”, anul I, nr.3 şi 4(martie-aprilie), 
1892, pag. 107-128 
23 idem 
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Studiu privind motivarea pentru invatare a elevilor folosind metode diferentiale de invatare 

 

Prof. Albastroiu Ivonaa 

Liceul Constantin Brancoveanu Horezu 

 

1. Motivarea alegerii temei şi formularea problemei de studiu.  

Problema cercetării constă în studiul ce-şi propune să urmărească modificările comportamentale, cognitive şi 

psihomotorii ale elevilor în cazul utilizării unor metode diferenţiate de predare pentru maximum de învăţare individuală. 

2.  Stabilirea ipotezei de lucru şi obiectivele  

Pentru stabilirea ipotezei de cercetare am pornit de la următoarele întrebări ׃ 

– Cum învaţă elevii? 

– Care sunt obiectivele lor de învăţare? 

– Ce trebuie să le oferim pentru a-i ajuta să înveţe? 

Obiectivele cercetării 

1. Identificarea stilurilor de învăţare ale elevilor 

2. Îndrumarea elevilor pentru a înţelege modul în care învaţă şi oferirea oportunităţilor de a învăţa într-un mod care-i 

ajută să înveţe cel mai bine. 

3. Introducerea strategiilor de predare care să corespundă stilurilor individuale de de învăţare, astfel încât elevii să-

şi  formeze un sistem de capacităţi de muncă şcolară  

3. Organizarea studiului 

Tipul cercetării׃ aplicativ – ameliorativă 

Perioada de cercetare׃ anul şcolar 2017-2018 

Locul de desfăşurare a cercetării ׃ Liceul Constantin BrancoveanuHorezu 

Disciplina de învăţământ vizată׃ Fizica 

Am folosit în cercetare clasa aIX-a C Stiinte ale Naturii 

Se ştie că nu se poate interveni în modificarea inteligenţei elevilor, dar aceştia pot fi motivaţi să înveţe, să-şi însuşească 

minimul de cunoştinţe necesar la realizarii de problem. 

Ca orice studiu presupune folosirea unui complex de metode de investigare.Metode de cercetare folosite׃ 

1. metoda de bază a fost cea experimentală cu anumite particularităţi.  

2. metoda chestionarului  vizând stabilirea stilurilor de învăţare a elevilor, pentru a afla  modul de interacţine la nivelul 

grupurilor de lucru. 

3. metoda observării a fost utilizată pentru cunoaşterea diferitelor aspecte ale activităţii elevilor la lecţii, pentru luarea 

unor decizii privind desfăşurarea ulterioară a experimentului, în funcţie de constatările făcute. 

4. studiul documentelor şcolare şi a produselor activităţii elevilor s-a referit la cercetarea cataloagelor, programei, 

manualului, la studierea frecventă a situaţiei fiecărui elev, a portofoliului acestuia, a lucrărilor efectuate. 5. metoda 

testelor vizând evaluarea formativă şi sumativă a progresului înregistrat de către elevi. 

6. metode de măsurare a rezultatelor cercetării, de prelucrare şi interpretare a datelor  

4. Etapele studiului 

4.1. Faza prealabilă a intervenţiei factorului experimental 

4.2. Faza experimentării modelului instrucţional şi a înregistrării rezultatelor. 

4.3. Faza comparării rezultatelor 
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Scopul principal al administrării factorului experimental a fost creşterea eficienţei instruirii şi a randamentului şcolar.  

5. Concluziile studiului 

Obiectivele experimentului au fost în mare măsură realizate. 

Utilizarea strategiilor diferenţiate  de predare în funcţie de stilurile de învăţare ale elevilor influenţează activitatea de 

însuşire a cunoştinţelor de către elevi, constatându-se o creştere a randamentului şcolar a acestora sub următoarele 

aspecte׃ 

• Obţin rezultate deosebite elevii cu disponibilităţi de învăţare 

• S-a redus numărul de elevi rămaşi în urmă la învăţătură 

• Media elevilor la testele formative date pe parcursul modulului a crescut progresiv . 

•  Elevii îşi fixează mai bine cunoştinţele. 

Observarea elevilor în timpul orelor, îndreptăţeşte consemnarea următoarelor aspecte în legătură cu activitatea acestora în 

timpul activităţii de predare – învăţare. 

•  Am constatat că aceştia sunt mai activi şi mai interesaţi cu cât lecţia are un conţinut informaţional  mai 

apropiat  de posibilitatea transpunerii şi utilizării lui în practică 

•  Premisa majoră a eficienţei învăţării o constituie înţelegerea de către elevi a scopului şi importanţei activităţii 

desfăşurate, poziţia elevilor fiind aceea de participanţi conştienţi la lecţie, pe fondul motivelor interne ale 

învăţării, al unor interese tot mai înalte pentru această activitate. 

• Din nevoia elevilor de a asimila rapid şi corect cunoştinţele noi s-a materializat deprinderea de autocontrol. 

Acest lucru a făcut să apară interesul pentru învăţătură, fireşte nu la toţi, nu permanent, dar s-a accentuat 

deprinderea de a răspunde fiecare personal de propria pregătire. 

• În procesul de evaluare am constatat că elevii şi-au însuşit repede şi cu uşurinţă modul de lucru cu testele de 

evaluare, cu fişele de lucru şi cele de autoevaluare preferându-le ca instrumente de verificare şi apreciere. 

•  Elevii şi-au însuşit deprinderea de lucru individual sau în echipă 

• Permanenţa exigenţelor de lucru individual se reflectă şi în calitatea lucrărilor  scrise în care se materializează 

deprinderile formate. 

•  Se observă îmbunătăţiri în elaborarea lucrărilor, în alcătuirea schemelor pe care le-au vizualizat, în utilizarea 

limbajului tehnic. 

Am constatat că mai multe dificultăţi au întâmpinat elevii slabi, însă nu din cauză că nu ar fi înţeles metoda sau 

procedeul de lucru, ci fiindcă nu erau obişnuiţi cu efortul cerut, cu obligaţia de a îndeplini anumite sarcini într-o unitate 

de timp, de a folosi integral timpul acordat unei activităţi. Aceşti elevi în general, nu ştiu ce înseamnă disciplina muncii 

în învăţare. Faţă de ei nu trebuie să fim concesivi. Să-i obligăm să execute atât cât pot, la început, şi apoi din ce în ce mai 

bine sarcinile ce trebuie efectuate în timpul lecţiilor. Treptat, ei se obişnuiesc cu efortul, iar succesele obţinute le întreţin 

interesul şi plăcerea de a învăţa continuu. 

 

Bibliografie 

 

1.Albu, Gabriel, 2002, În căutarea educaţiei autentice, Editura Polirom, Iaşi. 

2.Allport, G. W. , 1991,Structura şi dezvoltarea personalităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
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Competența lectorală a elevului– factor determinant al achizițiilor estetice și moral-civice  

 

                                   Prof. Trandafir Luminiţa 

 Liceul Teoretic „Carmen Sylva” – Eforie Sud 

 

Formarea personalităţii umane - scop final al societăţii noastre - presupune o creştere considerabilă a rolului şcolii 

ca factor de cultură şi civilizaţie, valorificarea deplină a potenţialului formativ al activităţii instructiv-educative. În acest 

sens, putem spune că sporirea eficienţei învăţământului trebuie să vizeze, în ultimă instanţă, integrarea rapidă, uşoară a 

tinerilor în viaţa şi activitatea socială. Pregătirea trebuie să fie privită din perspectiva dezvoltării personalităţii fiecărui elev, 

urmărindu-se cultivarea înclinaţiilor, aptitudinilor, intereselor, capacităţilor, preferinţelor individuale, în scopul armonizării 

lor cu trebuinţele societăţii actuale. 

Noua orientare a învăţământului, prin deplasarea accentului de la instruirea informativă la cea formativă, îndreaptă 

spre formarea, dezvoltarea şi cultivarea sensibilităţii pentru valorile culturale, în general, în baza celor consacrate, dar nu 

prin impunerea memorizării acestora din urmă, ci prin determinarea rolului lor asupra dezvoltării societăţii în ansamblu. 

În procesul evoluţiei sistemelor de instruire şi educaţie, prin prisma caracterului inovator al acestora, literatura şi 

arta capătă o pondere deosebită. Ştiinţele pedagogice elaborează şi perfecţionează programe şi manuale, creează noi tehnici 

şi metode interactive, aplică forme ingenioase de iniţiere a elevilor în lumea frumosului din viaţă şi artă. Acestea sunt 

direcţionate spre dezvoltarea maximă a forţelor creatoare ale elevului. 

Programele disciplinelor şcolare sunt concepute unitar, structura acestora fiind asemănătoare şi pun în prim-plan 

obiectivele sau competenţele. Nu conţinuturile sunt, în această viziune, prioritare, ci deprinderile, capacităţile, valorile şi 

atitudinile pe care şi le formează,dezvoltă şi interiorizează elevii pe o anumită secvenţă a şcolarităţii prin intermediul 

conţinuturilor studiate.  

Limba şi literatura română este o disciplină şcolară complexă şi dinamică, trăsături generate de multitudinea 

domeniilor de referinţă. Formarea calitativă a culturii elevului, manifestată la nivel de limbaj, gândire, imaginaţie, 

comportament,depinde, în mare măsură de profunzimea receptării relaţiei literatură – viaţă reală. 

Dirijat de către profesor, elevul va parcurge câteva etape, până va ajunge la conştiinţa textului artistic ca ansamblu 

de constituenţi, receptând iniţial o lucrare artistică la nivel de subiect, apoi la nivel de compoziţie, temă, idee, limbaj, stil, 

ca în final să descopere şi tangenţele nemijlocite între textul artistic şi celelalte arte sau cu celelalte discipline studiate. 

Cadrul didactic trebuie să transmită şi să promoveze valori şi atitudini, desprinse din practica educativă, pe lângă 

realizarea obiectivelor specifice ale disciplinei, iar în acest sens textul literar este un real suport axiologic pentru metodele 

educaţiei moral-civice şi estetice. În realizarea funcţiei formative, a activităţii pedagogice, personalitatea educatorului este 

decisivă. Nu predăm ceea ce vrem, nu predăm ceea ce ştim,  predăm  ceea  ce  suntem. Educator adevărat este acela (...) 

care va fi în modul cel mai simplu om. 

Finalitatea procesului de receptare a literaturii în şcoală rămâne aceea de a forma din elevi cititori de literatură, în 

devenire oameni cu deprinderea de a citi zilnic ceva interesant, capabili de a adopta o poziţie personală faţă de lecturile lor. 

Opera literară reprezintă, în acest sens, o structură specifică, a cărei existenţă estetică se înfiripă in act, adică prin contactul 

direct cu o subiectivitate receptoare, scopul ei fiind unul estetic. 

Textul este o construcţie primordială în orizontul de cunoaştere al elevului din perspectiva dezvoltării intelectului 

acestuia şi din cea a competenţei sale de a vedea textul. 

Atitudinea critică şi efortul reflexiv, căutarea analogiilor, a transferurilor posibile de cunoştinţe şi idei, evaluarea 

şi judecata de valoare, jocul fanteziei şi al anticipaţiei, interesul şi gustul pentru citit, sinteza, extrapolările şi interpolările, 
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nu pot fi separate de actul unei lecturi active. Acestea sunt expresia unei receptări active a textului didactic, ştiinţific, literar 

etc. 

Gustul pentru lectură şi deprinderea lecturii se formează însă în timp şi într-un context în care se poate vorbi 

despre un adevărat cult al cărţii, de o cultură a lecturii. 

Este absolut necesară o dezvoltare estetică ascendentă care ar asigura, odată cu trecerea timpului, transformarea 

percepţiei şi înţelegerii intuitive a frumosului într-o atitudine conştientă faţă de frumos. Astfel, elevul va fi capabil să 

înţeleagă pozitivismul acţiunilor întreprinse de personajele literare, să perceapă valoarea unei imagini artistice, să genereze 

idei audiind o melodie bună, selectată în raport cu textul studiat, ca mai apoi să traducă astfel de modele în viaţă, prin 

intermediul luării de atitudini faţă de acestea. 

La nivelul limbajului, fenomenul ar putea fi reprezentat prin trinitatea expusă de P. Cornea în Introducere în teoria 

lecturii conform căreia în competenţa oricărui locutor intră aptitudinea de a produce şi de a recepta textele în trei 

modalităţi diferite, concret realizată prin: 

• stabilirea unei comunicări eficiente (text – cititor); 

• instaurarea unei comunicări prezumtive; 

• experimentarea resurselor limbii înseşi. 

Lectura sau ascultarea unei opere literare trezeşte o emoţie asemănătoare cu aceea pe care o avem la contemplarea 

realităţii înseşi. Spre deosebire de ştiinţă care ne oferă noţiuni despre realitate, literatura ne înfăţişează realitatea în imagini 

vii, contribuind la consolidarea concepţiei despre viaţă şi lume. Şi pentru că viaţa dă naştere literaturii, în operele literare 

este firesc să apară şi evenimente istorice. Nume rezonante în istoria românilor au fost redate literar prin opere de o 

inestimabilă valoare. Cert este că  personajele  create în cadrul operelor literare şi evenimentele la care acestea iau parte nu 

se pot suprapune mereu datelor oferite de istorie şi, desigur, nici nu se recomandă din punctul de vedere al cerinţelor impuse 

de o operă beletristică. Numeroase opere  literare care prezintă figuri  istorice şi evenimente esenţiale din viaţa poporului 

nostru  îşi refuză ficţiunea şi îşi asumă, în schimb, o valoare documentară, menţinându-se, fireşte, în lumea literaturii. Însă 

în alte opere literare, punctul de plecare nu are nicio intenţie de „reconstituire” istorică. Limitele acestora sunt ale 

verosimilului artistic şi mai puţin ale adevărului istoric. 

Atitudinea elevului faţă de opera literară e calificată ca o construcţie amplă de reacţii afective dinspre subiectul 

educaţiei literar-artistice în ceea ce priveşte  opera literară, axată pe comprehensiune, experienţălectorală, interes, motivaţie, 

selectivitate, gust estetic. Rolul educativ al studierii literaturii în şcoală este unul major, întrucât, prin lectura operelor 

literare, elevii au posibilitatea să-şi formeze convingeri şi sentimente morale şi să-şi lărgească orizontul intelectual. 

Judecăţile de valoare ale subiectului sunt raportate la idealurile artistice, crezul artistic, sistemul de valori general-

umane, orientând subiectul la o anumită comportare vizavi de opera literară ca pretext al cunoaşterii de sine, al descoperirii 

propriei identităţi. 

Prin intermediul literaturii sunt valorificate frecvent aspecte privind istoria naţională, astfel  încât evenimentul 

istoric devine un pretext al textului. Comunicarea prin intermediul operelor literare a faptelor istorice care au marcat 

destinul poporului nostru de-a lungul anilor, constituie un  deziderat al multor autori. Acest aspect probează faptul că istoria  

trasează una dintre coordonatele fundamentale ale educaţiei permanente, dovedind deschiderea temporală nelimitată a 

activităţii de formare şi dezvoltare a personalităţii umane, pe toată durata vieţii. 

Textul literar devine pentru toţi o sursă de exemple  deoarece,  prin valoarea şi frumuseţea lor artistică, prin eroii 

şi evenimentele relatate, operele literare oferă modele de conduită. Literatura este influenţată de existenţa socială şi, la 
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rândul său, influenţează existenţa socială, într-un joc dialectic de acţiuni reciproce. Astfel, într-o lume în care modelele 

sunt în derivă, textul literar ajută elevii aflaţi la vârsta adolescenţei şi preadolescenţei să-şi descopere propria identitate.  

În contextul multicultural al societăţii europene, şcoala deţine un rol esenţial în formarea unor cetăţeni conştienţi 

de menirea pe care o au în viaţa socială şi spirituală a contemporaneităţii. Aceasta solicită înţelegerea trecutului şi 

sensibilitatea pentru descoperirea modalităţilor de demonstrare a evenimentelor. În societatea contemporană se impune 

formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din 

diferite domenii. Pornind de la realitatea istorică, deseori imaginea unor personalităţi istorice  se proiectează în creaţiile 

folclorice şi în literatura cultă, dând naştere unora dintre cele mai însemnate opere cu caracter documentar. 

Este necesar ca dragostea faţă de neam şi respectul faţă de istoria acestuia să fie transmise mai departe, de către 

profesori care vor valorifica materialul literar şi fondul nostru istoric. Metodele de utilizare pentru realizarea obiectivelor 

fac ca faptele şi legităţile, evenimentele şi interpretările istorice să fie cât mai aproape de realitate. Opţiunea profesorului 

pentru o metodă sau alta constituie o decizie de mare complexitate. Alegerea unei anumite metode se face în funcţie de 

obiective, de conţinutul procesului instructiv, de particularităţile de vârstă şi de cele individuale ale elevului, de experienţa 

şi competenţa didactică a profesorului. Pentru elev metodele utilizate constituie o cale mai eficientă de acces spre 

cunoaşterea adevărului istoric, a culturii şi comportamentelor umane, un mod de a cerceta şi de a descoperi lucruri noi. 

Astfel elevii, capătă noi deprinderi intelectuale şi capacităţi cognitive, atitudini, sentimente şi comportamente. 

Aşadar, în contextul societăţii româneşti moderne, se impune înzestrarea elevului cu un ansamblu structurat de 

componente de tip funcţional. Învăţământul trebuie să corespundă cerinţelor sociale exprimate în termeni de achiziţii finale, 

uşor evaluabile. Din această perspectivă, finalităţile şcolii propun formarea unui absolvent în măsură să contribuie la 

articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi să se integreze activ în viaţa socială. 

Şcoala trebuie să asigure elevului formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva 

probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii;dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru 

reuşita socială: comunicare, gândire critică luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii 

complexe;cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii în scopul împlinirii personale şi al promovării unei vieţi de calitate; 

formarea autonomiei morale. 

Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării 

cunoştinţelor din diferite domenii reprezintă prima finalitate pe care şi-o propune şcoala.  

Apreciem că esenţială rămâne elaborarea instrumentelor didactice ce va orienta cadrele didactice spre domeniul 

atitudinal al receptării și interpretării operei literare, cu accente de formare a unui mecanism ce sprijină dezvoltarea 

atitudinii estetice și moral-civice a elevului faţă de opera literară. 
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SIMBOLISMUL: George Bacovia „Plumb” 

  

                                                                                                  Profesor, Alina-Magdalena Preda 

                                                                        COLEGIUL „FERDINAND I” MĂNECIU, jud. Prahova 

 

 

          Simbolismul este curentul literar apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea, în Franţa, prin Charles Baudelaire, notoriul 

autor al volumelor de versuri simboliste „Les Correspondancesˮ şi „Les Fleurs du Malˮ. 

          Teoreticianul şi cel care dă numele noii orientări artistice în poezie este Jean Moréas, prin articolul-manifest „Le 

symbolismeˮ. Noul curent se declară împotriva romantismului şi parnasianismului. Autorul declară că sporeşte 

sensibilitatea poeziei, profunzimea ei prin temeiuri : al simbolului, al sugestiei şi al aluziei.  

          La noi, precursorul simbolismului este însuşi Mihai Eminescu – prin atâtea inedite simboluri ale liricii sale 

nepereche, în mod foarte vizibil, prin poeziile sale „Dintre sute de catargeˮ sau „Melancolieˮ. 

          Principali reprezentanţi, exclusiv, simbolişti rămân : George Bacovia, Ion Minulescu, Ştefan Petică, Dimitrie Anghel 

(poetul florilor), Traian Demetrescu, Elena Farago (poeta vieţuitoarele domestice nedreptăţite : „Cățelușul şchiopˮ). 

          Principiile simbolismului (care modernizează poezia) : 

     -  raportul dintre eul liric şi simbol nu este declarat, exprimat, ci numai   sugerat, deci sugestia, care ne lasă multiple 

interpretări, după sensibilitatea fiecăruia, este o primă modalitate a poeţilor simbolişti ; 

     -  exprimarea, exclusiv, a stărilor sufleteşti, fără a fi numite, ci numai prin aluzie, ceea ce întreţine farmecul şi tensiunea 

emoţiei ; 

     -  o tematică nouă, specifică psihicului uman: spleenul, oboseala, angoasa, apăsarea sufletească, disperarea, nevroza, 

regretul, neliniştile nemotivate ; 

     -  corespondenţele dintre cuvinte şi elementele din natură, dintre stările sufleteşti şi anumite elemente concrete din jurul 

nostru. Spre exemplu : „plumbˮ este un triplu simbol: - prin greutate – apăsare sufletească, 

                        - prin culoarea cenuşie – tristeţea, 

                        - prin gradul său de maleabilitate – labilitatea, instabilitatea psihică ; 

    -  muzicalitatea versurilor prin perfecţiunea prozodiei (rime, ritmuri, pauze simetrice), prin refrene, prin reluarea 

simbolurilor în poziţii–cheie, conform legii intrinsece simbolismului : „arta versurilor e arta muziciiˮ, cum spune 

Alexandru Macedonski sau „La musique avant toutes chosesˮ, cum spune Paul Verlaine ; 

     -   corespondenţele extinse între starea sufletească şi:  

                a. cromatică, anumite culori fiind învestite cu simboluri ; 

                b. olfactivul – miresmele sau alte adieri sugerând parfumul iubitei / iubitului,şi chiar miasmele (mirosurile fetide 

– grele) dar şi fetidul abatorului, al leşurilor; 

                c. toate celelalte simţuri: acusticul, tactilul, vizualul. 

     -  noutăţi în prozodie: 

               a.  combinări de ritmuri (iambul, coriambul, peonul retoric, dactilul, amfibrahul) ; 

               b. dar şi versul liber de rime (nu şi de ritm, măsură). 

          Poezia simbolistă reuşeşte să radiografieze psihicul uman, la sfârşit de secol şi mileniu, un psihic răvăşit de neliniştile 

şi angoasa Neantului, care ameninţă nu numai omul, ci însăşi Planeta. 

             George Bacovia, prin lirica lui originală, reprezintă simbolismul românesc                „Plumbˮ este meditaţia-elegie 

care deschide volumul de debut (1916), cu titlu omonim, al lui George Bacovia. O socotim „ars poeticaˮ şi o sinteză – nu 
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doar a acestui volum – ci şi pentru volumele care urmează: „Scântei galbeneˮ, „Cu voiˮ, „Comedii în fondˮ sau „Stanţe 

burghezeˮ. 

             Poezia deja circumscrie universul liric bacovian, după cum subliniază Eugen Lovinescu : „o atmosferă de 

copleşitoare dezolare… o atmosferă de „plumbˮ, în care pluteşte obsesia morţii şi a neantuluiˮ… precum şi o dezarticulare 

a fiinţei organice. 

             Titlul acestei elegii este un multiplu simbol, metalul având trăsături specifice, cărora poetul simbolist ştie să le 

smulgă marea putere de sugestie : 

 –greutatea metalului sugerează apăsarea sufletească ; 

 –maleabilitatea sa – fragilitatea fiinţei umane, labilitate psihică, dezorientare ; 

 –culoarea cenuşie – monotonia, angoasa ; 

 –sonoritatea surdă a cuvântului rostit „plumbˮ – o  singură vocală între patru consoane –  sugerează închiderea definitivă 

a spaţiului existenţial, fără soluţii de ieşire, sufocarea.   

             Sursa de inspiraţie a fost o vizită a poetului cu iubita sa la cavoul Sturdzeştilor din cimitirul oraşului natal, Bacău. 

Au fost profund impresionaţi de sicriele masive acoperite cu imense coroane din flori de plumb, de interiorul întunecat, 

straniu, glacial.  

              Foarte concisă şi simetrică, elegia se compune numai din două catrene de versuri lungi, cu cezură, ritm solemn şi 

rime închise prin accentul final, masculin. Incantaţia este sumbră şi datorită cuvintelor monosilabice alese pentru rimă. 

Aliteraţia, deci imitarea sunetelor din exterior prin consoanele şi vocalele închise ale cuvintelor selectate anume, se află în 

fiecare vers şi creează atmosferă  funerară.  

              Simbolul „plumbˮ este reluat din titlu şi folosit de câte trei ori în fiecare dintre cele două catrene. Ele iradiază cu 

atât mai multă emoţie, cu cât autorul atâtor refrene, a ştiut să le plaseze în poziţii cheie: de câte două ori la rimă, deci ca 

epiforă, pentru a lăsa ultimul ecou, şi câte o dată, în cel de-al doilea vers, la cezură: 

   „Dormeau adânc sicriele de plumb,  

     Şi flori de plumb, şi funerar vestmânt – 

     Stam singur în cavou... şi era vânt... 

     Şi scârţâiau coroanele de plumb. 

     Dormea întors amorul meu de plumb 

     Pe flori de plumb, şi-am început să-l strig – 

     Stam singur lângă mort… şi era frig… 

     Şi-i atârnau aripele de plumb.ˮ 

             Adevărate portative, unde surprindem în simetrie – nu numai simbolurile – dar chiar şi semnele de punctuaţie, 

suspensiile – cele două unităţi prozodice ne transmit cântecul lor trist. Izolarea, depresia, angoasa, singurătatea sunt ale 

poetului damnat. Aceasta este condiţia poetului sensibil şi delicat: neînţeles de contemporaneitate, el se surprinde într-un 

cadru ostil, imaginat prin simboluri sugestive : cimitirul – cercul cel mai larg – (în alte poezii, este chiar camera lui, cu 

brâie negre de zugrăveală, sau însuşi orăşelul de provincie – pustiu, răvăşit de suflul toamnei sau al iernii…), cavoul, sicriul 

– cercuri din ce în ce mai strânse, mai reci, mai sufocante. Atmosfera  este sumbră din cauza luminii cenuşii – de „plumbˮ. 

              Verbele, în majoritate la imperfectul durativ – „dormeauˮ... „stamˮ... „scârţâiauˮ... „dormeaˮ... „atârnauˮ – 

prelungesc, parcă, într-un timp infinit „somnulˮ, agonia, veghea poetului.  

              Sugestia ne duce şi la gândul că cimitirul sau cavoul ar putea simboliza chiar planeta desacralizată, sortită 

Apocalipsei. Ar putea simboliza întregul Univers devenit tot mai ostil, tot un cerc al singurătăţii şi agoniei.  
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               Catrenul al doilea ne-ar sugera că poetul veghează sicriul iubitei: „amorul meuˮ... „doarme întorsˮ şi este „de 

plumbˮ – deci începe drumul spre neant.  

              Verbe onomatopeice : „scârţâiau coroanele de plumbˮ, „ am început să-l strigˮ amplifică sugestia de frig, de 

cădere, de prăbuşire în stările primare ale materiei, de involuţie a vieţii pândite de moarte: „îi atârnau aripele de plumbˮ. 

Această imagine deprimantă convinge că fiinţa iubită, pornită spre „apusˮ nu se mai poate desprinde din încleştarea 

pământului. 

              Stările vagi, nelămurite ale eului liric, pe care ni le transmite şi nouă pe calea sugestiei, caracterizează poezia 

simbolistă. 

              În perimetrul simbolismului, un prim element de expresivitate îl constituie repetiţia. Căderea în imperiul morţii 

este sugerată în primul rând de reluarea obsedantă a simbolului „plumbˮ.  

               Cenuşiul – cromatica lui sumbră – ucide iubirea, de aceea şi elanurile vieţii. Este preludiul „funerarului vestmântˮ. 

Ȋncărcaţi cu alte simboluri ale morţii sunt şi termenii : „dormeauˮ – „cavouˮ – „sicrieˮ – „coroaneˮ – „din flori de plumbˮ.  

             Sonoritatea sumbră a celor mai multe cuvinte, mai ales a celor monosilabice, rimele masculine (sub accent) şi, în 

mod deosebit, solemnitatea rece a iambilor armonizaţi cu amfibrahul şi peonul retoric, întreţin tonul elegiac al acestei 

meditaţii filosofice. 

             Toată această „artăˮ a poetului român îl înscrie în simbolismul european. M. Petroveanu îl defineşte exact – pentru 

„corespondenţeleˮ poeziei sale : „pictor în cuvinte şi compozitor în vorbe.ˮ 
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„POVESTEA LUI HARAP-ALB” 

PARTICULARITĂŢILE BASMULUI CULT 

 
profesor, Jercan Andina-Elena 

Colegiul „Ferdinand I” Măneciu, județul Prahova 

 

 

                 Basmul popular vine din străfundul mileniilor ca o dovadă că omul poate visa că viaţa va deveni mai frumoasă 

şi uşoară, că binele şi dreptatea pot ȋnvinge. 

              Basmul cult este, ȋnsă, opera romanticilor. Ȋncepând cu scriitorii germani, precum fraţii Grimm, romanticii de 

pretutindeni culeg folclor şi prelucrează motivele care vor deveni de largă circulaţie, multe ca nuclee ale basmelor. 

             La noi, perioada de aur a basmului cult este cea a marilor clasici: Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ioan Slavici, Ion 

Luca Caragiale. Aceștia transfigurează ȋn formule personale motivele de basm, le combină ȋn mod specific şi le ȋnnobilează 

cu semnificaţii filosofice, cu paremii educative, maniera romantică, armonizând cu cea clasică.  

             Toate păstrează, totuşi, esenţa tematică: lupta dintre bine si rău; păstrează ȋnlocuirea cotidianului monoton şi 

cenuşiu cu fantasticul şi mai păstrează structura elegantă dată de povestitorii populari care au ştiut să-şi smulgă din cotidian 

ascultătorii prin formule iniţiale de mare sinceritate. Hiperbolizând comic, ei mărturisesc că ȋntâmplările au loc „pe când 

se ȋmbrăţişa lupul cu mielul,… pe când făcea plopul pere şi răchita micşunele”…  

             Pe parcursul basmelor foarte lungi, acelaşi născocitor inteligent şi fin cunoscător al sufletului şi puterii omeneşti 

alungă oboseala ascultătorului şi ȋi aţâţă curiozitatea, plasând formule mediane precum: „cuvântul din poveste/ ȋnainte mult 

mai este”, iar ȋn final, şi autorii de basm cult ȋşi desprind cititorii din fabulos, mărturisind o ultimă oară că i-au purtat prin 

lumi imaginare, prin vise, unde răul, urâtul si neadevărul pot fi eliminate: „am ȋncălecat pe-o căpşună / şi v-am spus o 

gogonată minciună”. 

             Recunoscut şi mult citit ca autor de basme culte este, ȋn primul rând, Ion Creangă, iar „Povestea lui Harap-Alb” 

ocupă loc principal. Naratorul din Humuleşti ȋi imprimă adânc pecetea originalităţii sale, nota comică, jovialitatea, erudiţia 

paremiologică şi convertirea fantasticului spre realitate, ȋn general, spre locurile Moldovei, ale tinutului Neamţ, ȋn special. 

             Dublează permanenta temă de basm a luptei dintre bine şi rău cu tema concretă a tensiunii dintre ȋncălcarea sfatului 

părintesc şi pedeapsa meritată pentru greşală. 

             Cu o viziune clară asupra destinului omenesc ca o luptă grea, Ion Creangă ȋmbogăţeşte basmul său cu valenţele 

unei nuvele fantastice şi chiar ale unui bildungsroman, eroul titular maturizându-se, parcurgând drumul de iniţiere de la 

adolescentul „boboc ȋn trebi de aiestea”- naiv, deci uşor de păcălit- până la prinţul ȋnţelepţit si oţelit de multe şi grele 

ȋncercări. 

            „Povestea lui Harap-Alb “ preia particularităţile basmului popular, după cum preia chiar segmente de subiect din 

mai multe basme populare, din care  ţese un ȋntins basm nou. Personaje populare din basme culese de el din copilărie 

dobândesc măşti noi, atitudini, capacităţi si chiar un limbaj mai apropiat de realitate, decât de fantastic. Intre secvenţele 

narative, Creangă intervine cu comentariul jovial care apreciază destinul omenesc, al celor de jos, ca şi al celor care 

cârmuiesc ȋmpărăţii.  

             Coordonata spaţială este destul de asemănătoare cu cea din basmele populare:  la un capăt de lume – un crai cu trei 

feciori, la celălalt capăt – Verde -Impărat, cel mai bogat din cuprinsul pământului. Incepe tot acum, să se contureze 

coordonata umană. Lângă cei doi stăpânitori, ȋncep să apară, pe rând, pe măsura desfăşurării subiectului, personaje 

supranaturale, precum Sfânta Duminică, dar şi personaje negative, mai ȋntâi spânul. Se va opune radical protagonistului şi 
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ȋl putem numi antagonistul.  Coordonata temporală, ca şi cea spaţială, este tot nedeterminată, decât vag: „amu cică era 

odată…”. 

             Perspectiva narativă este cea a povestitorului omniscient. 

             Tehnica narativă este cea convingătoare, care umanizează fantasticul, convertindu-l către realitate: crai şi ȋmpăraţi, 

chiar animale fabuloase personificate, uriaşi cu inimi bune se poartă ţărăneşte şi vorbesc moldoveneşte: unul dintre uriaşii-

prieteni ai protagonistului ȋi urează lui Roş-Impărat: „Să ne trăieşti, Luminaţia-Ta, trei zile cu cea de-alaltăieri!” 

             Tehnica descrierii este specifică lui Creangă, tuşele fiind ȋngroşate cu penelul umorului, chiar ale grotescului.  

Gerilă „era ceva de spăriet: avea nişte urechi clăpăuge, … nişte buzoaie groase si debălăzate”… Ochilă „tare-i de jălit,… 

frate cu Orbilă, văr-primare cu Chiorilă, nepot de soră lui Pândilă, din sat de la Chitilă, peste drum de Nimerilă, ori din târg 

de la Să-l-caţi, megieş cu Căutaţi şi De-Urmă-nu-i-mai-Dati!”... „Numai Harap-Alb nu aducea nicio supărare,… era părtaş 

la toate, şi la pagubă, şi la câştig, şi prietenos cu fiecare”… 

             Antiteza dintre protagonist şi toţi ceilalţi se continuă, descrierea-portret arătând  şi pe cei de cel mai ȋnalt rang- 

precum Impăratul Roş- „era un om pâclişit şi răutăcios la culme”…  

             Comentariul naratorului nepereche păstrează mereu nota de jovialitate: ȋncredere şi haz de necaz, căci pe cei răi, 

răul ȋi aşteaptă :„şi-a mai da şi Impăratul Roş şi peste oameni, nu tot peste butuci ca pân-atunci.”  

             O particularitate a acestui basm cult este naraţiunea alertă, nuanţată, chiar şi prin rime interioare, ȋn afară de citarea 

de proverbe adecvate ȋntâmplărilor şi de cântecele comice, scânteind de semnificaţii filosofice, adevărate concluzii la cea 

mai bogată experienţă de viaţă : „Lumea asta e pe dos, / Toate merg cu capu-n jos; /                                                      Puţini 

suie, mulţi coboară, / Unul macină la moară şi apoi acel unul are atunci ȋn mână şi pânea, şi cuţitul, şi taie de unde vrea şi 

cât ȋi place, tu te uiţi şi n-ai ce-i face.” 

             Ironic, Ochilă ȋndeamnă: „haidem, că ne aşteaptă omul ţapului roş cu masa-ntinsă, făcliile aprinse şi braţele 

deschise…”  Şi odată pornesc ei, teleap-teleap-teleap! 

             Oralitatea stilului este ȋntreţinută permanent de fraza armonioasă, densă, de citarea de proverbe ȋnţelepte şi vesele, 

de onomatopee, de locuţiunile sugestive ale limbajului viu-popular şi, mai ales, de dialog. Este o altă particularitate a 

acestui basm cult, care, astfel ne pare – nu citit – ci auzit, ȋntr-un ȋnsorit pridvor, unde ascultăm pe cel mai ȋnzestrat 

povestitor–actor:  dialogul ne dă posibilitatea să desluşim chiar nuanţa glasurilor- de la acela distinct al naratorului, la 

glasurile personajelor, inclusiv, ale celor supranaturale.  

            Dialogul eroilor acestui basm dinamizează, pigmentează original acţiunea.  

           Umanizând fantasticul, făcându-l tangent la realitate, Ion Creangă aduce ȋncă din incipit atitudinea foarte firească 

şi omenească a Craiului de a da fiului plecat pe un drum lung şi necunoscut, nu numai un obiect magic, pielea ursului, dar 

şi un sfat părintesc: “de a nu avea de-a face cu spâni sau oameni roşi”.  Intriga va fi acutizată de ȋncălcarea poveţei şi, de 

aici, toate grelele dificultăţi la rezolvarea cărora va fi supus. Acesta va fi şi labirintul lung, cu atâtea capcane pe care le 

ȋnvinge, oţelindu-se, va fi drumul formării pentru viaţă, pentru a fi cârmuitor. Scuturat de podoabele dialogului şi ale 

paremiilor, subiectul rămâne destul de simplu. 

           Expoziţiunea arată că vestitul (Vestitul) Verde Ȋmpărat de la o margine a pământului are trei frumoase fete, dar 

moştenitor nu poate să fie decât cel mai destoinic dintre cei trei feciori ai fratelui, Craiul de la celălalt capăt al Pământului. 

Intriga constă ȋn primirea cărţii poştale cu această veste de către Craiul. Dezvoltarea acţiunii ȋncepe lent, dar devine densă, 

frumos gradată. Numai mezinul trece proba de curaj la care ȋi supune Craiul pe băieţii săi. Trecerea podului şi biruinţa 

asupra ursului ȋnseamnă intrarea lui Prâslea ȋn lumea cea necunoscută. ȋncălcarea sfatului părintesc ȋl azvârle ȋn fântâna 

ȋntunecată, unde Spânul ȋi fură identitatea de moştenitor al lui Verde Ȋmpărat. Impostorul cu suflet de venin i se substituie, 
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iar el capătă nume de ţigan din flori, Harap-Alb, şi statut de slugă. Aflându-se sub jurământ pecetluit prin sărutarea 

paloşului, Harap-Alb se supune tuturor umilinţelor şi ȋnfruntă cele trei grele ȋncercări la care ȋl supune Spânul ȋn ȋncercarea  

lui disperată de a-l pierde pe Harap-Alb. Ajutat de Sfânta Duminică pentru sufletul lui bun, el poate aduce Spânului, 

unchiului şi verişoarelor, salata din Grădina Ursului, apoi blana Cerbului Fermecat, ȋncrustată cu pietre nestemate şi capul 

acestuia cu o piatră scumpă cât un luceafăr, ȋntre coarne. Cea de-a treia ȋncercare este şi mai primejdioasă, mai ales că 

Sfânta Duminică se retrage, ştiind că acum Harap-Alb poate birui singur. Aproape format (iniţiat) pentru viaţă, 

protagonistul cucereşte pe deplin pe frumoasa fată a lui Roşu Ȋmpărat, pentru că ştie să preţuiască şi nişte fiinţe mărunte, 

precum furnicile şi albinele, şi pe uriaşii monstruoşi la chip şi dispreţuiţi de toţi: Gerilă, Flămânzilă, Setilă, Ochilă şi Păsări-

Lăţi-Lungilă. Cifra magică “trei” este urmată acum de cifra şase-şapte, atâtea fiind ȋncercările la care ȋl supune “ţapul cel 

roş”, apoi chiar şi frumoasa fată trimiţându-i calul năzdrăvan, alături de turturica ei, la munţii care se bat ȋn capete, după 

apă vie şi apă moartă, după cele trei smicele din mărul dulce al vieţii. Fiecare grea ȋncercare ajunge la momentul de a fi 

depăşită şi acesta este un punct culminant. O ȋndrăgeşte pe fata lui Roşu Ȋmpărat, dar nu-şi poate călca jurământul. 

Apostrofat de către frumoasa fată care ştia adevărul, Spânul ȋl crede sperjur pe Harap-Alb şi se crede ȋndreptăţit să-i reteze 

capul cu paloşul. Cu smicelele de măr dulce, cu apă moartă şi vie, protagonistul este readus la viaţă, iar impostorul ȋşi ia 

plata meritată de la calul năzdrăvan, care ȋl ȋnşfacă de ceafă şi ȋl suie ȋn ȋnaltul cerului, de unde-i dă drumul pe Pământ ca 

să se facă mii- fărâme. 

            Ca şi ȋn basmul popular, deznodământul este biruinţa binelui şi dreptăţii şi este simbolizată prin nunta fericită dintre 

Făt Frumos şi Cosânzeana, aici, dintre Harap-Alb şi fiica lui Roş Ȋmpărat.  

             Formula de ȋncheiere are ȋntorsătura şi rezonanţa cultă, pe măsura jovialului autor; de la asemenea nuntă n-a putut 

lipsi “un păcat de povestariu făr-un ban ȋn buzunariu”.  
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Consilierea în carieră 

PROFESOR CONSILIER ȘCOLAR, 

BALICA CLAUDIA CORINA 

CJRAE ALBA 

 

    Consilierea în carieră vizează asistarea indivizilor, indiferent de vârstă și de momentul vieții active, pentru a lua 

cele mai bune decizii cu privire la propria carieră. Cu alte cuvinte, consilierea în carieră se adresează deopotrivă 

elevilor, care fac primele alegeri legate de viitorul lor profesional, și persoanelor adulte, care doresc să își dezvolte 

cariera sau să se orienteze spre o nouă profesie. 

În cadrul procesului de consiliere în carieră sunt investigate, pe de o parte, resursele și aspirațiile personale 

(caracteristici individuale, nivelul de educație, experiența acumulată, obiectivele de carieră), pe de altă parte, 

oportunitățile existente în mediu (oferta de educație și/sau formare profesională, apariția de noi ocupații, soluții 

flexibile de angajare). Așadar, consilierea în carieră are ca scop compatibilizarea resurselor și aspirațiilor personale 

cu oportunitățile mediului socio-economic. 

Spre deosebire de adulți, în cazul cărora consilierea în carieră îmbracă adesea forma unei intervenții țintite pe 

rezolvarea unei probleme de carieră (reorientare profesională, reinserție pe piața muncii după o perioadă de inactivitate 

etc.), în cazul elevilor, acest tip de consiliere este, mai degrabă, un proces de explorare: 

–       explorarea caracteristicilor personale (elevii învață de ce este important să se cunoască și identifică metodele 

prin care poate fi realizată autocunoașterea) 

–       explorarea lumii ocupaționale (elevii învață unde să caute informații despre ocupații, care sunt caracteristicile 

ocupațiilor și cum să le compare între ele) 

–       explorarea ocupațiilor potrivite (elevii învață să identifice ocupațiile compatibile cu profilul lor vocațional și să 

adune cât mai multe informații despre aceste ocupații) 

–       explorarea alternativelor/rutelor educaționale care îi pot conduce spre ocupațiile compatibile (elevii învață să 

identifice alternativele educaționale, să le evalueze și să ia decizii cu privire la traseul educațional) 

Astfel, la vârsta adolescenței obiectivele consilierii în carieră țin de: 

· Autocunoaștere – identificarea și înțelegerea caracteristicilor personale relevante pentru orientarea în carieră 

(cunoașterea intereselor, abilităților, valorilor, caracteristicilor de personalitate și conturarea profilului 

vocațional) 

· Explorarea lumii ocupațiilor – acumularea de informații referitoare la ocupații (caracteristicile ocupațiilor și 

dinamica lor pe piața muncii) 

· Explorarea alternativelor de carieră – luarea deciziilor cu privire la carieră (identificarea, explorarea și 

evaluarea alternativelor, având ca rezultat: alegerea unei ocupații, alegerea unui traseu educațional) 

· Planificarea carierei – implementarea deciziilor (stabilirea scopului și obiectivelor de carieră pe termen scurt 

și mediu, elaborarea și implementarea unui plan de acțiune) și, în timp, reevaluarea acestora 

Tendințele actuale în consilierea carierei pun accent pe necesitatea formării și dezvoltării abilităților de management 

al carierei încă din timpul anilor de școală. Astfel, prin programele de educație pentru carieră, elevii își însușesc 
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primele noțiuni legate de: promovarea personală, strategiile de căutare a unui loc de muncă, identificarea surselor de 

satisfacție profesională, învățarea permanentă, îmbinarea optimă a vieții profesionale cu viața de familie etc. 

Etapele procesului de consiliere în carieră 

Atunci când ne referim la procesul de consiliere în carieră trebuie să facem distincție între: demersul tipic de consiliere, 

cu valențe normative, care impune parcurgerea succesivă a mai multor pași, și un demers centrat pe nevoile clientului, 

asemănător unui proces de rezolvare de probleme, care presupune identificarea și rezolvarea problemei țintă cu care 

se confruntă clientul. 

Procesul tipic de consiliere în carieră presupune parcurgerea următorilor pași: 

1. Evaluarea caracteristicilor personale (interese, abilități, caracteristici de personalitate, valori) și întocmirea 

profilului vocațional. 

2. Explorarea lumii ocupațiilor (caracteristici ale ocupațiilor). 

3. Identificarea și evaluarea alternativelor (ocupații potrivite, trasee educaționale). 

4. Elaborarea planului de carieră (scop și obiective de carieră, plan de acțiune). 

5. Dezvoltarea abilităților de management al carierei (promovare și  dezvoltarea personală). 

Acest demers reprezintă, mai degrabă, un standard care se aplică identic în cazul tuturor clienților, fără să țină seama 

de nevoile individuale ale acestora. Prin prisma unei astfel de abordări, toți clienții au aceleași nevoi și urmăresc 

aceleași obiective. 

În practică însă, lucrurile sunt mult mai nuanțate. În cele mai multe situații, clienții (fie că sunt elevi, fie că sunt 

persoane adulte) se prezintă la consilierul de orientare în carieră cu probleme țintite care nu necesită abordarea tuturor 

pașilor menționați. De exemplu, un client poate solicita ajutorul consilierului doar pentru a obține cât mai multe 

informații despre ocupațiile de pe piața muncii sau pentru a-și întocmi un curriculum vitae, un alt client vrea să-și 

exploreze interesele, abilitățile și valorile, pe când un altul vrea ajutor în elaborarea planului de carieră. Un bun 

consilier se va axa pe cerința sau cerințele clientului, fără să îl plimbe prin toți pașii procesului de consiliere. Alftel 

spus, eficiența procesului de consiliere în carieră nu este dată de implementarea obligatorie a unui demers standard, 

cât mai ales de competența consilierului în a-și ajuta clientul să-și identifice problema reală cu care confruntă și de a-

și centra intervenția pe nevoile acestuia. 

În concluzie, identificarea nevoilor este, poate, cel mai important pas din cadrul procesului propriu-zis de consiliere 

în carieră. Cei mai mulți dintre clienți nu au o reprezentare clară a nevoilor pe care le au în raport cu alegerile pe care 

trebuie să le facă în planul carierei. Atunci când ajung în fața unui consilier de orientare în carieră, problema pe care 

acești clienți o acuză, cel mai adesea, ține de incapacitatea de a lua o decizie. Astfel, consilierului îi revine rolul de a-

și ghida clientul în identificarea problemelor sale reale, a factorilor care stau la baza acestor probleme și, implicit, în 

conturarea nevoilor individuale de consiliere. 

 Metodele, tehnicile și instrumentele utilizate în procesul de consiliere a carierei sunt selectate în funcție de nevoile 

individuale ale persoanei consiliate și de competențele consilierului, conferite acestuia prin pregătirea de specialitate. 
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Investigarea caracteristicilor personale relevante pentru carieră 

 

Cunoşterea de sine este unul din elementele importante pentru managementul carierei. În cele ce urmează voi detalia 

aspectele care au relevanţă mai mare pentru deciziile de carieră, chiar dacă autocunoaşterea nu se opreşte doar la 

acestea: 

Interesele- reprezintă preferinţele cristalizate ale unei persoane pentru anumite domenii de cunoştinţe sau de 

activitate. 

Valorile- reprezintă convingerile bazale ale indivizilor, sunt surse motivaţionale ale standardelor individuale 

de performanţă într-un anumit domeniu. 

Caracteristicile de personalitate- reprezintă patternuri tipice de gândire, comportament, afectivitate şi 

relaţionare pe care le manifestă o persoană. Simţul comun spune că personalitatea este variabila centrală, 

determinantă în alegerea şi adaptarea la carieră: „Vânzătorii trebuie să fie extravertiţi”, „Contabilii trebuie să 

fie meticuloşi”, „Brokerii trebuie să accepte riscuri” 

Aptitudinlei şi deprinderile 

Aptitudinea reprezintă potenţialul unei persoane de a învăţa şi a obţine performanţă într-un domeniu. Dezvoltată prin 

învăţare şi exersare, aptitudinea devine abilitate, iar prin aplicare în practică şi automatizare, abilitatea devine 

deprindere. Fiecare persoană are anumite aptitudini, pentru mulţi însă este dificil să le recunoască şi să le pună în 

valoare sau să-şi construiască un plan de carieră pornind de la acestea. 
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Plan de acțiune pentru crearea unui mediu de învățare incluziv 

                                                                                                                    Profesor Cîmpeanu Ionela – Ramona 

                                                                                                                   Școala Gimnazială nr.18, Sibiu 

 

 

Incluziunea nu este un simplu concept, ci o sursă complexă de politici, dezbateri şi acţiuni sociale. Şcoala trebuie să 

ofere şanse egale tuturor elevilor. A asigura şanse egale elevilor înseamnă a asigura posibilităţi maxime de dezvoltare fiecăruia, 

în funcţie de aptitudinile şi  interesele sale. Pentru integrarea elevilor care prezintă cerințe educaționale speciale este necesară 

o abordare unitară și complexă a unor palnuri de acțiune care să vină în rezolvarea dificultăților de învățare ale acestora.  

1. Elevi 

Idei de activități: 

➢ Adaptarea programei școlare: 

-acordarea unui timp mai mare pentru ca elevul să poată îndeplini sarcinile de lucru; 

-acordarea unei atenții deosebite în privința volumului de lucru; 

-accentul să cadă pe evaluarea continuă și mai puțin pe cea sumativă; 

-crearea unei atmosfere de lucru calme. 

➢ Consilierea elevului – consilier școlar 

➢ Activități extrașcolare (competiții, activități de voluntariat, activități practice și artistice)-toți elevii să fie implicați, 

dezvoltarea spiritului de competitivitate, de fair-play, lucrul în echipă, în perechi, creșterea stimei de sine și în propriile 

forțe. 

➢ Oferirea din timp a materialelor necesare învățării în vederea familiarizării. 

➢ Acordarea de sprijin suplimentar – profesorul de sprijin. 

➢ Integrarea elevului lângă alți elevi. 

Strategii de învățare 

• Utilizarea TIC și a mijloacelor vizuale pentru a prezenta materialele. 

• Lucrul în echipă, perechi. Acest lucru îl va ajuta să simtă că face parte dintr-o echipă, va socializa și colabora cu 

colegii. 

• Jocul didactic - joc de rol, jocuri de atenție, jocuri senzoriale (”Comandă inversă”, ”Deschide urechea”, parcursuri 

aplicative). 

• Excursii, vizite. 

 

Resurse 

Materiale - materiale iconografice, tehnologie informatizată, mijloace și materiale didactice și variate. 

De timp - adaptarea timpului în vederea rezolvării sarcinii, ore remediale. 

Umane - colegi, consilier școlar, medicul școlii. 

Evaluare 

• Oferirea de recompense, lauda, încurajarea permanentă, feedback-ul pozitiv. 

 

2. Părinți 

Idei de activități: 

• Întâlnire cu consilierul școlar pentru includerea elevului într-un program de consiliere individuală și/sau de grup.  

• Informarea părinților în ceea ce privește activitățile organizate. 

• Participare la ședințele organizate. 

Strategii de învățare 

• Invitarea părinților la diferite activități școlare și extrașcolare pentru a participa împreună părinți-elevi la activitățile 

desfășurate. 

Resurse 

• Materiale - curriculum adaptat, site-uri. 
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• De timp - întâlniri periodice în vederea creșterii colaborării familie-școală. 

• Umane - cadre didactice, psiholog. 

 

Evaluare 

• Observarea elevului după intervenția familiei și a consilierului școlar. 

• Informarea părinților în ceea ce privește rezultatele elevului. 

 

3. Cadre didactice 

 

Idei de activități: 

• Colaborare între cadrul didactic - consilierul școlar - profesorul de sprijin. 

• O bună pregătire a cadrelor didactice pentru a putea lucra cu elevii cu CES. 

• Realizarea de programe de sprijin pentru copiii cu CES.  

• Participarea la activități comune părinți-profesori-elevi. 

 

Strategii de învățare 

• Formarea cadrelor didactice - organizarea de workshop-uri, cursuri pentru a oferi profesorilor instrumentele didactice 

necesare. 

• Realizarea unor planuri remediale / programe adaptate. 

• Tratarea diferențiată a elevului prin adaptarea sarcinilor de lucru și a instrumentelor de evaluare. 

 

Resurse 

• Materiale - programe de recuperare pentru elevii cu CES. 

• De timp - ore suplimentare de pregătire. 

• Umane - consilier școlar, colectiv de elevi. 

 

Evaluare 

• Caietul profesorului 

• Fișe de observație 
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Comunicarea educaţională 

Florin PELE 

Liceul tehnologic „Horea”, Marghita, jud. Bihor 

 

 

 „Comunicare” reprezintă înştiinţare, ştire, veste, raport, relaţie, legatură. Acestea ar fi sinonimele care ne sunt oferite 

de către dicționarul explivativ pentru comunicare. 

 Ce se înţelege prin comunicare: 

• o provocare constantă pentru psihologia socială; 

• o activitate; 

• satisfacerea nevoile personale; 

• legătura între oameni etc. 

 Un loc central în activitatea de predare-învăţare îl deţine comunicarea educaţională deoarece rolul profesorului nu este 

numai acela de a deţine cunoştinţe de specialitate şi cunoştinţe psiho-pedagogice, ci şi de a transmite aceste cunoştinţe, într-un 

limbaj specific, elevilor cărora se adresează. Având la bază limbajul, ca şi proces psihic superior, comunicarea educaţională îşi 

propune transferul de informaţii de la profesor la elev, dar şi asigurarea feedback-ului de la elev la profesor. 

 Văzută astfel, comunicarea didactică este rezultatul activităţii a cinci componente distincte: 

• Emiţătorul: care este profesorul ce are rolul de a transmite informaţia, sub forma unui semnal către receptor; 

• Receptorul: care este format din clasa de elevi ce trebuie să-şi însuşească informaţia primită. 

• Informaţia: reprezintă conţinutul de cunoştinţe, mesajul transmis de emiţător receptorului. Locul central în cadrul 

mesajului îl deţine limbajul, care trebuie să fie adecvat contextului în care are loc comunicarea; 

• Feedback-ul: care confirmă emiţătorului primirea şi însuşirea de către receptor a informaţiei comunicate şi care, 

totodată, ajută emiţătorul să-şi realizeze activitatea de transmitere a informaţiilor. 

• Feedback-ul invers: care confirmă receptorului validitatea informaţiilor primite şi este specific doar activităţii 

didactice de predare-învăţare. 

 În cadrul acestui mecanism două aspecte sunt problematice şi asupra lor trebuie să insistăm. Mai întâi profesorul care 

are rolul de a pregăti comunicarea didactică şi de a o face posibilă în condiţiile în care receptorul este mereu diferit, apoi 

limbajul care face posibilă comunicarea didactică, dar care poate, în acelaşi timp, să împiedice sau să denatureze această 

comunicare. 

 În ceea ce priveşte clasificarea tipurilor de comunicare există mai multe criterii de analizat: 

1. După criteriul parteneri distingem următoarele forme: 

• comunicarea intrapersonală (cu sine însuşi); 

• comunicarea interpersonală (între două persoane); 

• comunicarea în grup mic (în cazul unei relaţii grupale de tipul faţă în faţă). 

2. După criteriul statutul interlocutorilor avem următoarele forme: 

• comunicare verticală (între parteneri cu status-uri inegale); 

• comunicare orizontală (între parteneri cu status-uri egale). 
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3. În funcţie de finalitatea actului educativ distingem următoarele forme: 

• comunicare instrumentală; 

• comunicare subiectivă; 

• comunicare accidentală. 

4. În funcţie de capacitatea de autoreglare distingem: 

• comunicare unidirecţională (nu interesează feedback-ul); 

• comunicare multidirecţională. 

5. În funcţie de natura conţinutului: 

• comunicare referenţială (vizează un anumit adevăr ştiinţific); 

• comunicare operaţional-metodologică (vizează înţelegerea acelui adevăr, felul în care trebuie operat pentru ca acel 

adevăr să fie descifrat); 

• comunicare atitudinală (valorizează cele transmise, situaţia comunicării şi partenerul); 

• comunicare verbală; 

• comunicare nonverbală; 

• comunicare mixtă; 

• comunicare pareverbală. 

Pentru a fi eficace, comunicării didactice i se cer anumite caracteristici: 

1. Ale profesorului: 

• claritatea mesajelor 

• precizia acestora 

• utilizarea unui limbaj adecvat si accesibil elevilor 

• utilizarea unui limbaj corect 

• structurarea logica a mesajelor transmise 

• prezentarea interesanta a continutului instruirii 

• asigurarea unui climat adecvat comunicarii 

2. Ale elevilor: 

• sa aiba capacitate de concentrare (pentru a putea recepta si intelege  mesajul profesorului); 

• sa posede cunostintele anterioare necesare invatarii ce urmeaza; 

• sa fie motivati pentru a invata ( in general si la un anumit obiect studiu, in particular); 

• sa cunoasca limbajele utilizate (de profesor sau de calculator ). 

 

Pentru perfecționarea comunicării didactice, este necesară cunoaşterea respectarea unor reguli de către profesori, între care 

menţionăm: 

• vorbirea corectă, deschisă şi directă (care previne sau reduce distorsiunea mesajelor); 

• încurajarea feedback-ului din partea elevilor (pentru a cunoaşte în ce măsură mesajele transmise au fost corect 

recepţionate şi înţelese); 
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• ascultarea atentă, răbdătoare şi încurajatoare a mesajelor primite din partea elevilor, concomitent cu efortul de a 

înţelege exact sensul acestor mesaje; 

• folosirea mai multor forme de comunicare didactică pentru acelaşi tip de mesaje (de regulă, orală şi vizuală, 

concomitent); 

• repetarea mesajelor mai complexe. 

Ca o concluzie, în comunicarea didactică, noi, ca profesori/învățători trebuie să-i facem pe elevi să simtă că avem o vocație 

în această direcție, că suntem un  partener de încredere, care dorește un dialog autentic. 

Competența de comunicare se va manifesta și prin capacitatea de ascultare a elevilor. 

Cei mai apreciați profesori sunt cei care permit libertatea de exprimare a elevilor, care nu-i fac nici să se simtă judecați, 

nici manipulați, nici sfătuiți, ci cei care le oferă sentimentul de siguranță și libertatea comunicării. 

Într-o lume în continuă mișcare, transformare și evoluție, formarea competențelor de comunicare - atât ale cadrului 

didactic, cât și ale elevului - constituie un imperativ al învățământului românesc. 
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DEMERSURI DIDACTICE URMĂRITE ÎN REALIZAREA UNEI SERBĂRI 

 

 Prof. Înv. Preșc. Ghibu Livia Marinela 

Școala Gimnazială ”Dimitrie Țichindeal” Becicherecu Mic, Timiș 

               

          Este bine știut faptul că organizarea și pregătirea serbărilor necesită timp, cât și o strânsă colaborare între toți factorii 

implicați: educatoare, copii, părinți, efort și disciplină. 

          Demersurile didactice necesare asigurării eficienței unei serbări: 

Dobândirea informațiilor și tratarea , selectarea acestora 

          Primul pas în pregătirea unei serbări este identificarea surselor adecvate de informații: cărți de versuri, cărți cu povești, 

scenete, culegeri de cântece, CD- uri, site- uri web (YouTube, Facebook), cataloage de modă, fotografii (pentru costumație) 

etc. 

Comunicarea 

          În organizarea și desfășurarea unei serbări deosebit de importantă este relația fundamentală ce trebuie să fie între cele 

două educatoare, în vederea conceperii unui program unitar, atât din punct de vedere al conținutului, costumației, decorului, 

cât și din punct de vedere al pregătirii afective a copiilor pentru distribuirea rolurilor, pentru repetiții și evoluția la serbare. 

          La nivelul comunicare educatoare- copil, se are în vedere o prezentare generală a programului, astfel încât să asigurăm 

interesul și curiozitatea copilului, dar în mod deosebit crearea motivației interioare. 

          Comunicarea educatoare- părinte, este ușor ” întârziată”, lasând un moment- tampon, care să permită copiilor să trăiască 

momentul de bucurie, de exaltare, fiind ei primii care comunică părinților conținutul serbării, personajul interpretat de ei, dar 

și de alți colegi. 

Utilizarea modelelor 

          Presupune participarea copiilor la diferite activități extracurriculare (spectacole de teatru, muzicale, audiții), care să le 

ofere copiilor alternative interpretative, colaborare între actori, mișcări. 

Crearea unei imagini 

          Constă în întocmirea programului serbării (conținutul), respectarea principalelor variabile ale creativității: 

          Originalitatea – fiecare program de serbare trebuie să fie diferit de cele anterioare, dar și față de cele pregătite de alte 

grupe. 

          Abundența – fiecare copil să aibă propria lui poezie, rol . 

          Diversitatea – îmbinarea momentelor statice cu mișcarea, alternarea poezie cu cântecul, a prestației solitare cu cea de 

grup, diversitatea costumelor. 

Abstragerea 

          Copiii trebuie antrenați în vizionarea unor spectacole, serbări prezentate de seriile anterioare, cu scopul de a ”extrage”, 

a observa ceea ce este analog: îmbrăcarea costumului popular, un mod specific de recitare a plugușorului, utilizarea unor 

accesorii pentru obiceiurile de iarnă etc. 

Explicarea 
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          Copilul trebuie să înțeleagă momentul când trebuie să-și interpreteze rolul, semnificația aplauzelor și rolul spectatorilor, 

ignorarea camerelor de filmat și a aparatelor de fotografiat. 

Stabilirea unui plan, a unei strategii de derulare a repetițiilor 

- să fie suficient timp (zile) pentru a asigura un număr rezonabil de repetiții; 

- durata repetițiilor să nu afecteze ritmul de lucru al copiilor; 

- implicarea părinților în repetarea și fixarea conținutului; 

- îmbinarea formelor de organizare: pe grupuri (cântece, dansuri), individual (versuri), în perechi (dialoguri, dans, acțiuni);  

- divizarea programului și asumarea segmentelor din program în funcție de aptitudinile educatoarei (partea muzicală coordonată 

de o educatoare, iar cea de mișcare de alta, după ce în prealabil a fost conceput un program unitar). 

Învățarea 

           Presupune fixarea conținutului serbării prin repetări. 

Organizarea 

Presupune: - informarea părinților cu obiectivele și conținutul programului; 

                  - implicarea părinților în procesul de repetare a conținutului, asigurarea costumației necesare; 

                  - constituirea comitetului de părinți care pot contribui la decorarea clasei; 

                  - precizări privind reguli de comportare în timpul serbării; 

                  - valorificarea experienței din anii anteriori 

Desfășurarea acțiunii 

          Constă în desfășurarea propriu- zisă a serbării, fiecare din cei implicați fiind pe deplin pregătiți pentru eveniment. 

Evaluarea 

          Se realizează prin reacția spectatorilor față de evoluția copiilor, prin aplauze, laude, recompense. 

          Serbările copiilor, minuțios pregătite, constituie momente de bucurie, de trăire și retrăire a copilăriei pentru toți cei 

implicați: educatori , copii, părinți. 

Bibliografie: 

              Revista Didactica Nova, Publicație trimestrială pentru învățământul preunivesitar Nr.4-5-6, Anul II, aprilie – 

decembrie 2006, Craiova 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1579 

Teama de eșec 

Loredana - Valentina PELE 

Școala: Colegiul național „Octavian Goga”, Marghita, jud. Bihor 

 

 Dorința de realizare și implicit teama de eșec sunt caracteristici intrinseci ființei umane, însă punctul culminant al 

acestui fenomen se manifestă în viața tinerilor adulți care se află la început de drum atât pe plan profesional cât și pe plan 

sentimental.  

 Urmărirea sentimentului de împlinire comportă o tensiune lăuntrică și coincide chiar cu o criză identitară, întrucât 

alegerea odată făcută are pretenția de a fi definitivă și mai ales definitorie pentru tânărul adult. 

 Perioada tinereţii (25-35 ani) este de stabilizare şi maturizare biopsihică deplină în care subidentităţile sociale, 

profesionale, maritale, parentale se echilibrează prin câştigarea unui statut şi rol cu influenţe pertinente pentru evoluţia 

personalităţii şi comportamentului tânărului. 

Tineretul zilelor noastre se caracterizează printr-o atenţie deosebită acordată vieţii sociale şi politice ca şi prin 

integrarea în profesie. După o intensă acumulare de cunoştinţe din perioadele anterioare, tineretul este matur biologic şi psihic, 

pregătit pentru a se adapta la noile condiţii. La întrebarea ce îi este specific unei maturităţi reuşite, Freud răspunde că iubirea 

şi munca sunt cele două dimensiuni care definesc maturizarea. Iubirea se realizează la această vârstă prin căsătorie, iar munca 

prin câştigarea identităţii profesionale. (Emil Verza, 1993)  

 Frământările sociale, politice, frecventele seisme economice din lumea contemporană fac să crească dificultăţile cu 

care se confruntă tine-retul şi să erodeze, pentru unii, o parte din aspiraţiile şi mentalităţile constituite în perioada adolescenţei. 

Acestea presupun nu numai o pregătire mai bună a tânărului, dar şi investiţii psihice pentru a crea structuri personale şi 

comportamentale care să faciliteze coechilibrarea individului la un astfel de mediu. În societăţile anterioare nu se ridicau atâtea 

probleme şi tutela părinţilor (cu dependenţa economică şi afectivă) se prelungea şi în această perioadă ceea ce a făcut ca 

tânărului ce se încadrează în această etapă să i se acorde mai puţină atenţie pe linia investi-gaţiilor concrete. În ultimul timp, 

psihologia vârstelor acumulează date tot mai interesante din cercetările organizate a tot mai multor autori.  

În perioada tinereţii apare o tendinţă conturată de a observa conţinutul de valori al umanităţii, nivelul atins de aceste 

valori cu care este pus să se confrunte şi măsura în care este pregătit să răspundă cerinţelor vieţii reale. Spre deosebire de 

perioadele anterioare, în tinereţe se diferenţiază, se conştientizează prezentul de viitor şi se adoptă un mod personal de 

prospectare cu încărcătură afectiv-motivaţională pentru contribuţia ce şi-o propune să o aducă la destinele lumii. În acest 

context, tânărul devine sensibil şi recalcitrant la întâlnirea cu nonvaloarea, noncompetenţa şi la persoane devalorizate sau 

depăşite de evenimente, dar este receptiv la cele care au calităţi deosebite, interesante şi îşi aduc o contribuţie la un domeniu 

sau altul. Încă din etapa de trecere spre perioada tinereţii (20-24 ani, a adolescenţei prelungite) au loc o serie de restructurări 

ale planului intern şi se manifestă caracteristici specifice adultului tânăr. Prin dezvoltarea tipului paternal caracteristic societăţii 

moderne cu ritmul său trepidant, tânărul se orientează tot mai mult spre angajarea socială, spirituală şi productivă. Ca urmare, 

tipul de relaţii devine foarte complex, deoarece trebuie respectată ierarhia profesională, socială şi se stabilesc forme de 

intercomunicare funcţionale pentru planul cunoaşterii. 

Alte tipuri de relaţii noi sunt cele ce privesc constituirea familiei şi implicarea în viaţa intimă a acesteia. Încă din 

subperioada adolescenţei prelungite, tânărul se confruntă cu situaţii diverse cum ar fi cele legate de terminarea studiilor pentru 
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unii, serviciul militar sau angajarea într-o muncă salariată pentru alţii. Mai cu seamă, acest ultim aspect echivalează cu 

câştigarea statutului social de adult şi dobândirea autonomiei economice ce presupune o mai mare independenţă faţă de părinţi 

şi creează posibilitatea constituirii propriei familii. Dar tânărul este frământat de situaţia de provizorat rezultată din nesiguranţa 

locului de muncă, a stabilirii confortului de locuit, a incertitudinii cu privire la asigurarea celor necesare traiului, a problemelor 

sentimentale ce se pot ivi etc. (Emil Verza, 1993)  

Mulţi autori, printre care D. Levinson, consideră vârsta tânără ca fiind plină de vigoare fizică, cu manifestări 

remarcabile de inteligenţă, memorie, abilităţi, aptitudini, dezvoltate maximal şi care favorizează un bun randament în 

activităţile desfăşurate.  

Erik Erikson apreciază vârsta tinereţii ca fiind dominată de amplificarea identităţii sociale şi îndeplinirea de sarcini 

complexe care duc la formarea unui statut specific aspiraţiilor sale. La acestea, autorul amintit, adaugă dezvoltarea intensă a 

intimităţii prin trăirea experienţei dragostei şi începutul vieţii de familie. Noul statut de partener, implică, pe lângă satisfacţiile 

respective şi sacrificii, compromisuri în care se includ, în unele situaţii, abateri de la regulile morale pe care tânărul le credea 

ca fiind imbatabile. Apariţia unui copil în familie conştientizează mai bine statutul de părinte şi se acumulează experienţă pentru 

îndeplinirea acestui rol. Cercetările relevă că tinerii nu au o pregătire corespunzătoare pentru depăşirea fără dificultăţi a rolului 

respectiv şi mai ales, pentru evitarea unor sisteme afective între parteneri generate de asemenea situaţii. (Emil Verza, 1993)  

 Teama de eșec cu care se confruntă unii tineri își pune amprenta asupra comportamentului acestora.  Printre cauzele 

fricii de eșec se numără: perfecționismul, trauma eșecului, lipsa încrederii în sine etc. În psihologie se vorbește chiar de 

atichifobie sau „boala eșecului”, care conform studiilor a deveit una dintre cele mai răspândite fobii. 

 Cei care au teama de eșec se simt derutați dacă nu-și ating de fiecare dată scopul fixat; sunt timizi, resemnați 

și se supun evenimentelor vieții ca unei fatalități. Cei ce au frică de eșec ajung să evite să încerce lucruri noi, pe care și le 

doresc, deoarece consideră că insuccesul este cel mai rău lucru care li se poate întâmpla: evită să întâlnească parteneri de sex 

opus, să participe la examene de promovare în funcție, să ia parte la experiențe de grup de teamă că nu se vor descurca. Și, 

astfel, viața trece pe lângă ei fără a avea posiblitatea să se bucure de împlinirile care le-ar aduce starea de bine. 

 

Bibliografie: 

1. Paraschiva MARIA, „Obiectul și definiția psihologiei vârstelor”, 

https://www.academia.edu/10392262/Psihologia_Varstelor 

2. Steliana RIZEANU, Psychologies , „Teama de eșec”, ianuarie, 2019, https://psychologies.ro/cunoaste-te/teama-de-

esec-950854 

3. Mugurel MANEA, Ce este atichifobia, „boala eşecului“, şi de ce este atât de periculoasă. Explicaţia specialiştilor: 

„Cu cât o persoană este mai complexată, cu atât fobia este mai mare“https://adevarul.ro/locale/slatina/ce-

atichifobia-boala-esecului-atat-periculoasa-explicatia-specialistilor-cu-persoana-mai-complexata-atat-fobia-mai-

mare-1_56054868f5eaafab2cfdcc53/index.html 
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STUDIU DE CAZ 

 
                                                           

                                                                                Prof. Înv.preșc. Laura Mihaela Mănase 

                                                                                Școala Gimnazială Berești-Tazlău, județul Bacău 

  

     Un grup de părinţi nu este de acord cu integrarea unei eleve cu CES în clasă.  

În această situaţie, conflictul este între două principii etice: grija faţă de ceilalți elevi ai clasei şi grija faţă de eleva cu CES. 

Comportamentul neetic este „limbajul ofensator al părintelui”, la care se adaugă nemulţumirile şi relaţia tensionată. Este vorba 

despre conflict de tipul: loialitate faţă de colegi sau faţă de copii?  

• Argumentul acţiunii afirmative: „copiii cu CES trebuie ajutaţi indiferent de probleme”  

• Argumente de etică profesională: „educaţia incluzivă este o responsabilitate profesională”, „profesia ne impune să fim 

deschişi la provocări, acest aspect e necesar pentru o pregătire continuă pe nivele de vârstă”, „se va lucra diferenţiat 

oricum”, „integrarea e în beneficiul copiilor”, „unii elevi cu CES au nevoie de integrare.” 

Date generale ale elevei cu CES:  

• eleva C.I, 11 ani , clasa a V-a, an şcolar 2017-2018  

• familie monoparentală  

• situaţia materială  modestă  

Contextul în care a fost depistat cazul :  

• profesorii au semnalat o serie de manifestări necontrolate din partea elevei în timpul pauzelor ;  

• agresivitate verbală şi uneori fizică faţă de colegi. La unele ore îşi pierde răbdarea şi caută să părăsească clasa;  

• se solicită consiliere psihopedagogică pentru copil;  

• prin conversaţie dirijată, s-a aflat că tulburările de comportament sunt determinate de lipsa de înţelegere a colegilor 

faţă de manifestările copilului, precum şi de sentimentul acestuia că nu este agreat şi înţeles.  

Caracterizarea elevei C.I. : 

• inteligenţă de nivel mediu;  

• stil de lucru în salturi;  

• este nervoasă, agitată, impulsivă în reacţii;  

• Trece ușor de la o stare la alta; 

• se enervează repede (este uşor de provocat); 

• atribuie altora vina pentru greşelile proprii.  

Consilierea individuală a elevei a urmărit:  

• îmbunătăţirea imaginii de sine şi dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere realistă.   

• formarea deprinderilor de relaţionare pozitivă (prin comunicare asertivă, abilităţi în rezolvarea de probleme şi luare 

de decizii).  

• scăderea agresiunii şi impulsivităţii (identificarea propriilor emoţii, deprinderea unor metode de exprimare a furiei pe 

căi nedistructive, diferenţierea între gând şi acţiune);  

• formarea unor atitudini pozitive faţă de un stil de viaţă sănătos;  
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• dobândirea unor tehnici eficiente de învăţare;  

• dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare prin orientare profesională.  

Consilierea mamei a urmărit :  

• îmbunătăţirea comunicării mamă-copil;  

• dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea realistă a copilului (resurse şi capacităţi, puncte slabe).  

  

1. Strategii, soluții, rezultate 

            Strategii concrete folosite în vederea integrării elevei cu CES:  

- asigurarea unei atmosfere optime pentru o bună învăţare, necesară tuturor elevilor;  

- intervenirea cu tact pentru integrarea elevei în colectiv;  

- tratarea diferenţiată a copilului cu CES (corelarea între conţinuturile obligatorii şi posibilităţile de învăţare ale copilului);  

- aplicarea unor strategii diferite de evaluare;  

- păstrarea legăturii cu familia.  

În urma discuțiilor purtate cu cadrele didactice și  părinții copiilor din clasa elevei cu CES a fost constituită o echipă de lucru 

formată din: asistentul social, psihologul unităţii școlare și medic,  realizându-se un plan de intervenţie. Interesul părintelui faţă 

de copil, faţă de abilităţile şi capacităţile acestuia a influenţat pozitiv integrarea socială a acestuia. Echipa de lucru a reușit să 

ajute eleva cu cerințe speciale să depăşească dificultăţile atât în cadrul familiei cât şi în cel al şcolii.  

Rezultate obţinute :  

 - progresul pe linia socializării;  

 - integrarea în colectiv;  

 - participarea la activităţile extracurriculare; 

 - formarea unei imagini de sine pozitivă; 

 - eleva  are o atitudine mult mai tolerantă faţă de colegi;  

  -depăşeşte cu mai multă uşurinţă stările conflictuale; - rezultate școlare mai bune. 
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Evaluarea – caracteristici și tendințe moderne 

 

Prof. înv. primar Fîlfănescu Constantin-Daniel 

Școala Gimnazială “Liviu Rebreanu” Mioveni-Argeş 

  

Integrarea evaluării în structura activităţii didactice de către concepţiile pedagogiei moderne determină amplificarea 

funcţiei educative a acesteia, situând-o într-o poziţie cheie în procesul instructiv-educativ. Această consecinţă derivă dintr-o 

firească înţelegere a evaluării ca „ştiinţă a valorii” (Ioan Cerghit). A evalua înseamnă, între altele, a emite judecăţi de valoare, 

ceea ce presupune a te raporta la valori sau a face trimitere la un sistem de valori. 

Procesul 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.   

Caracteristicile actuale ale conceptului de evaluare pot fi sintetizate astfel:               

• evaluarea şcolară nu este decât un mijloc în slujba progresului elevului, nu un scop în sine; 

• evaluarea trebuie să fie în slujba procesului educativ şi integrată acestuia; 

• evaluarea trebuie să aprecieze înainte de toate drumul parcurs de elevi: progres/regres; 

• evaluarea trebuie să stimuleze activitatea elevului şi să faciliteze progresul său; 

• pentru a fi corect, profesorul trebuie să fie neutru şi obiectiv pe cât posibil; 

• a evalua un elev înseamnă a-i transmite informaţii utile; 

• evaluarea trebuie să-l ajute pe elev; 

• evaluarea trebuie să se facă în folosul copilului; ea trebuie să-l ajute să-şi construiască viitorul; 

• evaluarea trebuie să se adreseze unei fiinţe în devenire care nu a încheiat procesul de dezvoltare; 

Învăţarea asistată de evaluare 

În învăţământ, evaluarea dobândeşte o anumită specificitate, având în vedere faptul că activitatea educaţională în 

ansamblul ei este orientată şi raportată la un sistem de valori ale culturii, ale ştiinţei, literaturii şi artei, ale filosofiei şi moralei, 

ale calităţii umane şi sociale. Cu alte cuvinte învăţământul îşi declară în mod clar priorităţile pentru un anumit sistem de valori, 

îşi justisfică opţiunile şi preferinţele în raport cu anumite valori traduse în obiective. Aceste valori trebuie să şi le însuşească şi 

să şi le interiorizeze elevul, să le integreze în structurile sale de cunoaştere şi simţire, în conduita personală. 

Din perspectiva abordării curriculare şi sistemice a procesului de învăţământ, evaluarea face parte integrantă dintr-

un tot, nu trebuie tratată izolat, ci în strânsă corelaţie cu celelalte activităţi prin care se realizează procesul de învăţământ, cu 

predarea şi învăţarea. Pe de altă parte, metodele, tehnicile şi instrumentele de evaluare nu pot fi disociate de celelalte variabile 

ale evaluării: obiectul evaluării (ce se evaluează), criteriile / obiectivele educaţionale, strategiile evaluative etc. 

O caracteristică a ultimelor lucrări de referinţă în domeniu este aceea că în domeniul şcolar trebuie să vorbim despre 

evaluare în termeni de procese. În locul termenului consacrat de “evaluare” trebuie să vorbim de “activitate evaluativă”, de 

“evaluare în acţiune, în desfăşurare”. 

În domeniul evaluării şcolare asistăm la un proces de îmbogăţire a acesteia şi tranziţia de la manifestarea ei ca 

instrument de măsură şi control la un demers centrat pe învăţarea de către elev, pe procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea 
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şi pe autoreglarea cunoaşterii. Din perspectiva acestor idei, evaluarea şcolară devine dinamică, centrată pe procesele mentale 

ale elevului, favorizând autoreglarea, autoreflecţia şi înlocuind acea concepţie statică, bazată pe control, examinare, sancţiune. 

În acest fel se poate ajunge la “învăţarea asistată de evaluare”. 

Principalele tendinţe de modernizare a evaluării şcolare pot fi sintetizate astfel: 

• S-a îmbogăţit cantitativ şi s-a dezvoltat calitativ cadrul conceptual din domeniul evaluativ ; în vocabularul cotidian, 

cu privire la evaluare se întâlnesc frecvent o multitudine de termeni noi, în timp ce alţii folosiţi tradiţional şi-au îmbogăţit 

semnificaţia, în consens cu schimbările din planul teoriei şi practicii educaţionale. 

• Evaluarea modernă este abordată în termeni de procese şi nu de proceduri / modalităţi de măsurare a rezultatelor 

învăţării. Termenul clasic de “evaluare”, care ne conduce în mod spontan şi obligatoriu cu gândul la “control”, 

“verificare”, “examinare”, ar trebui înlocuit, nu numai la nivel terminologic, cât mai ales ca mod de concepere, prin 

sintagma „activitate evaluativă”. Din perspectiva modernă, “a evalua” înseamnă a desfăşura o activitate care însoţeşte pas 

cu pas procesul de predare-învăţare. 

• Introducerea în teoria şi practica pedagogică a conceptului de „evaluare formativă” a determinat atenţionarea 

pedagogilor asupra faptului că obiectul lor de studiu în domeniul evaluativ, în consens cu ideile psihologiei cognitive, 

trebuie să-l reprezinte cu prioritate procesele de învăţare ale elevilor şi nu comportamentele manifestate de aceştia ca 

rezultat al învăţării. 

• O altă idee de bază vizează coresponsabilizarea celui care învaţă (elevul). Aceasta presupune dezvoltarea capacităţii 

de autoreflecţie asupra propriei învăţări, intrarea în funcţiune a mecanismelor metacognitive. Cu alte cuvinte, “cunoaştere 

despre autocunoaştere”. 

• Învăţământul modern solicită conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referinţă care să aibă la 

bază formarea competenţelor elevilor. Multe sisteme de învăţământ, inclusiv cel românesc din ultimii ani, îşi propun să 

dezvolte activitatea instructiv-educativă având ca referință competenţele generale şi specifice pe care trebuie să le 

dobândească cel ce învaţă – elevul – pe parcursul şi la finalul unui ciclu de instruire, al unui an de studiu etc. 

Centrarea pe competenţe este o preocupare majoră a ultimilor ani. În zilele noastre, se tinde spre o evaluare 

complexă, realizată prin intermediul unei metodologii complexe şi a unui instrumentar diversificat care presupune: 

Extinderea gamei metodelor de evaluare folosite de cadrele didactice la clasă, vorbindu-se tot mai mult despre 

complementaritatea metodelor tradiţionale (evaluări orale, scrise, probe practice etc.) cu altele noi, moderne (portofoliul, 

proiectul, investigaţia, autoevaluarea etc.), ce reprezintă de fapt alternative în contextual educaţional actual, când se cere cu 

insistenţă deplasarea accentului de la evaluarea produselor învăţării la evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul 

activităţii de învăţare. 

- Îmbogățirea sistemul tehnicilor şi instrumentelor de evaluare. În practica evaluativă curentă, dar şi în lucrări de specialitate 

de referinţă se solicită integrarea în probele de evaluare a itemilor obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi, în deplină corespondenţă 

cu complexitatea competenţelor şi performanţelor vizate prin programele şi manualele şcolare. 
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Evaluarea formativă 

Prof. înv. primar Fîlfănescu Iuliana 

Școala Gimnazială “Liviu Rebreanu” Mioveni-Argeş 

 

Conceptul de evaluare formativă a fost introdus pentru prima dată în 1971 (de către Bloom, Hastings şi Maddaus). 

Conform lui Bloom, Hastings şi Maddaus, simpla constatare a unor rezultate slabe în performanţele elevilor la testele aplicate 

la sfârşitul unei lecţii sau capitol constituie doar o premisă pentru eventuale activităţi remediale (pentru că timpul planificat 

pentru unităţile respective de învăţare a fost deja consumat) şi că este important ca evaluarea să facă parte în mod continuu din 

procesul de predare-învăţare pentru a se putea face intervenţiile necesare. Evaluarea formativă se referă la activitatea interactivă 

de investigare a progresului înregistrat de fiecare elev în scopul de a i se determina nevoile individuale de învăţare, precum şi 

pentru adaptarea metodelor de predare - învăţare la particularităţile elevului. Evaluarea formativă depistează dificultăţile de 

învăţare, presupune compararea rezultatelor cu obiectivele concrete/operaţionale ale activităţii de predare – învăţare – evaluare 

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. 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. Dezvoltându-se pe 

terenul inovaţiei pedagogice, evaluarea formativă sprijină realizarea unei pedagogii diferenţiate care permite o reglare 

interactivă în cadrul căreia profesorul nu mai e interesat numai de rezultat, ci şi de procesul care conduce la acest rezultat. 

Evaluarea formativă permite elevului să-şi remedieze erorile şi lacunele imediat după apariţia ei şi înainte de 

declanşarea unui proces cumulativ; oferă un feedback rapid, reglând din mers procesul; este orientată spre ajutorul pedagogic 

imediat; oferă posibilitatea tratării diferenţiate, dezvoltă capacitatea de autoevaluare la elevi; reduce timpul destinat actelor 

evaluative ample, sporindu-l pe cel destinat învăţării; sesizează punctele critice în învăţare. Necesită o organizare riguroasă a 

predării - învăţării, competenţă în precizarea obiectivelor, în stabilirea sarcinilor, în alegera tehnicilor de evaluare. 

O idee de bază pe care o are în vedere evaluarea modernă se referă la responsabilizarea celui care învaţă, ceea ce 

presupune dezvoltarea capacităţii de autoreflecţie asupra propriei învăţări, intrarea în funcţiune a mecanismelor de 

autocunoaştere. În învăţământul modern, o preocupare importantă este aceea a formării de competenţe generale şi specifice, pe 

care elevul trebuie să le dovedească pe parcursul şi la finalul unei perioade de instruire. Centrarea pe competenţe este o 

preocupare majoră a ultimilor ani, ceea ce determină schimbări nu numai la nivelul predării – învăţării, ci şi la nivelul evaluării. 

Practica pedagogică integrează tehnicile de evaluare şi le transformă, astfel încât să faciliteze realizarea evaluării formative, 

dialogul cu elevul în timpul în care acesta învaţă. La ora actuală se tinde spre o evaluare complexă, realizată prin intermediul 

unei metodologii complexe şi a unor instrumente diversificate. S-a extins gama metodelor de evaluare folosite de cadrele 

didactice la clasă, vorbindu-se tot mai mult despre complementaritatea metodelor tradiţionale (evaluări orale, scrise, probe 

practice etc) cu altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, investigaţia, autoevaluarea etc), ce reprezintă de fapt alternative în 

contextul educaţional actual, când se cere cu insistenţă deplasarea accentului de la evaluarea produselor învăţării la evaluarea 

proceselor cognitive în timpul activităţii de învăţare. 

Abordările teoretice şi metodologice au evoluat în ultimele decenii. Pornind de la întrebarea “ce rezultate dorim să 

obţinem în urma învăţării?" şi de la analiza efectelor negative ale evaluării asupra curriculum-ului şi activităţilor de formare 

asupra formatorului şi cursanţilor, s-a încercat o „re-proiectare” a evaluării. Teoreticienii nord-americani utilizează termenul 
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de „evaluare autentică”, pentru a desemna această nouă concepţie. Evaluarea nu mai este considerată doar o modalitate de 

control, finalizată potenţial cu sancţiuni. Ea este concepută drept parte integrantă a întregului proces de instruire şi nu etapă 

separată a acestuia. În acest nou context, rolul evaluării este de a sprijini învăţarea şi formarea. 

Modelul evaluării autentice este prezentat în literatura de specialitate prin câteva note caracteristice: 

 • evaluează elevii în acţiune, în cadrul procesului de învăţare;  

• evaluarea este contextualizată, bazată pe legătura dintre experienţele concrete de viaţă şi ceea ce se învaţă; 

• angajează elevii în situaţii reale de viaţă;  

• măsoară performanţa actuală, oferă date calitative;  

• încurajează autoevaluarea, încurajează gândirea, mai degrabă decât opţiunea pentru o alternativă; 

• este interactivă, angajează elevii în înţelegerea evaluării ;  

• este holistă, dar acceptă şi modelul analitic (întregul este mai important decât partea). Faţă de aprecierea şcolară 

sau verificare ca moment distinct de predare şi de învăţare sau care acţionează la anumite perioade (evaluare sumativă); 

Caracteristici pentru realizarea unei evaluări de succes: 

• evaluarea formativă îl ajută pe elev să înveţe, făcându-l conştient de ceea ce se întâmplă: ce învaţă? cum învaţă? 

de ce reuşeşte să înveţe? Astfel, evaluarea formativă devine formatoare; 

 • permite elevului să-şi remedieze erorile şi lacunele imediat după apariţia ei şi înainte de declanşarea unui proces 

cumulativ; 

 • oferă un feed-back rapid, reglând din mers procesul; 

• este orientată spre ajutorul pedagogic imediat; 

• oferă posibilitatea tratării diferenţiate; 

• dezvoltă capacitatea de autoevaluare la elevi; 

• reduce timpul destinat actelor evaluative ample, sporindu-l pe cel destinat învăţării; 

• sesizează punctele critice în învăţare; 

• instrumentele evaluării formative permit profesorului să stimuleze sau să dezvolte la elev procesele cognitive; 

• fiecare elev reechilibrează mijloacele cognitive de care dispune pentru a dobândi competenţa vizată; 

• dacă funcţia ei este să îl ajute pe elev să înveţe, înseamnă că evaluarea trebuie să explice ce înseamnă învăţarea; • 

competenţele prevăzute de programa şcolară vor fi stimulate prin evaluarea formativă; 

• pe când evaluarea normativă comunică elevului ceea ce şi-a însuşit, evaluare formativă îl face pe elev actorul 

principal al învăţării; 

 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. Literatura de specialitate face delimitări clare între evaluarea formativă 

şi evaluarea formatoare şi vă propunem să le analizaţi pentru a le putea integra în activitatea dumneavoastră profesională. 

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. Este o evaluare de proces, care trebuie să 

răspundă următoarelor întrebări: În ce măsură paşii care se fac duc spre scopul propus? Pot fi aceşti paşi acceleraţi sau nu? Ce 

schimbări ar trebui introduse pentru a ajunge mai uşor la scop? Evaluarea formatoare vine către elev şi iniţiativa îi aparţine. 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1587 

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 reflectează asupra rezultatelor activităţii sale. Profesorul îi 

urmăreşte evoluţia, oferindu-i sprijin şi îndrumare. 

Evaluarea formatoare este forma perfectă a evaluării formative; vizează asumarea de către elev a propriei învăţări şi 

integrarea datelor furnizate de demersul evaluativ în gestionarea parcursului în învăţare. Ideea de bază a evaluării formatoare 

este înţelegerea de către elev a rolului reprezentării scopului de atins, convingerea că el însuşi poate să regleze neajunsurile în 

activitatea de învăţare, capacitatea de a remedia. Elevului trebuie să îi fie foarte clar ce are de învăţat, să conştientizeze traseul 

pe care îl are de urmat în procesul de învăţare şi cum anume poate regla. Idealul în evaluarea formatoare este acela de a aprecia 

la elev modificările ce se produc în raport cu un scop stabilit, exprimat în termen de procese de stăpânit sau de structuri mentale 

de construit, ceea ce înseamnă competenţe, care, de regulă, nu pot fi observate. Observabile pot fi comportamentul elevului (  

performanţa) şi produsul învăţării, ca rezultat al confruntării cu sarcina de rezolvat. Evaluarea formatoare îl ajută pe elev să 

înveţe cerându-i să anticipeze. 

Prin evaluare formatoare se asigură reprezentarea corectă a scopurilor, planificarea prealabilă a acţiunii, însuşirea 

criteriilor şi autogestionarea erorilor. Obiectivele învăţării reprezintă, pe de o parte obiectul unei negocieri între profesor şi 

elev, ceea ce constituie o primă condiţie pentru îmbunătăţirea învăţării; pe de altă parte, elevului i se oferă două posibilităţi: să 

abordeze învăţarea pe baza unui scop, a unui produs ce trebuie obţinut şi să reflecteze la mijloacele, metodele şi criteriile de 

realizare. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Profesor: Stroiu Aurora 

Colegiul de industrie Alimentară „Elena Doamna”, Galați 

Clasa: a X-a - profil tehnologic 

Obiectul: Matematică M2 

Unitatea de învăţare: Elemente de combinatorică   

Tema lecţiei: Aranjamente 

Tipul lecţiei: Lecţie de transmitere de noi cunoştinţe 

Obiective operaţionale: la sfârşitul orei elevii vor fi capabili: 

A. Cognitive: 

OC1: să definească şi să aplice noţiunea de permutare; 

OC2: să definească noţiunea de aranjamente; 

OC3: să dea exemple în care intervine noţiunea de aranjamente; 

OC4: să rezolve exerciţii care implică formula de calcul a aranjamentelor; 

OC5: să scrie relaţii de recurenţă între aranjamente; 

OC6: să rezolve ecuaţii în care este necesar calculul aranjamentelor. 

B: Psiho-motorii: 

 OP1: Să manifeste interes pentru lecţie. 

 OP2: Să scrie lizibil pe caiete şi la tablă. 

 C: Afective: 

 OA1: Să participe activ la lecţie. 

 OA2: Să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii. 

Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, metoda exerciţiului, transferarea cunoştinţelor, problematizarea . 

Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, creta, manualul, culegeri de probleme pentru examenul de bacalaureat. 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI: 

Etapele 

lecţiei 

Obiective 

de 

referinţă 

Conţinutul lecţiei Strategii didactice 

Metode şi 

procedee 

Procedee 

de 

evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

    Asigur condiţiile optime pentru desfăşurarea 

lecţiei. 

conversaţia în grup 

2.  Captarea 

atenţiei şi 

verificarea 

cunoştinţelor 

OC1 

 

Verific frontal următoarele noţiuni: 

- regulile generale ale combinatoricii (regula 

sumei, regula produsului); 

- numărul de funcţii; 

- permutări. 

conversaţia 

euristică 

exemplul 

în grup 
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3. Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

     Anunţ titlul lecţiei: ”Aranjamente” precum şi 

obiectivele operaţionale. 

    Scriu titlul pe tablă. 

conversaţia în grup 

4. Dirijarea 

învăţării  

 

OC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Propun elevilor următoarea problemă: „Din 

cei şase membrii ai unui birou trebuie să 

alegem o echipă de conducere constând dintr-

un director executiv şi un secretar. Câte echipe 

se pot forma?” 

    Soluţia problemei o discut împreună cu 

elevii: „Directorul poate fi ales din cei şase şi 

pentru fiecare director ales putem alege 

secretarul din restul de cinci persoane, deci în 

total 6∙5=30 de echipe diferite (conform reguli 

produsului). Dacă numerotăm membrii biroului 

cu numerele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6, atunci fiecare 

echipă se poate reprezenta printr-o pereche 

ordonată de numere. Prima componentă va fi 

numărul corespunzător directorului iar a doua 

numărul corespunzător secretarului. Aceste 

perechi vor fi reprezentate într-un tabel. 

    Propun apoi următoarea problemă: „Dacă în 

această echipă trebuie să alegem şi un 

administrator, atunci cum se schimbă numărul 

echipelor posibile?” 

   Soluţia va fi descoperită de asemenea cu 

ajutorul elevilor: „Pentru fiecare echipă din 

problema precedentă putem alege un 

administrator din cele patru persoane rămase, 

deci numărul echipelor creşte de 4 ori = 120 de 

echipe diferite”. 

   Pe baza exemplelor voi da definiţia 

aranjamentelor: 

a) Orice mulţime ordonată, construită din 

elementele unei mulţimi se numeşte un 

aranjament al mulţimii respective (pentru un 

aranjament nu este necesar să folosim toate 

elementele mulţimii). 

metoda 

exerciţiului 

problematizarea 

conversaţia 

euristică 

metoda 

exerciţiului 

problematizarea 

conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda 

exerciţiului 

problematizarea 

conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

în grup 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

în grup 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

în grup 
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OC2 

OC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC4 

 

OC5 

OC6 

 

b) Orice mulţime ordonată cu k elemente, 

construită din elementele unei mulţimi X se 

numeşte un aranjament de ordin k. 

   Voi face cu ajutorul elevilor următoarele 

observaţii: 

- 30A2

6 = ; 

- n

n

n P!nA ==  

   În cele ce urmează voi scrie formula pentru 

calculul aranjamentelor: 
)!kn(

!n
A k

n
−

=  

      Se vor rezolva câteva exerciţii în care se 

aplică această formulă şi se va urmări ca 

simplificările rapoartelor întâlnite să se facă 

corect. 

    Voi scrie pe tablă două formule de recurenţă 

ce urmează a fi demonstrate într-o oră viitoare: 

a) 
1k

1n

k

1n

k

n kAAA −

−− +=  

b) 
1k

1n

k

n nAA −

−=  

     Vom rezolva 2-3 exemple care implică 

aplicarea unei relaţii de recurenţă dintre cele 

precizate. 

     Tot cu ajutorul formulei de calcul a 

aranjamentelor şi a relaţiilor de recurenţă, 

elevii vor rezolva la tablă, îndrumaţi de către 

profesor, 1-2 ecuaţii în care intervin 

aranjamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problematizarea 

conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

şi în grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

şi în grup 

 

 

 

 

 

5. Evaluarea  

progresului realizat 

    Apreciez cunoştinţele elevilor, notez elevii 

care s-au evidenţiat. 

conversaţia 

discuţia libera 

 

individual 

 

6.  Obţinerea 

performanţei  

şi asigurarea feed-

back-ului 

OC4 

OC5 

OC6 

     Propun câteva exerciţii în care elevii să 

aplice cunoştinţele dobândite pe parcursul 

acestei ore.Elevii vor lucra în echipa şi vor 

schimba rezultatele între ei. 

transferarea 

cunoştinţelor 

în echipă 

7. Tema pentru 

acasă 
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PLANIFICAREA  DETALIATĂ A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

POEZIA INTERBELICĂ 

 

 
Profesor: Baston Elena-Jenica 

Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” din Galaţi   

                                                                                                                                                                                                          

Aria curriculară: Limbă şi comunicare                                                                                      

Catedra de limba şi literatura română 

An şcolar 2021 - 2022 

Clasa a XII – a  

 

Curriculum aplicat: Trunchi comun, 3 ore / săptămână 

Conf. Programei şcolare de limba şi literatura română, clasa a XII - a, ciclul inferior al liceului, 2006 

Manualul de limba şi literature română, clasa a XII - a , A.Costache, F. Ioniţă, M.N. Lascăr, A. Săvoiu, Grup Editorial ART 

Număr de ore alocate: 29 

Conţinuturi ( detalieri ) C. S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare 

► GEORGE BACOVIA- Etapele creaţiei, 

prezentare generală 

● Plumb 

 - Lectură-înţelegere (înţelegerea globală a 

textului, analiza unor elemente ce pot 

conduce la înţelegerea textului, anticipări); 

chei de lectură (titlu, incipit, simbol central) 

- Lectură critică (elevii evaluează ceea ce au 

citit), lectură creativă (elevii extrapolează, 

formulează interpretări personale, prin 

raportări la propria sensibilitate, experienţă 

de viaţă şi de lectură) 

● Bacovia – dosarul critic / receptare critică 

Limbă şi comunicare-Chei de lectură ale 

textului: titlul, incipit, simbol central 

1.1. 

1.4. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

4.1. 

4.2. 

▪ Activităţi de lectură corespunzătoare 

etapelor lecturii - prelectură, lectură şi 

postlectură; 

▪ Activităţi de comunicare orală – 

ascultare activă şi exerciţii de 

exprimare a unei opinii argumentate; 

▪ Exerciţii de analiză a nivelurilor 

textului liric; 

▪ Activităţi de înţelegere şi aplicare a 

noţiunilor de teorie literară;  

▪ Exerciţii de ilustrare a caracteristicilor 

limbajului poetic; 

 

●volume de 

poezii; 

●fişe de lucru; 

●manual; 

 

●observare 

sistematică; 

●jurnalul de 

lectură;  

●grilă de evaluare 

a comunicării 

orale/ scrise; 

●autoevaluare; 

● investigaţia; 

► TUDOR ARGHEZI- Etapele creaţiei, 

prezentare generală; 

● Testament 

- Lectură înţelegere: structura 

compozițională. Viziunea despre lume 

-Tema. Motive. Explicarea titlului; 

-Elemente de compoziție. Secvențe și 

imagini artistice; 

-Estetica urâtului. Artă poetică 

1.1. 

1.4. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

4.1. 

4.2. 

▪ Activităţi de lectură  

▪ Exerciții de analiză a semnificației 

titlului; 

▪ Exerciții de analiză a elementelor de 

compoziție și a elementelor de 

versificație 

▪ Exerciţii de analiză a nivelurilor 

textului liric; 

●volume de 

poezii; 

●fişe de lucru; 

 ●manual; 

 

●observare 

sistematică; 

●evaluarea; 

●autoevaluarea; 

 ●test de evaluare; 

●grilă de evaluare 

a monologului 

oral de tip 

argumentativ; 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1592 

Limbă şi comunicare-Denotaţie şi conotaţie: 

sensurile cuvântului în context 

 

 

▪ Exerciţii de exprimare a unui punct 

de vedere argumentat despre 

semnificaţia / mesajul textului; 

► LUCIAN BLAGA- Etapele creaţiei 

● Eu nu strivesc corola de minuni a lumii 

- Lectură înţelegere (înţelegerea globală a 

textului, analiza unor elemente ce pot 

conduce la înţelegerea textului, anticipări); 

chei de lectură… 

- Conceptele fundamentale ale filozofiei lui 

Blaga. Metafora luminii 

-Structura compozițională: Titlul.  

Secvenţe şi imagini artistice. Mărcile eului 

liric. Artă poetică 

1.1. 

1.4. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

4.1. 

4.2. 

 

▪ Activităţi de lectură corespunzătoare 

etapelor lecturii - prelectură, lectură şi 

postlectură; 

▪ Exerciţii de analiză a elementelor de 

compoziţie; 

▪ Exerciţii de analiză a nivelurilor 

textului liric; 

▪ Activităţi de comunicare orală – 

ascultare activă şi exerciţii de 

exprimare a unei opinii argumentate; 

● prezentare în 

power-point 

(video proiector) 

● volume de 

poezii; 

● fişe de lucru; 

● flip-chart; 

● manual; 

 

● observare 

sistematică a 

comportamentului 

elevilor; 

● jurnalul de 

lectură; 

● autoevaluare; 

● grilă de 

evaluare a 

monologului oral 

de tip 

argumentativ; 

► ION BARBU- Etapele creaţiei 

● Riga Crypto și lapona Enigel 

- Lectură înţelegere ; (înţelegerea globală a 

textului, analiza unor elemente ce pot 

conduce la înţelegerea textului, anticipări); 

chei de lectură… 

- Lectură critică (elevii evaluează ceea ce au 

citit), lectură creativă (elevii extrapolează, 

formulează interpretări personale, prin 

raportări la propria sensibilitate, experienţă 

de viaţă şi de lectură) 

Limbă şi comunicare-Eseu structurat şi 

argumentativ 

1.1. 

1.4. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

4.1 

4.2. 

 

▪ Activităţi de lectură corespunzătoare 

etapelor lecturii - prelectură, lectură şi 

postlectură; 

▪ Exerciţii de exprimare a unui punct 

de vedere argumentat despre 

semnificaţia / mesajul textului; 

▪ Exerciţii de analiză a nivelurilor 

textului liric; 

▪ Activităţi de aplicare a noţiunilor de 

teorie literară; 

▪ Activităţi de comunicare scrisă: 

redactarea eseului structurat 

/argumentativ; 

● volume de 

poezii; 

● fişe de lucru; 

● fişe de evaluare; 

● flip-chart; 

● manual; 

 

● observare 

sistematică a 

comportamentului 

elevilor; 

● autoevaluare; 

● grilă de 

evaluare a 

monologului oral 

de tip 

argumentativ; 

● grilă de 

evaluare a eseului 

structurat; 

► VASILE VOICULESCU- Etapele 

creaţiei 

 ●În grădina Ghetsemani 

Tema. Structura compoziională. Secvenţe şi 

imagini artistice. Motive şi simboluri 

3.1 

3.2  

3.4 

4.1 

4.2 

▪ Exerciţii de identificare a 

particularităţilor tradiţionalismului; 

▪ Exerciţii de analiză a elementelor de 

compoziţie și de limbaj; 

●fişe de lucru 

●activitate pe 

grupe 

●problematizarea 

●volum de poezii 

●observarea 

sistematică  a 

elevilor 

●tema pentru 

acasă 

► Curente culturale / literare: modernism 

vs. tradiţionalism 

1.4. 

3.1. 

3.2. 

 

▪ Activităţi de lectură corespunzătoare 

textelor selectate (critic, literar etc.); 

▪ Activităţi de formare / evaluare a 

competenţei culturale: exerciţii de 

● fişa de 

prezentare ; 

● fragmente din 

texte de doctrină/ 

● Philips 6/6; 

● dezbaterea 

(foaia de arbitraj); 

● investigaţia; 
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- context istoric, social-politic, evenimenţial; 

trăsături ale curentelor culturale / literare 

reflectate în textele studiate; 

- Eugen Lovinescu; gruparea Sburătorul; 

- revista Gândirea; N. Crainic, Sensul 

tradiţiei; 

identificare a ideilor, argumentelor, 

opiniilor; exerciţii de formulare în scris 

sau oral a unor argumente / 

contraargumente etc. 

▪ Activităţi de comunicare orală – 

ascultare activă şi exerciţii de 

exprimare a unei opinii argumentate 

despre texte din poeţii studiaţi sau din 

opera altor poeţi interbelici; 

 

studii legate de 

temă aparţinând 

unor istorici, 

ideologi, 

eseişti, filosofi, 

critici şi istorici 

literari interbelici 

sau contemporani: 

E. Lovinescu, 

N.Crainic, Matei 

Călinescu, Ion 

Bogdan Lefter  

● observare 

sistematică a 

comportamentului 

elevilor; 

● autoevaluare; 

● test de evaluare; 

● harta 

conceptuală; 

 

► Studiu de caz: Diversitate tematică, 

stilistică şi de viziune în perioada interbelică 

-premisă; definirea problemei 

-descrierea şi analiza cazului; 

- identificarea soluţiilor 

-aplicaţii; evaluare finală 

 

►Limbă și comunicare:Noile norme 

lingvistice (ortografice, ortoepice şi 

morfologice) conform DOOM2; Noutăţi în 

Gramatica Academiei 

1.2. 

3.2. 

3.4. 

 

▪ Activităţi de cercetare a unei teme, 

desfăşurate încă de la începutul 

semestrului; 

▪Activităţi de prezentare / evaluare / 

autoevaluare a rezultatelor unei 

investigaţii; 

▪ Activităţi de comunicare orală – 

ascultare activă, producere de monolog 

oral etc 

▪ Activităţi de utilizare a elementelor 

de limbă în receptarea şi producerea 

mesajelor orale şi scrise. 

● selecţii din texte 

literare ale 

poeţilor interbelici 

studiaţi; 

● istorii literare, 

eseuri şi studii 

dedicate temei; 

● videoproiector 

●Investigaţia 

●Proiectul: 

-evaluarea de 

proces; 

-evaluarea de 

produs; 

-grilă de evaluare 

a prezentării; 

► Curente culturale / literare: Orientări 

avangardiste; 

- context istoric, social-politic, evenimenţial; 

trăsături ale curentelor culturale / literare 

reflectate în textele studiate 

► Studiu de caz: Fronda în literatura 

interbelică 

-premisă; definirea problemei 

-descrierea şi analiza cazului; 

- identificarea soluţiilor 

-aplicaţii; evaluare finală 

►Dezbatere: Identitate culturală în context 

european 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

 

▪ Activităţi de lectură  

▪ Activităţi de cercetare a unei teme 

▪ Activităţi de prezentare / evaluare / 

autoevaluare a rezultatelor unei 

investigaţii; 

▪ Activităţi de comunicare orală – 

ascultare activă, producere de monolog 

oral etc 

▪ Activităţi de utilizare a elementelor 

de limbă în receptarea şi producerea 

mesajelor orale şi scrise. 

● texte poetice, 

fragmente de 

proză 

contestatară, 

manifeste literare; 

● antologii ale 

literaturii de 

avangardă 

(realizate de Saşa 

Pană, Marin 

Mincu; Gabriela 

Duda) 

●investigaţia 

●Proiectul: 

-evaluarea de 

proces; 

-evaluarea de 

produs; 

-grilă de evaluare 

a prezentării; 

- observare 

sistematică a 

comportamentului 

elevilor; 
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►Limbă şi comunicare 

Argumentarea 

 

1.1 

1.3 

1.4 

2.1 

▪Exerciţii de argumentare a unui punct 

de vedere; 

▪Exerciţii de exprimare a unei judecăţi 

de valoare 

●fişe de lucru 

●activitate 

frontală 

●observarea 

sistematică  a 

elevilor 

●temă 

►Evaluarea unităţii 2.2 

1.4 

3.3 

4.1 

4.2 

▪Exerciţii de identificare a figurilor de 

stil și a elementelor de versificaţie; 

▪Exerciţii de redactare a unor 

compoziţii referitoare la textul poetic 

●activitate 

independentă 

 

●test sumativ 
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MODALITĂŢI DE COMUNICARE ŞI 

ȊNVĂŢARE ONLINE ȊN ȊNVĂŢĂMȂTUL PREŞCOLAR 

 

Prof.ȋnv.preşc. Sabău  Lavinia  Marinela 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Tăuteu, structura G.P.N. Nr.2 Chiribiş 

 

 

 Perioada pandemiei a adus cu ea multe provocări ȋn multe domenii printre care şi ȋn educaţie, care  stă la baza formării 

oamenilor de calitate, care ȋn timp ȋşi vor pune amprenta pe ceea ce ȋnseamnă o societate de calitate. Ȋn condiţiile actuale, când 

distanţarea fizică este o necesitate şi când singura stabilitate este schimbarea, se impune o reconfigurare, o regândire a 

procesului instructiv- educativ. 

 Deşi la vârsta preşcolară socializarea- contactul direct dintre copii şi jocul au un rol principal, printr-o colaborare 

frumoasă ȋntre cadrele didactice şi părinţi s-a realizat o transpunere reuşită a activităţilor ȋn mediul online. Aceste activităţi au 

menirea de a păstra pe o anumită perioadă legătura educatoare- copil, pe termen lung însă e imperativ necesar contactul direct 

dintre copii- copii, copii- educatoare tocmai pentru ca aceştia să cunoască o dezvoltare armonioasă din punct de vedere 

emoţional şi să dobândească anumite comportamente, să-şi dezvolte anumite capacităţi şi deprinderi. Tehnologia digitală a 

facilitat ȋntr-o bună măsură continuarea ȋnvăţării la distanţă, ȋnsă pe termen lung acest lucru va avea un impact negativ asupra 

ȋnvăţării eficiente deoarece o importantă latură a activităţii didactice faţă ȋn faţă nu se poate realiza virtual. 

 Prin utilizarea platformelor educaţionale, a telefoanelor inteligente, a calcula-toarelor, a internetului şi prin 

creativitatea cadrului didactic şi disponibilitatea acestuia ȋn vederea dobândirii competenţelor digitale s-a reuşit derularea 

acestui proces.  

 Deşi preşcolarii sunt cei mai fragezi actori ai procesului instructiv- educativ, au reuşit să se adapteze noului şi să 

desfăşoare activităţi virtuale atât ȋn mod sincron cât şi asincron, sprijiniţi permanent de părinţi. Curiozitatea care ȋi 

caracterizează pe cei mici şi plăcerea de a utiliza gadgeturile mult mai frecvent ȋn ultima perioadă, i-a facut pe cei mici să se 

acomodeze uşor cu activităţile virtuale. 

 La început reticenţa şi teama s-a instalat oarecum atȃt printre părinţi cȃt şi printre cadrele didactice în ceea ce priveşte 

continuarea “grădiniţei ” în mediul online, însă printr-o colaborare permanentă, prin  sprijin reciproc, am reuşit, fără însă a 

solicita prea mult părinţii şi copiii să ducem “mai departe învăţarea.” 

Prin muncă continuă, prin studiu individual, prin participare la cursuri de formare pot afirma că am reusit să implic copiii în 

activităţi diverse pe care le desfăşoară cu drag, evitȃnd folosirea excesivă a telefonului, a monitorului. 

Internetul este foarte ofertant, punȃndu-ne la dispoziţie  o paletă largă de materiale (cȃntecele, materiale audio- video, fişe, etc. 

), la care am adus în completare diferite jocuri, fişe şi cărţi interactive concepute de mine. 

Ȋn alegerea şi conceperea materialelor am ţinut cont de obiectivele propuse, urmărind evitarea instalării plictisului în rȃndul 

celor mici, menţinȃndu-i perioade scurte în faţa ecranului. 

 Am utilizat platforma “Google classroom”  prin intermediul căreia am structurat temele abordate, am primit feedback 

din partea părinţilor, oferind posibilitatea monitorizării permanente a activităţilor desfăşurate. 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
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 Prin intermediul aplicaţiei BOOK CREATOR am  creat cărticele interactive pe care copiii le răsfoiesc, descoperind 

noi informaţii sau consolidȃndu-şi cunoştinţe asimilate anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  Prin aplicaţia Jamboard se utilizează o tablă interactivă prin intermediul căreia se pot dezvolta jocuri interactive 

atractive (formare de mulţimi, ordonare în şir crescător/descrescător, etc) 

      

 Am utilizat aplicaţia WORLDWALL prin intermediul căreia am conceput jocuri interactive foarte îndrăgite de cei 

mici (descoperă, caută perechea, etc) şi aplicaţia  CHATTERPIX prin intermediul căreia diferite personaje prind viaţă. 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

Botnariuc P, Cucoș C, ,, Școala Online-elemente pentru inovarea educației ” (raport de cercetare, mai 2020) 

https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf  

https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf
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Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități 
 

 
Prof.înv.primar GHIRA SANDA JULIANA 

Școala Gimnazială „Avram Iancu” Târnăveni  

 
 

Elevi 

Idei de activități:  

• Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu etc.) ce dezvoltă la elevii cu CES, spiritul 

de competiţie, de echipă, încrederea în forţele proprii.  

• Vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice, în funcție de cazul de dizabilitate („Rățușca cea 

urâtă”, „Puiul”, „Frumoasa și Bestia” etc.); 

• Activități de terapie educațională (ludoterapia, meloterapia, terapia ocupațională); 

• Conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de remediere, după caz) 

  

Strategii de învățare:  

Jocul didactic, joc de rol, învăţarea prin cooperare 

Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă a performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere 

un răspuns în nume personal sau în numele grupului, elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică 

celorlalţi, discută ceea ce ştiu, învaţă unii de la alţii, realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a 

grupului 

Resurse: fișe de activitate diferențiată; mijloace și materiale didactice variate și personalizate 

Evaluare: fişe de lucru, chestionare, proiect tematic 

Părinți 

Idei de activități:  

• „Învaţă cu mine!”,  „Citeşte cu mine!” - Dificultăţi de citire 

• Activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari („Împreună vom reuși”) 

• Activități comune părinți-elevi-învățător (ateliere de lucru- Rama familiei, excursii, vizite, serbări etc.); 

Strategii de învățare:  

Elevii sunt uneori reticenţi şi refuză să citească cu voce tare în clasă, ceea ce poate indica o tulburare concretă. Dacă 

lecţia face apel la cititul cu voce tare, putem să indicăm elevului mai înainte ce va trebui să citească, dându-i timp să se 

pregătească; vom permite elevului să-şi înregistreze lectura acasă, ascultând banda la şcoală. Deseori elevii cu tulburări de 

învăţare au un nivel al cititului cu voce tare mai scăzut cu doi ani decât al cititului în gând. Pe de altă parte, acest lucru poate fi 

determinat de neîncrederea în sine.  

Studiu personal. Când este singur, elevul poate citi rar si ezitant, deoarece: ritmul său de citire este lent, nu este sigur 

că a înţeles ce citeşte sau interpretează greşit un cuvânt nou. 

O modalitate eficientă prin care părintele poate colabora cu cadrul didactic este realizarea unor activităţi de citire pe roluri, în 

ştafetă, realizarea unor activităţi de tipul „insula de lectură”. 
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 Resurse: cărţi de lectură, imagini, CD-uri 

Evaluare: Încurajarea permanentă a progresului, benzi desenate  

Cadre didactice 

Idei de activități: activități extracurriculare și extrașcolare;   proiecte educaționale specifice integrării și socializării. 

▪ Jocul de-a normalitatea (atitudinea constantă a profesorului) - Este „jocul” pe care un cadru didactic trebuie să-l 

practice zi de zi, 5 ani, cât durează ciclul primar. De la modul în care este prezentat în prima clipă elevul cu CES, la 

obiectivitatea cu care predă și evaluează membrii colectivului de elevi, la includerea în activități a tuturor, depinde și 

atitudinea copiilor față de colegul lor special. „Doamna” este pentru copii modelul de conduită pe care îl urmează în 

primii ani de școală, ea este cheia pentru incluziune. 

▪ Jocuri de socializare „Poștașul” , „Deschide urechea bine” 

▪ Jocuri de stimulare senzorială:  

- „Cursa broscuțelor”,  

- „Modelaj din aluat”,  

- „Împerechează obiectele după sunet” 

▪ Jocuri de autonomie personală: 

- „Astăzi ne ordonăm lucrurile!”,  

-  „Jocurile de rol”,  

- „Exerciţii perceptiv-motrice de orientare şi organizare temporală”(„Mergi în ritmul dat de mine!”, „Baloanele cu 

zilele săptămânii”, „Stai pe roşu, treci pe verde!”). 

▪ Jocuri de dezvoltare cognitivă 

Strategii de învățare  

• alegerea și coordonarea materialelor de predare-învățare (manuale, materiale demonstrative, distributive);  

• identificarea strategiilor de predare, adecvate potențialului de învățare al copiilor;  

• coordonarea colectivului de elevi (antrenarea în activități prealabile sau succesoare desfășurării lecției (de exemplu, 

căutarea informațiilor suplimentare la o temă anumită, elaborarea proiectelor, eseurilor, referatelor la temă etc.), așezarea în 

bănci, crearea grupurilor etc.);  

• coordonarea lucrului individual;  

• evaluarea și aprecierea continuă a eforturilor copiilor;  

• gestionarea timpului și altor resurse;  

• ordonarea mediului (așezarea mobilierului, echipamentelor) etc. 

Resurse: curriculum adaptat, plan de intervenţie personalizat 

Evaluare: abordarea pozitivă a comportamentului copiilor, ameliorarea practicilor educaţionale, cum ar fi: evitarea 

discriminărilor, a favorizării sau etichetării copiilor, evitarea reacţiilor impulsive neadecvate, a ameninţării şi intimidării 

copiilor,  exprimarea încrederii în posibilităţile fiecărui copil de a reuşi. 
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Factori importanți în educația moral-religioasă a copiilor 

 

Prof. Marin Sultănica  

 Șc. Gimn. Nr. 1 Slobozia Conachi 

 

Motto: "Nu există artă mai frumoasă decât arta educației. Pictorul și scluptorul fac doar figuri fără viață, dar 

educatorul creează un chip viu: uitându-se la el se bucură și oamenii, Se bucură și Dumnezeu." 

Sfântul Ioan Gură de Aur 

 

Educația este un proces complex desfășurat pe parcursul mai multor etape și care vizează o anume finalitate, care are 

în vedere formarea și dezvoltarea însușirilor intelectuale, morale și fizice ale copiilor. 

Dacă educația morală reprezintă acea latură a procesului de pregătire a copilului pentru viață care are în vedere 

cunoașterea, înțelegerea și practicarea binelui în viața socială și adaptarea la viața comunității, educația religioasă trebuie privită 

într-o strânsă legatură cu educația morală acordându-i fundament divin. Educația moral-religioasă trebuie să înceapă încă din 

primii ani de viață în familie. Apoi se continuă potrivit nivelului de înțelegere a copilului pentru a se forma în sufletul acestuia 

impresii, deprinderi de conduită și sentimente cu ajutorul cărora să devină o adevarată persoană deschisă comuniunii cu 

Dumnezeu și cu semenii. 

Familia creştină joacă un rol deosebit de important în educarea caracterului moral-religios, deoarece în mijlocul 

familiei începe educaţia copilului. Aici se pun bazele abecedarului creştin şi tot aici prind contur valorile morale ale viitorului 

adult. Părinţii sunt primii care modelează sufletul copilului, lăsându-i cea mai de preţ moştenire: credinţa creştină. 

Pentru copil, familia este prima şcoală a vieţii, iar părinţii sunt primii dascăli ai copilului. De aceea, deosebit de 

important este şi propriul exemplu al părinţilor. Nu este suficient ce spun părinţii, ci mai ales ceea ce fac ei. Tot de exemplul 

oferit de părinţi ţine şi credinţa în Dumnezeu. Nădejdea şi credinţa pe care ei le au în Dumnezeu intră şi în sufletul copilului şi, 

odată cu acestea, dragostea faţă de părinţi duce la iubirea faţă de Dumnezeu. 

Biserica, spre deosebire de mica familie de acasă, este marea familie, în sânul căreia se intră cu ajutorul harului divin, 

primit prin Sfânta Taină a Botezului. Biserica însăşi este datoare să se îngrijească de fiecare mlădiţă a ei, pentru a o ajuta să 

crească în duh şi adevăr, spre desăvârşirea în Hristos. De aici însemnătatea Bisericii, ca factor determinant al educării 

caracterului moral-religios. Mântuitorul Hristos a avut grijă ca să-i lase Bisericii mijloacele necesare pentru atingerea acestui 

scop. În primul rând se află chiar Cuvântul Sfintelor Evanghelii, care reprezintă adevărul veşnic şi autoritatea duhovnicească 

supremă, după care creştinul îşi poate orienta toate gândurile, simţirile, acţiunile şi întreaga sa viaţă, după care îşi poate clădi 

caracterul şi personalitatea. 

În al doilea rând, Sfintele Taine şi întregul cult divin sunt mijloace prin care Biserica lucrează în sens educativ-religios 

asupra credincioşilor ei.  

Participarea efectivă a copiilor la practici de cult, cum sunt spovedania și împărtășania, îndeosebi în posturile 

premergătoare celor două mari sărbatori creștine, Paștile și Crăciunul, explicarea pe înțelesul lor a semnificației acestor 

evenimente majore nu pot rămâne fără urme adânci în mintea și în sufletul micilor și marilor credincioși. Cel mai important 
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lucru este ca preșcolarii și elevii să simtă, să trăiască emoțiile produse de asemenea evenimente de spiritualitate din viața lor, 

să le dorească și să le aștepte cu nerăbdare și bucurie. 

Frecventarea regulată, alături de cei vârstnici, a slujbelor religioase la biserică, fie și numai pe durate limitate de timp, 

completează un set de acțiuni bogate în semnificații și în conținut, care, cu certitudine, vor intra în însuși modul de viață al 

copiilor. 

Educația religioasă pe care fiecare copil o primește în școală este o etapă importantă a formării sale spirituale.   

Şcoala constituie un alt factor principal al educaţiei creştine. În cadrul ei, educaţia moral-religioasă are un caracter 

programat, planificat şi metodic. Conţinuturile religioase care se transmit sunt selectate cu grijă după criterii psihopedagogice, 

activităţile educative se cer a fi structurate respectând principiile didactice, sunt dimensionate cele mai pertinente metode de 

predare-învăţare. 

            Prin educaţia religioasă desfăşurată în şcoală se urmăreşte explicarea obiectului, a scopului şi a împrejurărilor unei 

fapte, pentru ca elevii să poată distinge fapta morală de fapta imorală. Când tânărului pe care-l educăm îi cultivăm conştiinţa 

binelui şi răului, îl ajutăm să distingă fapta bună de fapta rea, el devine conştient că are de respectat nişte norme morale şi 

îndatoriri faţă de semenii săi. Omul este liber să acţioneze într-o societate liberă, dar educat în spiritul cuvântului Evangheliei 

şi al învăţăturii lui Hristos îşi va putea manifesta personalitatea sa în conformitate cu preceptele biblice. 

Educaţia moral-religioasă este o misiune deosebită. În fiecare zi trebuie să ne gândim că sămânţa pe care o sădim în 

sufletele tinerilor trebuie să încolţească, pentru a deveni mai buni, mai iubitori faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele lor. 
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IMPORTANȚA OBIECTIVELOR OPERAȚIONALE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL ACTUAL 

 

PROF. DINCĂ CRISTINA-IULIA 

Școala Gimnazială, Comuna Ionești, Jud. Vâlcea 

 

          Este ştiut faptul că sistemul de învăţământ este mereu într-un proces de schimbare. Noua paradigmă educaţională 

presupune realizarea învăţării prin valorificarea capacităţii elevilor de dobândire a competenţelor, ceea ce este trasat şi în 

noile programe şcolare. A fi competent în realizarea unui învăţământ modern depinde de profesionalismul şi conştiinţa 

civică a cadrului didactic. Și, deoarece obiectivele sunt porţi de intrare în procesul educaţional, cunoaşterea, elaborarea, 

realizarea şi evaluarea lor profundă este  datoria tuturor cadrelor didactice.  

         Obiectivele operaţionale sunt acele obiective care descriu ce va şti şi ceva fi capabil să facă elevul la sfârşitul unei 

lecţii. Obiectivele operaţionale sau performative sunt înfăptuite pe termen scurt şi trebuie sa se regăsească în sarcini de 

lucru, în acţiuni ale elevilor efectuate simultan sau succesiv cu ale cadrului didactic. Totodată, proiectează, la nivel 

operaţional, comportamentul de răspuns, al elevilor, la sarcinile didactice comunicate la începutul lecţiei sau a altor 

activităţi instructiv-educative. Acest comportament de răspuns trebuie să fie observabil şi evaluabil, din punct de vedere 

pedagogic, la diferite intervale de timp care acoperă una sau mai multe secvenţe de instruire proiectate şi realizate pe 

parcursul activităţii didactice respective. Acestea trebuie să vizeze activitatea elevului şi nu pe cea a profesorului, să fie 

realizabile, corespunzând particularităţilor de vârstă şi experienţei anterioare a elevului, să descrie comportamente 

observabile, să redea condiţiile de realizare a sarcinilor şi nivelul de performanţă la care trebuie să ajungă, dar şi să 

precizeze o singură operaţie, un singur comportament ce urmează să fie obţinut. 

        Există o serie de avantajele in cadrul operaţionalizării obiectivelor. Astfel, profesorul regândeşte demersul metodic, 

îl orientează în proiectarea instruirii, facilitând alegerea metodelor şi mijloacelor de învățăre. Pe de altă parte, oferă o 

diagnoză a dificultăţilor de învăţare a elevilor adoptând forme de instruire diferenţiată şi permit o evaluare obiectivă a 

rezultatelor elevului şi a eficienţei predării. 

         Obiectivele operaţionale se pot raporta la taxonomia lui Bloom, stabilind nivelul taxonomic la care se află fiecare 

obiectiv. De dorit este ca o lecţie să cuprindă obiective operaţionale aflate la variate trepte taxonomice. În 1956, Benjamin 

Bloom a scris primul volum al taxonomiei obiectivelor educaţionale: domeniul cognitiv, iar descrierea sa a proceselor 

gândirii ierarhizate pe şase niveluri a fost de atunci adaptată şi utilizată la scară largă, în nenumărate contexte. Lista sa 

de procese cognitive este organizată pornind de la cele mai simple, amintirea cunoştinţelor, până la cele mai complexe, 

cum ar fi emiterea unei judecăţi cu privire la valoarea unei idei. 

         Lumea de astăzi este totuşi diferită de cea pe care o reflecta taxonomia lui Bloom în 1956. Specialiştii în domeniul 

pedagogiei au învăţat mult mai multe despre cum învaţă elevii şi cum predau profesorii şi recunosc acum că procesele 

de predare şi învăţare cuprind mult mai multe aspecte decât cogniția. Aceste procese implică şi sentimentele şi 

convingerile elevilor şi ale profesorilor, precum şi mediul social şi cultural al clasei. Prin urmare, obiectivele operaţionale 

trebuie să pună accentul pe activitatea elevului şi nu a profesorului, să se refere la un comportament observabil şi 

măsurabil, să fie coerente între ele, articulate logic şi nu o formă fără fond, să fie variate şi nu axate numai pe 

comportamente de memorare şi reproducere, să nu denote comportamente prea dificile, inaccesibile, obiectivul trebuie 

să fie în principiu realizabil, să corespundă particularităţilor de vârstă, experienţei anterioare a elevilor. În majoritatea 
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școlilor, este urmată vechea metodă tradițională de predare a gramaticii. Predarea gramaticii și compoziției nu sunt inter-

relaționate. Pentru a fi complete și eficiente, obiectivele trebuie să definească ceea ce va fi învățat și să ofere o indicație 

despre cum va fi evaluată acea învățare. În primul rând, un obiectiv le spune elevilor ce vor învăța într-o lecție. Pentru 

ca un obiectiv să fie complet, acesta trebuie să le ofere elevilor o idee despre modul în care activitatea lor de învățare va 

decurge. Obiectivele trebuie să îi ajute pe elevi să înțeleagă ce vor învăța și modul în care vor fi evaluate.  

          În studiul limbii engleze, de pildă, metodele interactive de grup si tehnicile de dezvoltare a gândirii creative implică 

o mare doză de creativitate, originalitate și spontaneitate. Și, nu întâmplător, ele sunt extrem de îndrăgite de elevi deoarece 

prin intermediul lor, ei își pot exprima ideile, opiniile și talentul. Astfel, învățarea încetează din a fi un simplu exercițiu de 

memorare și redare, ea îmbracă forma unei activități interesante, la care fiecare elev își dorește nespus de mult să ia parte. 

Instruirea interactivă este asociată cu un tip superior de învăţare, numit învăţare interactivă care presupune că educația 

pune la dispoziția elevului un mediu interactiv și creativ care să-i permită să conștientizeze nivelul propriei cunoașteri și a 

diversității modalităților de cunoaștere, să problematizeze, să asculte, să discute, să rezolve, să aplice, să cerceteze, să 

descopere. După cum arată literatura de specialitate, învățarea activă are câteva caracteristici definitorii. Este un tip de 

învățare care are la bază implicarea individuală profundă - intelectuală, psihomotorie, afectivă și volitivă – a subiectului 

învățării în însușirea activă și creativă a cunoștințelor, în formarea și dezvoltarea abilităților și competențelor. Şcoala din 

zilele noastre nu se mai bazează pe natura cunoştinţelor, ci fiind organizată în vederea unui alt scop, ea tinde la dezvoltarea 

aptitudinilor de creaţie a tinerilor ce aparţin generaţiilor noi. Astfel elevilor trebuie să li se dea ocazia de a lucra împreună, 

de a participa la lucrări colective. 

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 în cazul exerciţiilor de limba străină. 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, dar în special, pot fi utilizate în acest sens resursele oferite de studiul limbii engleze. 

Flexibilitatea în ceea ce priveşte adaptarea conţinuturilor la nivelul de dezvoltare concretă şi la interesele elevilor, precum 

şi punerea accentului pe învăţarea procedurală, conduce la structurarea unor strategii şi proceduri proprii de rezolvare de 

exerciţii, de explorare şi de investigare, la dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea limbii engleze 

în contexte variate. 

În organizarea unui climat creativ apar factori precum stimularea divergenţei - incitarea clasei în a da cât mai multe 

soluţii la aceeaşi problemă pusă , lăsând timp pentru generarea răspunsurilor; receptivitatea - îngăduinţa, răbdarea de a 

asculta toate răspunsurile elevilor, fără a formula aprecieri imediate asupra acestora, acordând încredere tuturor elevilor; 

acceptarea de întrebări - în loc de soluţii imediate – cu scopul de a clarifica elevilor problema pusă; pozitivitatea – străduinţa 

de a găsi în timpul evaluării un aport în fiecare dintre soluţiile sau întrebările formulate; coparticiparea elevilor la evaluarea 

răspunsurilor. Creativitatea poate fi stimulată la nivelul întregii clase cu ajutorul unor strategii adecvate. Ea poate deveni 

o modalitate de învăţare cu multiple beneficii pentru elevi. Aceştia sunt de-a dreptul încântaţi să li se ofere şansa să-şi 

exprime gândurile şi sentimentele în moduri cât mai variate şi originale, jocurile de creativitate fiind un cadru optim în 
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acest scop. Problema care se ridică este aceea a efortului pe care îl vor depune atât elevii, cât şi profesorul în realizarea 

obiectivelor propuse. 

Lecţiile de limba engleză oferă reale posibilităţi de organizare şi desfăşurare a unor multiple activităţi menite a 

dezvolta capacitatea de creaţie a elevilor. Dintre acestea pot fi amintite: comunicarea pe teme de interes general, folosind 

cuvinte şi expresii cu uz frecvent având ca teme familia, mediul înconjurător, relaţiile cu ceilalţi, şcoală şi locul de muncă, 

schimbarea de informaţii cu ceilalţi şi  descrierea de  aspecte ale trecutului şi ale vieţii de zi cu zi, de asemenea abilitatea 

de a scrie mesaje şi  redactarea de scrisori, alcătuirea unui text cu enunţuri pe teme familiare şi de interes personal, fiind 

capabil să descrie experienţe personale şi diferite evenimente, exprimarea fluentă şi spontană în limba respectivă utilizând 

un limbaj elaborat, formularea de idei şi opinii personale, realizarea compunerilor, alcătuirea propoziţiilor după scheme 

date, transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă şi invers. Un loc important  în dezvoltarea limbajului şi a 

vocabularului activ îl are utilizarea jocurilor didactice orale, asemenea activităţi de învăţare oferind elevilor nu numai 

bucuria şi satisfacţia de a se juca, dar sunt şi un real prilej de dezvoltare a capacităţilor de exprimare orală şi în acelaşi timp 

de dezvoltare a capacităţilor creative. 

Noile metode se bazează pe toate formele de organizare a activităţilor (individual, perechi, grup şi frontal), clasa de 

elevi, atât cea tradițională, cât și cea virtuală, devenind o comunitate de învăţare, în care fiecare contribuie atât la propria 

învăţare, cât şi la procesul de învăţare colectiv. Elevii sunt solicitaţi să apeleze la acele surse care îi ajută să rezolve 

problemele şi sunt implicaţi în experienţe de învăţare complexe, proiecte din viaţa reală prin care îşi dezvoltă cunoştinţele 

şi deprinderile. Dezvoltarea gândirii creative, în ceea ce privește studiul limbii engleze, constă în a face mai multă muncă 

individuală. Multe săli de clasă depind foarte mult de munca în pereche și de grup, care se potrivește elevilor care învață 

cel mai bine prin interacțiunea cu ceilalți. Uneori elevii doresc mai multe activități în care să poată lucra singuri și absorbi 

materialele și informațiile în stilul lor. Profesorii trebuie să devină modele de urmat, astfel gandirea creativă nu trebuie 

predată ci exersată. Prin exerciţii bine alese, profesorul poate educa la elevi încrederea că fiecare dintre ei posedă 

capacitatea de a fi creativ, ca aceasta se poate dezvolta prin însușirea de noi tehnici de gândire. Pentru aceste obiective 

trebuie format un climat de lucru definit prin urmatoarele: întrebarile elevilor sunt tratate cu atenție, ideile lor sunt 

recepționate cu respect, profesorul le întăreşte constant convingerea că ideile sunt valoroase, învăţându-i criterii de 

evaluare, în anumite perioade elevii lucrează si produc idei făra o evaluare din partea profesorului, se lucrează cu întreaga 

clasă, individual sau pe grupe mici. Învațarea limbii engleze permite elevilor să iși dezvolte gândirea creativă atunci cand 

corelează teoria cu lumea reală. Cultivarea creativității în studiul limbii engleze, poate fi dezvoltată prin scrierea creativă, 

de poezie sau compunere, ce înseamnă o utilizare intensă a limbajului în descrierea de  idei și sentimente. 

        În condițiile transformărilor pe care le cunoaște lumea contemporană, în perioada globalizării, a interferențelor și 

interdependențelor de tot felul, învațarea, cunoașterea și folosirea limbilor străine reprezintă o condiție a progresului, a 

unei integrări reușite, atât la nivelul individual, cât și la scară socială. Cunoașterea unei limbi străine, înseamnă pentru 

viitor o capacitate sporită de a comunica, înseamnă un acces mai larg la sursele de documentare și e încarcată, în plus, de 

o pregnantă valență educativă. Se deschid porți catre istoria, geografia, cultura si spiritul altor națiuni. Prin urmare, 

obiectivele lecției sunt elementul cheie în crearea unor planuri de lecție eficiente. Fără obiective declarate, nu există nicio 

măsură care să denote dacă un anumit plan de lecție produce rezultatele dorite ale învățării. Prin urmare, trebuie să se 

petreacă timp înainte de a crea un plan de lecție prin scrierea unor obiective eficiente. 
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Proiect de lecție 

Secțiunea: în limba română 
 

Profesor psihopedagogie specială Stoian Mihaela Cristina 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

 ,,Rudolf Steiner’’ Hunedoara- locaţia Lupeni 

Data: 16.10.2021 

Clasa a V-a, dizabilități intelectuale grave 

Aria curriculară: Om şi societate 

Unitatea de învăţare: Europa 

Disciplina: Cunoştinţe despre istorie/geografie 

Subiectul lecţiei: Judeţul Hunedoara 

Tipul lecţiei: Comunicarea noilor cunoştinţe 

   Scopul: - dobândirea de noi cunoştinţe referitoare la aşezarea judeţului Hunedoara în România; 

Obiective operationale : 

O1:  să precizeze din ce continent face parte România; 

O2 - să localizeze pe hartă România; 

O3 : să  localizeze pe hartă ţările vecine României; 

O4 : să menţioneze poziţia geografică a României; 

O5 : să localizeze pe hartă judeţul Hunedoara; 

O6 : să localizeze pe hartă oraşele din judeţul Hunedoara; 

O7 : să cunoască particularităţile oraşelor din judeţul Hunedoara; 

O8 : să noteze în caiete lecţia cu sau fără ajutor. 

Strategii didactice: 

Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, observația, demonstraţia, exerciţiul, povestirea. 

Mijloace de învăţământ: Harta Europei, Harta României, Harta Judeţului Hunedoara, imagini cu judeţul Hunedoara, imagini 

cu oraşe, caiete, creioane colorate, creioane cerate; 

Forme de organizare: frontală, individuală. 

 

Bibliografie: 

 1. CURRICULUM  pentru şcolarizarea  elevilor/tinerilor cu deficienţe grave,  profunde sau asociate prin ALTERNATIVA  

EDUCAŢIONALĂ DE PEDAGOGIE CURATIVĂ 

                     2. Sevilla Gabriel Perez, Bălănescu Ştefania, Cele mai frumoase mituri şi legende antice, Editura Flamingo GD, 

Bucureşti. 
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Desfăşurarea lecţiei 

Etapele lecţiei Ob. 

op. 

Conţinutul informaţional Strategii didactice Evaluare 

Metode şi 

procedee 

Mijloace didactice 

I.Moment 

organizatoric 

 

 

Se asigură condiţiile necesare desfăşurării orei, se pregătesc materialele 

necesare. 

 

Conversaţia 

 

 

 

Frontală 

II.Reactuali- 

zarea 

cunoştinţelor 

O1 

O2 

O3 

O4 

 

 

 

Se face o scurtă introducere, adresându-le elevilor câteva întrebări  

pentru a stabili relaţia dintre cunoştinţele dobândite anterior şi lecţia 

nouă. Apoi îi voi invita într-o călătorie imaginară cu avionul – elevii 

închid ochii şi consideră ca zboară deasupra continentul Europa, 

punând accent pe România şi vecinii acesteia. 

În acest timp le voi aşeza pe bancă o hartă cu continentul Europa care 

îi va ghida în procesul de învăţare. 

Conversaţia Harta Europei  

 

Frontală 

Individuală 

II.Captarea 

atenţiei 

 

 Se prezintă elevilor desenul de pe tablă şi Legenda Corbului. 

 

 

Conversaţia 

Povestirea 

  

 

III.Anunţarea 

temei şi 

formularea pe 

scurt a 

obiectivelor 

 

 

 

Se anunţă tema ,, Judeţul Hunedoara” și se prezintă obiectivele lecției 

pe înțelesul elevilor. 

Explicația   
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IV.Dobândirea 

noilor cunoştinţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

O6 

O7 

O8 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eu vreau să plec într-o excursie imaginară. Mă însoţiţi şi voi?  

- Mi-am stabilit traseul, mi-am făcut bagajul şi sunt gata de drum. 

Traseul pe care îl vom urma este marcat pe hartă cu un şnur roşu. Noi 

vom vizita judeţul Hunedoara, judeţul în care noi locuim. Înainte de 

a porni în călătorie trebuie să ştim că fiecare judeţ are mai multe oraşe. 

În oraşe sunt mulţi oameni, multe şcoli, spitale, poliţie. 

Acum putem porni în călătorie. 

Se indică fiecare oraş prezentat pe hartă, apoi fiecare elev va veni şi va 

indica la rândul său oraşele stabilite pentru ,,călătorie.’’ 

Se prezintă imagini cu oraşele județului Hunedoara și sunt scoase în 

evidență obiectivele mai importante ale acestora 

Apoi fiecare elev va nota, cu sau fără ajutor în caiete lecţia şi va desena 

cu ajutorul şablonului judeţul Hunedoara.  

Observaţia 

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

Demonstraţia 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

-harta judeţului 

Hunedoara; 

-jetoane cu animale 

sălbatice; 

-jetoane cu peşti; 

- caiete; 

- creioane colorate. 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Fixarea 

cunoştinţelor 

 

 

 

O7 

 

 

Am ajuns acasă la prietena mea şi doresc să văd ce aţi reţinut din 

această excursie. 

Despre ce judeţ am vorbit noi astăzi? 

Prin ce oraşe am călătorit noi? 

De ce zona noastră se numeşte Valea Jiului?  

Conversaţia 

Exerciţiul 

- harta cu judeţul 

Hunedoara; 

 

 

Individuală 

VI.Încheierea 

lecţiei 

 Se discută cu privire la desfăşurarea lecţiei, se evidenţiază 

comportamentele pozitive şi se oferă recompense. 

Conversaţia  Frontală 
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Empatia în relația profesor- elev cu cerințe educative speciale 

 

                                                                                     Prof.  Iancu Cristina Steluța 

                                                                                         Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Brăila 
 

              Empatia face parte din grupul acelor concepte care au fost utilizate pentru explicarea unor situaţii şi modalităţi diferite 

de comportament. Conceptul de empatie care se referă la sensibilitatea, la trebuinţele şi valorile celorlalţi – apare ca un element 

major în explicaţiile comportamentului interpersonal.  

              Empatia are un rol important în educaţie. Atunci când exista empatie între profesor și elevii săi, între profesor şi părinţii 

elevilor, procesul de predare-învaţare-evaluare se desfăşoarã firesc, fără blocaje, iar rezultatele sunt superioare. Un profesor 

bun va şti să le insufle elevilor  un mod de gândire pozitiv,optimist şi să se poarte cu fiecare ca şi când ar fi cea mai importantă 

persoană din lume pentru el, comunicându-i acest lucru. 

              O calitate necesară a personalității cadrului didactic este aceea de a fi empatic, fapt ce conduce la optimizarea relaţiilor 

educator-copil şi a comunicării – altfel spus “ne coborâm la înţelegerea copilului”.  Cu cât vom fi mai conştienţi de rolul 

empatiei în activitatea didactică, ne vom perfecţiona permanent, capacitatea noastră empatică va creşte, reuşind să stabilim 

relaţii democratice între copii, între noi şi copiii cu care lucrăm. 

              Educaţia presupune o serie de întâlniri între cadrul didactic şi elevii săi. Deschiderea elevului şi a profesorului sau 

învăţătorului pentru întâlnirea dintre ei dă profunzime relaţiei care se ȋnfiripă. Nu orice întâlnire, însă este şi educativă. În 

zilnica lor derulare, multe sunt mimate, seci. Cei ce se întâlnesc din obligaţia de a se întâlni, devin nemulţumiţi, apatici. Se 

privesc din afară, se tatonează, se resping. Nimic omenesc. 

             Se știe că elevii au o mare capacitate de a se pune în pielea celorlalti, dar trebuie încurajat și dezvoltat acest lucru. 

Copilul are nevoie de ajutor să înțeleagă cât mai mult din felul de a fi al celorlalți și să înteleagă că și ceilalți au emoții de care 

trebuie să țină seama. 

              Legat de comportamentul empatic și pe fondul integrării elevilor cu CES în învățământul de masă se ridică următoarele 

întrebări: Copilul cu cerințe educative speciale (CES), integrat în învățământul public, poate manifesta empatie? Cum se simte 

el fiind cu anumite nevoi? Cum este perceput de cei din jur? Ce rol are comunicarea empatică în relația profesor- elev cu cerinte 

educative speciale? 

             Din practica la clasă am observat că și copilul cu cerințe educative speciale poate înțelege dacă ești fals cu el sau nu, 

este selectiv în manifestarea afecțiunii față de un coleg sau adult. De cele mai multe ori își manifestă afecțiunea față de 

persoanele dragi care îi coferă siguranță dovadă a capacității empatice.  

             In ceea ce privește relația cadru didactic -elev cu CES, starea de empatie este o condiție necesară înțelegerii psihologice 

a deficientului mintal, a comportamentului lui prezent sau așteptat. Fără empatie în activitatea cu acești elevi finalitatea nu are 

loc. Se urmărește tocmai schimbarea elevului în sensul adaptarii eficiente la cerințele școlii.  

            Elevul are nevoie de sprijin, ajutor și îndrumare pentru a învăța deprinderi și abilități care să -i permită adaptarea școlară, 

să-și valorifice la maximum posibilitățile intelectuale. Pentru toate acestea se ating, astfel, unele scopuri ale consilierii școlare: 

elevul trebuie să se simtă bine, confortabil, să-și înțeleagă emoțiile, să exprime înțelegere, să creadă în forțele proprii. 
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               Atitudinea profesorului trebuie să fie una consecutivă, care să nu fie de respingere, amenințare, blamare, ci de 

valorificare. Înțelegerea empatică presupune: modificarea pozitivă a imaginii de sine, înlaturarea sentimentului de vinovăție 

sau inferioritate, schimbarea sistemului de valori a deficientului. Empatia ajută la crearea și dezvoltarea unei relatii strânse și 

sănătoase cu alți copii și cu alți oameni. Îl ajută pe copil să aibă mai mulți prieteni, să fie agreat de cei din jurul lui. 

               Copilul cu cerințe educative speciale manifestă un anumit grad de sensibilitate, timiditate, influența emoționalului are 

un impact major în progresul lor. Emoțiile trebuie cunoscute, educate, înțelese, controlate. Capacitatea empatică este prezentă 

la elevul cu CES, întocmai ca și la copilul normal, diferențiindu-se direcția motivației identificării cu celălalt. Pe lângă 

inteligența cognitivă si abilitățile tehnice, inteligența emoțională și socială influențează relațiile dintre oameni, relațiile de zi cu 

zi. In cazul acestor copii cu CES un rol important îl au jocurile cu activități de dezvoltare emoțională. Astfel, ei invață să aibă 

acces la o stare de spirit pozitivă dacă doresc acest lucru. Pentru un copil trist, simularea unei stări de veselie și încredere în 

sine, îl face să se simtă bine. Copiii învață cel mai bine imitând comportamentul și limbajul adultului, prin modele. Atât în 

mediul școlar, cât și în familie comportamentele pozitive și limbajul adecvat contribuie la dezvoltarea empatiei. Deși sunt 

percepuți de cei mai mulți dintre colegi ca fiind altfel, jucându-se, copiii normali și cei cu CES învață să empatizeze. În 

colectivitate, aproape în mod natural copilul va căuta compania celor de vârsta lui şi va învăţa destul de repede cum să comunice 

cu ei, cum să împartă lucruri, cum să fie de ajutor. Cei mai mulți dintre copiii cu CES se atașează de un profesor pe care îl 

simpatizează sau de un adult din cercul lui de referință.  

                 În relația cu acești copii, profesorul trebuie să manifeste înțelegere față de cadrul de referință intern al elevului, 

lumea lui obişnuită de trăiri și semnificațiile acesteia pentru el. Să existe un dialog deschis, care să stimuleze activitatea și 

angajarea elevului în procesul propriei formări. 

                Tulburarea relației empatice profesor- elev cu CES duce la: inhibiția mecanismelor de învățare, reacție fobică față de 

activitatea școlară, scăderea energiei motivaționale sub pragul minim. Cei mai mulți dintre copiii cu CES manifestă un 

comportament inadecvat, de aceea profesorul trebuie să manifeste un nivel superior de empatie ca instrument de patrundere în 

vastul câmp de preocupări al acestora. Aceasta asigură condiția psihologică pentru o intervenție individualizată în consens cu 

particularitățile lor. 

               Prin urmare, empatia este cheia către un succes educaţional atât pentru cadrul didactic cât şi pentru elev. Procesul 

educativ nu se poate realiza dacă profesorul nu cunoaşte elevii, nu ştie cum să-i abordeze sau cum să-i facă să înţeleagă 

conţinutul pe care doreşte să-l transmită. 

               În cadrul consilierii şcolare este nevoie să ne punem în locul elevului, să-l ascultăm, să-l facem să facă chiar el alegerea 

potrivită, să-l sprijinim, să-i acordăm atenţia necesară.  
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PROIECT DIDACTIC 
 

UNGUREANU  ELENA  CARMINA 

SCOALA GIMNAZIALA  BUDESTI,  

COM BUDESTI, JUD. VALCEA 

 

POSIBILITATI COMBIATORII ALE VERBULUI  

Complementul circumstantial de scop 

Lecție on-line mixta  

Nume  

autor 

 

Unitatea scolara  

Contribuitori 16  elevi 

Disciplina LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

Clasa  

Unitatea II 

a VII-a 

APROAPE DE CEILALTI 

Tipul lectiei 

Manual 

Lecție on-line mixtă 

Ed. ART  KLETT 

 

Competența generală 

principală vizată 

 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale 

și scrise 

 

 

Competențe specifice 

 

4.2. Exprimarea clară a intenţiei comunicative prin corelarea achiziţiilor lexicale 

şi semantice cu cele sintactice şi morfologice din limba română standard 

4.4. Raportarea conştientă la normă în exprimarea intenţiei de comunicare, din 

perspectivă morfosintactică, fonetică şi lexicală 

Competențe operaționale Elevii trebuie: 

C1 – să identifice complementele circumstanțiale de scop 

C2 – să recunoască intrebările complementului circumstantial de scop 

C3 – să identifice părtile de vorbire prin care se exprimă 

C4 – să diferențieze circumstantialul de scop de cel de cauză 

C5 – să definescă circumstantialul de scop 

   

Durata activității 45 min 

Forme de organizare Frontala, individuala 

Strategii si metode observaţia, conversaţia, explicaţia, învăţarea prin          descoperire 

Indicații si condiții Lecția se desfășoară online. 

Elevii se vor conecta pe platforma Google Classroom cu contul de elev 

Vom folosi Google Meet , manualul digital si Tabla Jamboard 

Sunt necesare: 

Existența despozitivelor de invățare la distanță 

Conexiune la Internet 

Moment organizatoric  

Salutul 

Verificarea  logării  elevilor  

Notarea absenților 
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Verificarea temei și a 

cunoștințelor  anterioare 

 

 

Voi verifica tema data (ex. 3 /p.90 Culegere) – vom rezolva exercițiile 

 

 

Captarea atenției 

  

Voi solicita elevilor să completeze oral spațiile libere din următoarele exemple:   

(enunțurile vor fi puse pe tablă) 

 

A învățat pentru……………..unor rezultate mai bune. 

Voluntariatul este important pentru……………..vieții noastre  și a mediului. 

In vacanță am plecat la ……………. nuci. 

   Apoi îi voi întreba ce  exprimă cuvintele pe care le-au integrat în enunțuri   

(indică un scop al acțiunilor) 

Anunţarea temei și a 

obiectivelor lecţiei 

 

Voi anunta noua temă si obiectivele  

 

https://jamboard.google.com/d/19JnsezWDp63CkD5SHqW-

qQNrODVvZ1Wzy_rPRq3LpYE/viewer?f=0  

Dirijarea învățării Voi folosi manualul digital si vom rezolva ex 1 si 2  

https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-r7/v1/index.html#book/u2-76-77 

Voi descoperi definitia complementului circumstantial de scop :  este 

subordonatul facultativ al unui verb, arătând scopul pentru care se realizează o 

acțiune 

Circumstantialul de scop depinde de un verb care are categoria modului, dar si 

de o forma verbală nepersonala: 

Radu a plecat în oraș după cumpărături 

Recitind romanul pentru scrierea unui referat, am găsit un pasaj interesant. 

Vom descoperi intrebările circumstantialului de scop (cu ce scop?, în ce scop?) 

și părțile de vorbire prin care se exprimă: substantive sau substitute și verb la 

infinitiv) 

Vom audia textul di manualul digital si vom rezolva ex. 2/ p.22 

https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-r7/v1/index.html#book/u2-76-77  

Feedbackul Se realizeaza pe parcurs 

Asigurarea retenției și a 

transferului 

Notez elevii care s-au impus prin răspunsuri exacte. 

  Tema: ex3 /p.77 

 

Link-uri folosite: 

 

https://jamboard.google.com/d/19JnsezWDp63CkD5SHqW-qQNrODVvZ1Wzy_rPRq3LpYE/viewer?f=0 

https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-r7/v1/index.html#book/u2-76-77 

 

 

 

 

 

https://jamboard.google.com/d/19JnsezWDp63CkD5SHqW-qQNrODVvZ1Wzy_rPRq3LpYE/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/19JnsezWDp63CkD5SHqW-qQNrODVvZ1Wzy_rPRq3LpYE/viewer?f=0
https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-r7/v1/index.html#book/u2-76-77
https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-r7/v1/index.html#book/u2-76-77
https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-r7/v1/index.html#book/u2-76-77
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PROIECT DE ACTIVITATE  

 

                                                                                                                  Bița Teodora 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.8 Buzău 

 

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;  
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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;  

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.  

https://youtu.be/fyBCs03DS_I
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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. 

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  

https://www.youtube.com/watch?v=zQ4jH1hijZI
https://youtu.be/T-WJ5EW4hNE
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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. 

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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Les fonctions du jeu en classe de langue 

Manase Elena-Diana, 

  profesor  Şcoala Gimnazială Bereşti-Tazlău, judeţul Bacău 

 

              Les différents sens du mot jeu en français définissent bien les composantes du jeu en classe de langues. 

• C’est l’activité de jouer: jeux de cartes, jeux de devinettes, jeux de rôles 

• C’est un support matériel : cartes à jouer, dominos, tapis 

• C’est un style, une manière d’interpréter. Chacun a sa façon de jouer un jeu. 

            L’appellation « jeu » recouvre des réalités très diversifiées. Il serait impossible de dresser en quelques paragraphes le 

bilan des fonctions associées aux innombrables supports, règles, situations et attitudes qui peuvent être rangés dans la catégorie 

ludique. Retenons plutôt cinq fonctions, présentes dans la plupart des activités couramment identifiées comme des jeux réussis 

par ceux qui y participent dans un contexte scolaire : socialisation, authenticité, mise en œuvre de stratégies, développement 

cognitif et motivation.  

Socialisation 

Socialisation, car un bon jeu est une pratique sociale qui invite les apprenants à agir et à vivre en action et en relation avec tous 

les acteurs de la scène pédagogique. Un bon jeu favorise le respect d’une certaine discipline grâce au besoin d’observer les 

règles ludiques et souligne le rôle essentiel de la transmission culturelle et interculturelle. L’exploitation raisonnée du jeu 

permet souvent de multiplier le temps de parole individuelle et personnalisée des apprenants, ainsi que leur temps de réflexion 

et de travail en autonomie. 

Interaction authentique 

Grâce à l’interaction authentique qu’il peut contribuer à promouvoir, le jeu s’inscrit dans une pédagogie de la tâche : les 

participants sont en principe invités à s’exprimer dans la langue étrangère avec une finalité précise, explicite et négociable, à 

l’intérieur d’un cadre souple mais aussi fortement structuré. Lorsque les apprenants s’approprient la tâche ludique , leur vécu 

se modifie : la monotonie de séances toujours semblables fait place à des expériences singulières, plus riches de sens et donc 

mieux ancrées dans la mémoire. 

Mise en œuvre de stratégies 

Jouer exige la mise en œuvre de stratégies diversifiées : stratégies de jeu et stratégie d’apprentissage. Chacun applique celles 

qui lui semblent convenir le mieux, tout en ayant l’occasion d’observer en action des stratégies différentes. Introduire le jeu en 

classe équivaut à accepter et à valoriser aussi bien le hasard que des aptitudes très diverses et parfois autres que celles qui sont 

habituellement sollicitées dans le contexte scolaire. Ceci donne l’occasion aux apprenants d’afficher des talents insoupçonnés, 

remet en question les rôles stéréotypés des « bons élèves » et des « cancres » et favorise une meilleure estime de soi. 

Développement cognitif 

Le jeu ne favorise pas exclusivement le développement cognitif des enfants : à tous âges, il peut amener les participants à 

déployer leurs intelligences multiples, leur don de l’observation, leur esprit critique, leurs facultés d’analyse et de synthèse, 

leur connaissance et leur estime de soi et des autres –et du monde qui les entoure. Un « bon » jeu induit un comportement 
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communicatif global, auquel participent aussi bien l’intellect que le corps et la sensibilité, dans un cadre sécurisant au sein 

duquel réussite et échec sont circonscrits à la sphère ludique. 

Motivation 

Voilà pourquoi le jeu peut constituer un puissant vecteur de motivation : en brisant la rigidité de la relation pédagogique 

traditionnelle par des nouvelles formes de socialisation ; en promouvant des situations d’ interaction authentique ; en déplaçant 

le centre d’attention du contenu linguistique vers le tâche ludique à accomplir ; en encourageant une détente émotionnelle, 

intellectuelle et physique ; en dédramatisant l’erreur… De tels avantages font du jeu un outil extrêmement attrayant. 

Finalement, il faut savoir que la mise en marche de ces activités exige un certain  climat dans la classe , un certain rapport aux 

élèves, que le professeur doit créer s’il veut que les élèves s’y trouvent à l’aise.  

Lorsqu’un élève apprend le français dans un milieu non francophone, il est en effet parfois  difficile de le motiver car il n’a pas 

besoin de cette langue dans sa vie quotidienne. Le jeu crée un enjeu fort : participer aussi bien que les autres-sinon mieux, pour 

gagner! Les jeux peuvent être introduits en classe de manières très diverses : éléments de cours (révisions grammaticales), 

activités de transition entre deux chapitres (production écrite avec réemploi de vocabulaire en contexte) ou encore devoirs de 

vacances. Ces exercices ont l’avantage de faire travailler les élèves dans la mesure où ils mobilisent les compétences de 

compréhension et d’expression et requièrent la mise en œuvre de connaissances en grammaire et vocabulaire. Faire un 

inventaire exhaustif des jeux de langue est une entreprise impossible, et pour cause : toutes ces structures peuvent s’appliquer 

à plusieurs domaines particuliers. Il s’agit plutôt de montrer comment fabriquer des jeux. En classe, certains jeux peuvent se 

prêter à une exploitation collective qui, sous la conduite du professeur, permet soit un enrichissement du contenu  (sémantique 

et syntaxique), soit un nombre plus élevé de performances que les seules solutions prévues, soit une adaptation à des niveaux 

différents dans une classe hétérogène. On peut dire que le jeu linguistique est une des techniques essentielles de la pédagogie 

des langues vivantes. 
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INTERVENŢIA PROFESORULUI ÎN STOPAREA FENOMENULUI BULLYING 

   PĂGILĂ CAMELIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ACAD.  

MARIN VOICULESCU, GIURGIU 

 

Bullying-ul este un fenomen care s-a născut odată cu primele grupuri hominide şi care a evoluat cultural odată cu 

societatea. Dacă în zorii civilizației umane, hărțuirile se limitau la provocări vocale/verbale sau fizice, odată cu progresul 

tehnologic, Homo  Sapiens a înlocuit ghioaga cu telefonul mobil sau internetul, păstrând, în schimb, intenționalitatea de a-și 

domina adversarul. Este comun în zilele noastre să auzim despre mesaje care au forța de a distruge vise de adolescenți sau 

cariere. Poate că, pentru strămoșii noștri, ar fi fost de neconceput ca o simplă propoziție să poată distruge un om, însă pentru 

un secol în care informația este motorul progresului social, arma cea mai eficientă a devenit, în mod ironic, chiar cuvântul. 

În anii 70 ai secolului trecut, Dan Olweus, cercetător norvegian, a publicat prima carte detaliat documentată despre 

bullying sub titlul „Agresiunea în școli. Agresori și victime”(1973). Astfel, prima definiție completă a termenului „bullying” 

caracterizează fenomenul ca fiind un comportamentul negativ (neplăcut, dureros), repetat al unui individ sau grup, intenționat 

îndreptat împotriva unei persoane care are dificultăți în a se apăra, în scopul destructurării personalității acesteia, a diminuării 

stimei de sine și a minimalizării rolului în ierarhia socială. Meritul științific al psihologului norvegian este acela de a fi 

identificat trăsăturile specifice ale bullying-ului, fenomen răspândit astăzi în mediile şcolare.  

Felul  în care această atitudine de bullying se bazează pe anumite trăsături de personalitate, atunci când analizăm 

agresorul și felul în care comportamentul acestuia determină modificări în viața psihică a victimei vor constitui baza de inițiere 

a intervenţiei cadrului didactic în aceste situaţii specifice.  

 Structura de personalitate a agresorului, numit „bully” în termeni saxoni, reunește trăsături care combin 

elemente ce aparțin de componenta genetică: nivel de impulsivitate crescut,  cu cele ce țin de experiențele anterioare relevante 

sau de învățarea prin modelare sau întărire: 

• sunt deseori sfidători și agresivi cu alți adulți, 

• sunt deseori implicați în acte antisociale, încălcări de regulament, acte de vadalism, delincvență sau consum 

de droguri,  

• dacă sunt băieți, ei sunt mai puternici psihic decât covârstnicii lor, în special victime  

•  au o nevoie puternică de a domina și subjuga alți covârstnici aratând  puțină empatie pentru alții care sunt 

victimizați.  

Indiferent de cauza care generează comportamentul de hărțuire, dincolo de motivația de confirmare socială a bully-ului, există 

anumite caracteristici personalitare ale victimei care atrag și care au un rol predictor de reușită a bullying-ului în ochii 

agresorului. este esențial să fie pus un accent mare pe întărirea stimei de sine a tinerilor care prezintă trăsăturile unei victime, 

așa cum au fost identificate de Olweus. Prin prisma observațiilor psihologului norvegian, victimele fenomenului de bullying 

prezintă următoarele caracteritici: 

• sunt precaute, sensibile, tăcute, retrase și timide  

• sunt agitate, nesigure, nefericite și au stima de sine scăzută 

• sunt deprimate și se angajează în ideații suicidare mai mult decât covârstnicii lor 
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• deseori nu au prieteni covârstnici ți relaționează mai bine cu adulții  

dacă sunt băieți, sunt mai slabi din punct de vedere psihic decât covarstnicii lor.  

Intervenția profesorului în cazul situațiilor de bullying trebuie să urmărească câteva etape care se subscriu principiilor de 

mai sus: 

1. stabilirea unui climat sigur, cald de comunicare, prin calmarea subiecților - scăderea nivelului de cortizol din sânge, 

după un conflict sau o situație iritantă, asigură echilibrarea hormonală și restabilirea stării de relaxare afectivă ce 

permite desfășurarea unui demers rațional în condiții optime, evitând distorsiunile afective sau cognitive; 

2. analiza contextului bullying-ului, identificând elementele care sunt utilizate de către agresor ca instrument în 

hărțuire- acestea pot fi ușor distinse prin caracterul repetitiv- precum și a indicatorilor care crează impresia succesului 

bullying-ului și care întăresc continuarea acțiunii- aceștia pot fi identificați urmărind tendințele de retragere socială 

sau autoizolare și reacțiile defensive ale victimei. Trebuie menționat faptul că, deși la inițierea acțiunii de bullying, 

victima are tendința de a se apăra, pe măsură ce hărțuirea devine asiduă, aceasta renunță la comportamentul defensiv 

și începe să se retragă, sperând că astfel va stopa chinul. Iar observarea acestor tendințe oferă indici clari asupra 

gravității și a stadiului de avansare a fenomenului. 

3. Identificarea actorilor sociali ai cercului bullying-ului, pe baza discuțiilor, a percepțiilor victimei, pe de o parte, și a 

observației directe sau indirecte 

4. Identificarea gradului de conștientizare a fenomenului de bullying de către grupul-clasă și, în același timp, a atitudinii 

generale de implicare/nonimplicare. 

  După ce se analizează toate datele obținute prin discuții cu victima, cu ceilalţi profesori ai clasei, cu profesorul 

diriginte prin observarea directă și indirectă a cercului bullying-ului și a grupului-clasă, prin activități frontale la clasă, se 

identifică cât de multe și care sunt pârghiile pe care le utilizează agresorul pentru a-și umili subiectul. Aici este esențială notarea 

tuturor modalităților la care apelează „bully”-ul în timpul orelor pentru a-și minimaliza victima: jignirile, glumele ironice, 

aroganța, tendința de etichetare, învinuirea nejustă, modalitățile de antrenare a întregului grup-clasă în acțiunea de hărțuire. 

 În orele de limba engleză, desfăşurate de mine, am introdus următoarele aspecte: 

✓ Ascultarea activă a agresorului, stabilind limite clare de timp alocat în cadrul orei de limba engleză 

✓ Redirecţionarea atenţiei spre aspecte positive ale relaţionării cu ceilalţi 

✓ Momentul de captare a atenţei elevilor l-am adaptat în funcţie de starea clasei, pentru a induce relaxare, climat 

educational pozitiv şi bună dispoziţie 

✓ crearea unei cutii a „gândurilor libere” în care fiecare copil își poate scrie pe un bilet ceea ce-l doare, ceea ce vrea să 

schimbe (cu conditia ca aceasta cutie să fie păstrată în condiții de siguranță și confidențialitate) 

✓ crearea unui „colț al vorbitorului” în care fiecare își poate exprima necritic gândurile, frustrările (analog cu „Speakers’ 

Corner” din Hyde Park-Londra) 

✓ utilizarea principiilor „învățării spațiate” care susține introducerea unor jocuri motrice sau de antrenare a gândirii la 

intervale de timp în cadrul orelor 

✓ Folosesc această fişă de observare a manifestărilor comportamentale şi a fecvenţei acestora 
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Comportament                          Frecvenţa  

În fiecare oră       o dată sau de             Sporadic 

                             2 ori pe lună 

                                                       

Tonul ridicat  

Tachinarea  

Ironizarea  

Etichetarea/folosirea de porecle  

Insultarea  

Folosirea de cuvinte obscene/ Înjurături  

Intimidarea/ ameninţarea  

Scuiparea  

Atingeri nedorite (cu tentă sexuală)  

Pălmuirea  

Îmbrâncirea  

Trântirea/ Aruncarea cu obiecte  

Deposedarea de obiecte personale  

Lovirea / trasul de păr  

Deteriorarea / distrugerea de obiecte  

Refuzul elevilor de a-şi îndeplini sarcinile  

Indisciplina la ore  
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MĂNĂSTIREA ANTIM,  “UN RUG APRINS”. 

DOUĂ  DESTINE TRAGICE : MITROPOLITUL ANTIM  IVIREANUL ȘI  STAREȚUL  

DANIIL  SANDU TUDOR 
 

 

                                                            Prof. istorie Bărzoi-Bratu Marilena 

                                                          Liceul Teoretic ”Alexandru Vlahuță” 

                                                                                                              Sector 1,  Bucuresti 

 

 
Mănăstirea-ctitorie a  “smeritului mitropolit al  Ungrovlahiei, Antim Ivireanul”, după cum iși spunea,  a fost 

“zidită, între anii 1713-1715, după planurile întocmite de el însusi” (Mircea Păcurariu), prin uriașul efort material al acestuia 

și primind inspirația  divină de la  Sfânta Mucenița Agata. Și-a pus toată averea personală pentru ridicarea de la temelie a 

acestui așezământ, precum și diverse daruri de la bucureșteni, dar și de la locuitorii altor orașe.  

Mănăstirea este o superbă construcție în stilul brâncovenesc, în plan triconic, cu înflorituri fine în piatră și 

lemn realizate chiar de mâna ctitorului, care scrie astfel   « Toată suflarea, zice proorocul, /Cânte  pre  Domnul peste tot locul. 

Și melciul încă, coarne înalță,/ Ca să-L laudam, pre toți ne învață ». Aceste versuri fac referire la inscripția votivă de deasupra 

ușii de intrare în biserică, sculptată în piatră de însuși fondatorul, care reprezintă un melc terminat într-o stea pe care o cuprinde 

între coarnele lui, respectiv între ochii lui.  Daniil Sandu Tudor atrăgea atenția că melcul cu cochilia lui ar putea semnifica 

monahul cu chilia lui.  Cochilia-spirală conduce, orientează spre un țel: spre stea.  Vârful cochiliei-spirală poate fi descifrat ca 

fiind « locul inimii ». « Comunicare vie și limpede a lumilor în sfârșit deschise uneia alteia. (Drumul cel mai scurt între inimi, 

întrezăream atunci, trece prin stele.) »André Scrima.  

O descriere minunată a construcției cu hramul « Duminica Tuturor Sfinților »,  găsim în lucrarea  Părintelui 

Arhimandrit André Scrima, « Timpul Rugului Aprins ». ”...incinta, centrată pe sanctuarul - ctitorie al lui Antim Ivireanul, era 

un spațiu nu atât « ocupat », cât semnificat. Ritmul,  discret, dar perceptibil, între centru și circumferința impunea treptat 

simțământul unei elevații, al unei libertăți reînviate. [...] Acest singular personaj, Antim din Iviria, era așadar georgian de 

origine.  Iviria, se stie, era vechea titulatură bizantină a Georgiei Caucazului. Înrădăcinat în Țara Românească prin « trăitul » 

predaniei răsăritene, linia sa de viață  (întreruptă de martiriu în 1716) dovedește o excepțională sensibilitate – o vocație, am 

spune – cu totul orientată spre universal.  « Tipograf, autor de lucrări originale, traducător al cărților de slujbă în românește, 

predicator și păstor de suflete, artist, ctitor de lacașuri sfinte, sprijinitor al ortodoxiei și al românilor transilvăneni, Antim 

Ivireanul este una din personalitățile cele mai luminoase din trecutul Bisericii și al țării noastre » (Mircea Păcurariu, Istoria 

Bisericii Ortodoxe Române). 

Sub oblăduirea unui martir al veacului al XVIII-lea, Sfântul Ierarh al Valahiei, Antim din Iviria, canonizat 

din 1992,  la Mănăstirea Antim, în centrul Bucureștilor,  peste mai bine de două secole, a viețuit întru Hristos un alt martir al 

veacului al XX-lea, monahul Agaton, apoi ieroschimonahul Daniil (cu pseudonimul literar  Sandu Tudor). « Acesta a însuflețit 

și a călăuzit, în felul lui inimitabil, căutarile și așteptarile celor ce descopereau Antimul. Cu el, venea un stil, pentru el, se 

împlinea un destin ». (André Scrima).  

Din 1945,  Sandu Tudor “s-a dedicat cu totul unei vieți către care tânjea mult: viața monahală. Pentru început, 

a contribuit cu toate puterile și cu toată dăruirea la lucrările de restaurare a mănăstirii Antim’’(Rugul Aprins - Starețul Daniil 

de la Rarău), care fusese grav afectată după cutremurul din 1940.  Acolo a pus în practica experiența înaltă, pe care o trăise în 
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Sfântul Munte Athos, și multe din învățăturile primite de la pustinici athoniți.  A făcut parte din comitetul de restaurare a 

Mănăstirii Antim, a decis să-și  vândă mașina personală și cele două case din Calea Victoriei, iar cu banii a refăcut clopotnița, 

turlele bisericii, a renovat și a înzestrat trapeza și biblioteca. De asemenea și-a amenajat pentru sine o chilie, în turnul clopotniței, 

unde a locuit până la prima arestare, în 1949. 

 

Scriitorul si publicistul  Sandu Tudor a fondat acolo, în 1945, mișcarea « Rugul Aprins », « o grupare de 

studiu, conferințe și, într-o fază ulterioară, de practicare a rugăciunii lui Iisus, alcatuită îndeosebi din studenți in teologie, 

filosofie, arte, litere, arhitectura și frecventat de personalități ale intelighenției bucureștene din epocă. » (Constantin Jinga). A 

fost o « întâlnire unică dintre intelectualitate si cler » după cum considera dl. Andrei Pleșu in prefața lucrării Părintelui Scrima. 

« Grupul de la Antim a fost ultimul episod de sobornicitate reală a Bisericii noastre, în anii dictaturii comuniste. Mari 

intelectuali și mari calugări au comunicat și au ’cuminecat’ acolo, într-o neverosimila libertate lăuntrică, până când autoritățile 

au hotărât să definească spiritul în termeni de penalitate ».  

Sandu Tudor (Alexandru Teodorescu în certificatul de naștere) fusese urmărit de acest proiect din anii ’30, 

când editase o revista numită Floarea de Foc, care prefigura programul mișcării Rugului Aprins. Acolo își publicase și primele 

poezii. Intelectualii de atunci erau ‘preocupați de convertirea profundă a omului, dar nu atât prin lecturi și discuții prețioase, 

cât prin explorarea universului interior, a spațiului unde, conform doctrinei isihaste, îl descoperim pe Dumnezeu.’(C. Jinga) 

Modul rapid prin care s-au răspândit ideile de la Mănăstirea Antim, care au transformat Rugul Aprins într-

un « vulcan mistic », precum și receptivitatea lor în rândul intelectualilor  sunt explicate de Părintele Arhimandrit Roman Braga 

prin faptul că în deceniul al cincilea au fost publicate primele volume din Filocalie, în traducerea Părintelui Dumitru Stăniloaie, 

poate cel mai mare teolog român al secolului al XX-lea. « Intelectualii de la Antim, preoți sau mireni, vor căuta un punct de 

sprijin și îl vor găsi în trăirea bucuriilor Duhului Sfânt, după cum frumos arăta I.P.S. Bartolomeu Anania, iar apoi vor cauta să 

propună soluția lor tinerilor intelectuali ai epocii » (C. Jinga).  

Părintele Benedict Ghiuş devine starețul comunității monastice, în 1945, și confirmă astfel ființarea grupului 

de la Antim. Se alatură rând pe rând profesorul, scriitorul, gazetarul și criticul literar  Alexandru Codin Mironescu, omul de 

cultură și tehnocratul Paul Sterian, compozitorul Paul Constantinescu,  doctorul și scriitorul Vasile Voiculescu, doctorul Gh. 

Dabija,  scriitorul Ion Marin Sadoveanu, arhitectul Constantin Joja, profesorul Alexandru Elian, profesorul Anton Dumitriu, 

istoricii Alexandru Duţu si Virgil Cândea,  Părintele Dumitru Stăniloaie,  Părintele Marcel Avramescu,  personalitățile 

ecleziastice Sofian Boghiu, Arsenie (Anghel) Papacioc, Adrian Făgeţeanu, Roman Braga, Antonie (Leonida) Plămădeală si 

Bartolomeu (Valeriu) Anania. Dintre tinerii teologi, Sandu Tudor se gândise să pregătească 12 tineri, la fel ca și cei 12 Apostoli. 

Intâlnirea definitorie avusese loc în toamna anului 1943. Era vorba de un calugăr rus, Ivan Kulîghin sau Ioan 

cel Străin, cum i s-a spus, care iși va împărți timpul între mănăstirile Antim si Cernica. Ajunsese în țară cu trupele românești 

aflate în retragere de pe front și după ce autoritățile sovietice desființaseră, în deceniul al treilea, Mănăstirea Optina, aflată nu 

departe de Moscova, unde se formase acesta. A fost un element  catalizator pentru obștea Mănăstirii Antim, obște de sorginte  

în mare parte basarabeană și, mai apoi, pentru mișcarea Rugul Aprins.  

Întâlnirile de la Antim se desfășurau în mod obișnuit joi seara, în biblioteca Sfântului Sinod sau în pridvorul 

mănăstirii, în jurul unor teme de cultură și spiritualitate, apologetică și mistică ortodoxă.  Temele predilecte erau  Isihasmul, 

Iisus-Logosul Întrupat, Păcatul originar, Scena și altarul și altele.  Ieromonahul Ioan cel Străin adusese acolo două manuscrise 
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esențiale,  Filocalia și Pelerinul Rus, precum și o icoană a Rugului Aprins, salvată din URSS.  De asemenea, prin experiența sa 

de mare duhovnic, el a reușit să le clarifice membrilor grupului tainele rugăciunii lui Iisus (rugăciunea isihastă) și chiar să le 

indrume pașii de început în practicarea acesteia. « A săvârși rugăciunea inimii după toată rânduiala este o lucrare destul de 

grea, nu este ceva mecanic, este ceva care te inunda în toata ființa ta », mărturisea Părintele Nicolae Bordașiu, un alt tânăr 

entuziast din anii de început ai Rugului.  Tot acesta povestea că pentru tinerii studenți, Sandu Tudor  a gândit o zi specială, ziua 

de marți seara, pentru că ei aveau nevoie de mai multe explicații și lecturi. « Mulți dintre foștii membri ai grupului Rugul 

Aprins își amintesc că, vreme de doi ani, Părintele Ioan a fost axul moral și spiritual, Duhovnic în adevăratul sens al cuvântului, 

pentru toți nou-născuții întru rugăciunea lui Iisus ».(C. Jinga). Din 1947, după deportarea în Siberia, el i-a lăsat lui Sandu Tudor 

misiunea de a continua lucrarea sa, ceea ce s-a și întâmplat.  

« Atmosfera grupului era de pace sufletească, căci era un grup de rugăciune, dar era și o atmosferă 

apocaliptică, în sensul că toată lumea simțea că se afla in pragul unui mare dezastru. Rugăciunile care se rosteau, cuvântarile 

care se țineau, discuțiile animate reprezentau o pregătire pentru intrarea în marele întuneric și marele dezastru », își aduce 

aminte și Mitropolitul Ardealului, Antonie Plămădeală  (Amintirile Mitropolitului Antonie Plămădeală). 

Denumirea mișcarii spirituale Rugul Aprins  -  adevărat « nucleu de iradiere duhovnicească » -,  este clar 

explicată de Părintele Andrei Scrima : « ...nu e o invenție literar-politică, vine din orizontul originar al Revelației Biblice.  

Rugul Aprins are calitatea unui semn originant și, ca atare, el e cel care deschide acest orizont. [...] nucleul de sens al Rugului : 

corp vegetal in pustie, foc vizibil, perceptibil (‘am să mă duc să vad această arătare minunată ‘), dar cu totul dincolo de atributele 

flăcării materiale, create ce mistuie materia. ... Sărbătoarea Rugului Aprins,  4 septembrie, ne spunea Părintele Ioan, constituie, 

tăcut, momentul și locul de reunire în Duh a tuturor celor ce au fost binecuvântați cu darul trăirii și cunoșterii isihaste. Iată 

tâlcul denumirii de Rugul Aprins alăturat grupului de la Antim. Nici asociație religioasă, nici adunare conspirativă, fără să o 

ascundă, dar și fără să o strige pe străzi, Rugul Aprins dura drept referință vie, păstrată în inima, a unei moșteniri venite  de 

foarte departe.  Este vorba despre un rug care arde și nu se mistuie, despre un foc care nu consumă, ci întregește ».   

« Acest rug este simbolul Maicii Domnului. Deși foc ceresc este Iisus Hristos. Maica Domnului a rămas 

nearsa, neatinsă, însă îndumnezeită prin Pruncul Sfânt. Pentru cei, care după 1945, și-au ales acest patron sfânt al întâlnirilor 

la mănăstirea Antim, Rugul Aprins era și simbolul rugăciunii neîncetate. Cine se roaga neîncetat se aseamănă cu acel rug care 

ardea și nu se mistuia. Suntem mereu uniți cu focul lui Dumnezeu, aceasta vâlvătaie de lumină și de putere, iar cu cât ardem 

mai mult, cu atât devenim mai luminoși și mai aproape de Dumnezeu. Acesta este un alt inteles al Rugului Aprins »(Rugul 

Aprins). 

Poliția politică - Securitatea a văzut în această luminoasă mișcare, “ o organizație clandestină, desfașurând 

activități ostile ordinii socialiste a statului”. Procesul Rugului Aprins a prezentat, ca atâtea altele, ceva mecanic, stereotip, 

indiferent la omul viu, care, tocmai el, se afla sub judecată. În 1949,  Sandu Tudor, devenit monahul Agaton e arestat pentru 

prima oară, « sub învinuirea de fascism -  passe-partout la acea epocă -  și de atitudine ostilă regimului,  activitate împotriva 

ordinii stabilite » (André Scrima).  În anul următor, majoritatea nucleului se muta la Seminarul monahal de la Mănăstirea 

Neamț. Părintele Agaton e condamnat la cinci ani de detenție grea, între altele la canalul Dunare – Marea Neagră. « Eliberat 

după aproape trei ani, ne-a împărtășit inutila oroare a închisorilor regimului, fără să-și fi pierdut liniștea interioară, nici 

ascuțimea cuvântului », ne face cunoscut Părintele André Scrima.  
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« A doua perioadă a Rugului Aprins va începe în 1953, când cei mai mulți revin la București, unde Părintele 

Agaton, eliberat din închisoare și devenit Ieroschimonahul Daniil și stareț al schitului Rarău, face dese popasuri. Acum,  

întâlnirile au loc tot mai rar și se țin în casa lui Alexandru Mironescu, din strada Vasile Lascăr, la Barbu Slătineanu, în stada 

Chedenaru și la Vasile Voiculescu, în strada Dr. Staicovici ». (Rugul Aprins - Starețul Daniil de la Rarău) 

Câțiva ani mai tarziu, în noaptea de 13 spre 14 iunie  1958, toți membrii marcanți ai Rugului Aprins vor fi 

arestați, judecați foarte sumar și condamnați, într-un proces nedrept și absolut formal, desfășurat cu ușile închise.  În arhivele 

Securității au rămas sub numele « Lotul Teodorescu Alexandru și alții ». Sandu Tudor, Alexandru Făgețeanu și Anghel  

Papacioc au fost condamnați pentru  ‘înaltă trădare’  la 25 ani de muncă silnică. Trecând prin mai multe locuri de detenție, au 

ajuns și în temnița Aiudului.  Părintele Nicolae Bordașiu  povestește că atunci când « au sosit în închisoarea Aiudului membrii 

Rugului Aprins a fost un adevărat reviriment spiritual. Au devenit misionari pentru că aveau adevărat duh de rugăciune. Fiecare 

în celula sa s-a străduit să imprime o stare de optimism, fiind un sprijin moral deosebit pentru cei din jur. Închisoarea toată se 

ruga. Viața celor din celule era între rugăciune și poezie ». 

Sandu Tudor a murit acolo și iși doarme somnul de veci, alături de numeroșii eroi ai neamului românesc, în 

Râpa Robilor, sub  mormintele fără cruci de pe versantul de lângă închisoarea Aiudului.  Majoritatea cunoscuților săi afirma 

că a avut parte de o moarte martirică.  Constantin Jinga rememorează ultimele clipe ale starețului de la Schitul Rarău : « ultima 

oară a fost văzut prin 1960 în penitenciarul de la Aiud, grav bolnav. Nu se cunosc cu precizie nici data morții – cândva între 

decembrie 1962 și primăvara lui 1964 -, nici locul unde va fi fost înmormantat ».  

« Dupa ieșirea din închisoare, izgonit din propria-i locuință, cu manuscrisele și cărțile împrăștiate, doctorul 

Vasile Voiculescu a trecut din viața aceasta la 26 aprilie 1963 », la puțină vreme după ce fusese eliberat. De asemenea, 

Alexandru Mironescu a murit, în parte, ca urmare a perioadei în care a fost închis, la 20 ianuarie 1973.  « Parintele Benedict 

Ghiuş s-a stins la mănăstirea Cernica pe 12 iunie 1990. Cât despre Părintele Daniil, el a murit la Aiud, arzând literalmente orice 

urma înapoia lui. Căutările ulterioare, încercările de a descoperi alte indicii despre sfârșitul său – o mențiune în registrele 

închisorii sau, eventual, locul înhumării – nu au condus nicăieri: trecere desăvârșit împlinită » (André Scrima). 

Părintele Mitropolit Antonie Plămădeală devine foarte vehement, vorbind despre cei întemnițați : « unii din 

oamenii aceștia s-au întors din închisori, Sandu Tudor nu s-a mai întors niciodată... A murit la Aiud. El poate fi canonizat ! El 

a fost închis pentru Rugul Aprins, pentru credința lui. El n-a fost închis  pentru că a făcut politica legionară. N-a facut. Toată 

lumea știa că el a fost cu legionarii în ceartă. El a murit in închisoare pentru credința lui ! El ar putea intra foarte bine într-un 

catalog al martirilor creștini, martiri morți în închisori pentru credință, sfinți, cum sunt cei 40 de martiri din istoria creștinismului 

și printre aceștia ar intra, fără îndoială, și Sandu Tudor ».  

Cercetări foarte recente întreprinse de monahii de la Mănăstirea Antim au scos la iveală că trecerea la Domnul 

a lui Sandu Tudor a avut loc în noaptea de 16 spre 17 noiembrie 1962,  în urma unor torturi fizice și psihice de neimaginat, 

torturi pe care, cu greu, puțini dintre cei închiși odinioara, au puterea să le istorisească. 

Anul 2017 a fost dedicat de Patriarhia Română cinstirii celor care au mărturisit in temnițele comuniste, așadar 

a fost un an comemorativ al apărătorilor ortodoxiei. Un frumos gest de reparare morală pentru amintirea celor care și-au sfârșit 

zilele in închisori. Toți au fost oameni cu credință puternică în Dumnezeu și au refuzat să abjure oricâte presiuni s-au făcut 

asupra lor.  
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Membrii Rugului Aprins au fost eliberați în 1964, ca dealtfel toți detinuții politici care mai erau în viață, 

printr-un decret ‘pur conjunctural’, după cum bine observa Eugen Toma. Dar au trecut din detenție într-o închisoare mai mare, 

care era atunci România comunistă sau Republica Populară Română, materialistă și atee. 

Destinele celor doi patrioți, Antim Ivireanul și Daniil Sandu Tudor, sunt asemănătoare, dar foarte tragice. 

Moartea martirică a Mitropolitului Valahiei, Antim Ivireanul, în 1716 și aruncarea corpului neînsuflețit în râul Marița sunt 

similare cu moartea martirică a lui Daniil Sandu Tudor, în 1962  și aruncarea corpului său în Râpa Robilor de lângă închisoarea 

Aiud. Asasinat de soldații otomani, în cazul Mitropolitului sau asasinat de călăii din închisorile comuniste, în cazul 

Ieroschimonahului Daniil, sfârșiturile lor sunt cumplit de triste. 

Numele lor nu va fi dat uitării, căci au lucrat  pentru Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu. Amândoi au fost 

ostași ai  Domnului, amândoi au fost devotați ideilor creștine și iubirii neamului românesc,  amândoi au renunțat la averile 

lumești și l-au urmat pe Hristos, amândoi au fost stareți și călugări,  amândoi au fost filosofi și oameni de cultură, amândoi au 

scris, au tipărit și au sprijinit și pe alții pentru a publica, Sfântul Ierarh Antim fiind chiar deschizător de drumuri,  în veacul al 

XVII-lea, în lucrul cu tiparul,  amândoi au fost fini observatori ai timpului lor, amândoi au pierit de moarte mucenicească,  

amândoi au pătimit și au suferit multe nedreptăți,  dar s-au rugat neîncetat și n-au abdicat niciodată de la credința în Dumnezeu.   

De asemenea, să nu uitam de asemănarea numelor,  Agata si Agaton, Sfânta Agata poruncindu-i in vis Starețului Antim să 

ridice biserica din piatră în locul uneia mai vechi din lemn, iar Agaton fiind numele de botez primit de Alexandru Teodorescu  

odată cu tunderea sa în monahism. Menționarea lor aici este un act modest de adâncă recunoștință pentru dăruirea și efortul cu 

care s-au dedicat misiunii lor pământene.  

Parafrazându-l pe Părintele Nicolae Bordașiu,  care a plecat dintre noi  în 2018,  atât martirii de la începuturile 

veacurilor creștine, cât și  martirii de azi  nu sunt morți, ci trăiesc în veci pentru că sufletul lor este nemuritor. Căldura Rugului 

Aprins, care arde și nu se mistuie, ii ocrotește și îi încălzește. Sfântul Apostol Pavel spunea foarte plastic că « toți martirii sunt 

ca un nor de lumină acolo, în ceruri. Ei trăiesc în veci ».  
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

TIRPE FLORIN ADRIAN 

Liceul Vocațional Pedagogic ”Nicolae Bolcaș” - Beiuș 

 

1. INFORMAŢII DE BAZĂ: 

 

Numele elevului: G. D. D. 

Data naşterii: 22.11.2012, Localitatea Beiuș, Județul Bihor 

Unitatea de învăţământ: Liceul Vocațional Pedagogic ”N. Bolcaș” - Beiuș 

Clasa:  Clasa Pregătitoare - C 

Domiciliul:  

Date familiale:  Tata – N. 

                           Mama – D. 

Informaţii despre mediul social:  Familia îi acordă atenţie privind activitatea şcolară, preocupându-se de nevoile speciale ale 

copilului, mergând cu regularitate la psihoterapeut precum şi în clinici speciale. 

 

 

2. ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

 

Cadrul didactic: Prof. T. F. 

Psiholog: A. N. 

Învățător. I. S. 

Prof. de sprijin: K. N. 

Data elaborării P.I.P.: 15.09.2020 

Durata de desfăşurare a programului: Pe tot parcursul anului şcolar 

Revizie plan de intervenție – la debutul semestrului II vor fi reevaluate obiectivele planului de intervenție personalizat. 

 

3. PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ ELEVUL: 

 

Dezvoltare intelectuala: 

• Prezintă bradiofazie; 

• Prezintă rigiditate în gândire; 

• Prezintă dificultăți în integrarea cunoștințelor noi; 

• Raționament logic scăzut 

• Prezintă retard ușor de intelect (C.I. = 67) 

         Limbajul: 

• Vocabular redus, stereotipii în comunicare, bradilalie. 

         Memoria: 

• Este predominant mecanică, volumul și fidelitatea acesteia reduse; 

• Memoria de lucru este scazută; 

• Prezintă dificultăți de organizare a materialului de învățat; 

• Prezintă o capacitatea redusă de organizare, fixare și reproducere a materialului de memorat; 

         Atenția: 

• Flexibilitatea, volumul și concentrarea atenției sunt reduse; 

• Deficit de atenție. 
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Imaginația: 

• prezintă sărăcie și caracter lacunar al bagajului de reprezentări, astfel că aceasta este redusă, săracă. 

 

4. DIAGNOSTIC:   

- retard neuromotor; 

- deficit de atenție; 

- retard ușor de intelect; 

- tulburare de metabolism proteic; 

- tulburări asociate. 

 

5. CARACTERIZAREA ELEVULUI DIN PERSPECTIVA DISCIPLINEI EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT: 

Elevul G.D.D. studiază în clasa pregătitoare C și prezintă cerințe educative speciale ca urmare a patologiei existente 

și a certificatului de orientare școlară și profesională emis de SEOSP - Bihor. 

Elevul are o atitudine participativă limitată în contextul retardului neuromotor. Prezintă un echilibru precar, adesea are 

nevoie de sprijin în executarea sarcinilor motrice. Deplasarea elevului se face incorect, el pășește pe vârfuri, nu are o bună 

coordonare a mebrelor superioare (ține mâinile depărtate de corp în deplasare (mers) pentru a-și asigura echilibrul). 

Prezintă toleranță scăzută la frustrare, uneori crize de afect rezultate din imposibilitatea lucrării în paralel cu ceilalți 

elevi din clasă. 

Prezintă dificultăți în înțelegerea sarcinilor motrice, care trebuie executate gradual, cu model permanent și cu 

supraveghere din partea cadrului didactic. 

 

6. SCOPUL PROGRAMULUI: creșterea gradului de independență a copilului în executarea unor sarcini motrice 

simple în cadrul disciplinei Educație fizică. 

 

7. OBIECTIVELE PROGRAMULUI:  

 

O1- Valorificarea achiziţiilor psiho-motrice în menţinerea sănătăţii şi a dezvoltării fizice armonioase  

O2- Exersarea deprinderilor şi a capacităţilor motrice în funcţie de capacitatea psiho-motrică individuală  

O3- Participarea la jocurile şi activităţile motrice organizate sau spontane  

O4- Să manifeste voinţă în îndeplinirea programului stabilit pentru perfecţionarea capacităţilor motrice proprii 

O5- Să integreze procedeele tehnice învăţate în acţiuni tactice simple 

 

8. CONTINUTURI: 

I. CAPACITATEA DE ORGANIZARE: 

- Formații de adunare (în linie pe un rând si pe doua rânduri); rupere de rânduri şi regrupări în diferite formaţii; 

- Formațiile de deplasare în coloana câte unul și câte doi, urmate de opriri, porniri, ocoliri, şerpuiri. 

- Poziții de drepți și pe loc repaus. 
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II. DEZVOLTAREA FIZICĂ ARMONIOASĂ: 

- Postura corectă. 

- Pozițiile: stând, stând depărtat, stând pe genunchi, sezând și culcat. 

- Mișcări: duceri ale brațelor (înainte, sus, lateral); duceri ale mâinilor pe șold, pe umeri, la ceafă; flexii și extensii ale brațelor 

și ale picioarelor; răsuciri ale gâtului, ale trunchiului; rotări ale capului și ale brațelor. 

- Exerciții corective pentru principalele atitudini deficiente. 

III. CALITĂŢI MOTRICE DE BAZĂ 

- Viteza (viteza de reacție la stimuli vizuali, auditivi și tactili). 

- Îndemânarea (coordonarea acțiunilor motrice realizate individual). 

- Rezistența (rezistența generală la eforturi aerobe). 

- Mobilitate și stabilitate articulară. 

 

IV. DEPRINDERI MOTRICE DE BAZĂ 

- Mers și variante de mers (pe vârfuri, pe călcâie, ghemuit). 

- Alergare și variante de alergare (alergare șerpuită, cu ocolire de obstacole, peste obstacole). 

- Aruncare și prindere de pe loc (aruncări lansate, azvârlite, la partener; prinderi cu doua mâini). 

V. DEPRINDERI UTILITARE APLICATIV- 

- Echilibrul (menținerea pozițiilor stând pe vârfuri, pe un genunchi, într-un picior pe sol si pe suprafețe înguste și înalțate). 

- Târâre (pe palme și pe genunchi, pe antebrațe și genunchi). 

- Transport de greutăți (transport de obiecte ușoare, apucate cu una/ambele mâini, 

VI. DEPRINDERI SPORTIVE 

Deprinderi motrice sportive elementare 

- Specifice atletismului (alergarea de rezistență) 

- Specifice gimnasticii: acrobatică, rulări. 

 

9. METODE ȘI INSTRUMENTE DE REALIZARE A PROGRAMULUI: 

- exerciţiul, demonstrația, jocurile dinamice, conversaţia euristica, explicaţia verbală,  prezentarea sarcinilor într-un ritm  mai 

lent,  cu pronunţie clară, articulată. 

10. METODE DE DISCIPLINARE POZITIVĂ: 

- stimularea afectivă,valorizarea, acordarea de sarcini (transportul materialelor didactice, poziționarea acestora pe teren); 

11. RESURSE MATERIALE:  

- jocuri didactice, mijloace tehnice audiovizuale 

- fluierul, mingile, jaloanele, salteaua de gimnastică 
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Referințe bibliografice: 

Programa școlară pentru Educație Fizică, clasa pregătitoare; 

OMENCS 5805/4.10.2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării 

copiilor cu dizabilităţi, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu Cerinţe Educaţionale Speciale 
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2-es témakör: -Didaktikai Tapasztalatok 

INTEGRÁLT TEVÉKENYSÉGI TERV 

 
 1-es sz. Napköziotthon Kovászna 

Óvónő: Ördög Rozália -Edit 

Korcsoport: vegyes (3-4-5-6 évesek)   

Integráló témakör: Hogyan fejezzük ki érzelmeinket?                               

Heti téma:A levegő és a környező világ 

Tapasztalati területek szerinti tevékenységek:                                                             

 Integrált tevékenység: IT. : NYK+TT(K)+TT(M)+ETT. 

• Fókusz: Tudomány terület(Környezetismeret):A szél játéka 

A tevékenységek megnevezése : 

• Nyelv és kommunikáció: Nyelvi játék: A szél játéka (a szél nevének, tulajdonságainak 

megnevezése, rokonértelmű szavak keresése) 

• Tudomány terület (Környezetismeret): Az évszakok és a szél viszonya, a szél erejének, megjelenési 

formáinak megfigyelése, különböző tárgyak anyagának megnevezése  

• Tudomány terület (Matematika): Röpítsd a tárgyat az adott mértani formába! 

• Ember és tásadalom : Gyakorlati tevékenység-Legyező tűrés 

A tevékenységek megvalósítási formája:  

 Nyelvi játék (Nyelv és kommunikáció) 

 Szituációs játék (TT(K)- Tudományok terület -Környezetismeret) 

 Didaktikus játék-Tudomány terület (Matematika) 

 Ember és tásadalom : Gyakorlati tevékenység 

A nap témája: „A szél játéka” 

A tevékenység típusa: képességeket, készségeket fejlesztő 

Módszerek és eljárások:  szemléltetés, bemutatás, magyarázat, gyakorlás, megfigyelés, játék, értékelés, 

problematizálás, ellenőrzés, beszélgetés 

Felhasznált szakirodalom: Stark Gabriella: Játékmódszertan/ Óvodai tevékenységek módszertana  

Lukács Józsefné – Ferencz Éva : Kerek egy esztendő/ Komlpex tevékenységek az óvodai környezeti nevelésben: Ősz 

Óvónők lapja/romániai magyar óvónők országos szaklapja 

Óvodai tanterv Curriculum pentru învățământul preșcolar 3-7 ani   

A tevékenység során felhasznált didaktikai és szemléltető eszközök: Időjárásnaptár, lepedő, kendők,évszakbábok, 

papír, hajszárító, szívószál, üveggolyó, papírlap, papírgalacsin, műanyagflakon,  

Szervezési formák: frontális, egyéni 

Értékelés módszerei: folyamatos megfigyelés, egyéni-, frontális-, szóbeli -, értékelés 

Műveletesített követelmények:  

A gyerek legyen képes:  

⚫ mozdulatait koordinálni, eligazodni a térben 
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⚫ Kb.. eszközök segítségével belefújni a tárgyakat az adott formába 

⚫ csoportban együttdolgozni, kompromisszumot kötni a hatékony munka elvégzésének érdekében 

⚫ saját határainak felmérésére a különböző nehézségi fokozatú játékszituációk során 

⚫ önuralom gyakorlására és kudarcélmény elfogadására a játék és a mozgásos feladatok során során 

⚫ gondolatait,érzelmeit egyértelműen kifejezni a különböző játékos helyzetekben 

⚫ beépíteni az aktív szókincsébe az új szavakat : orkán, hurikán.... 

⚫ eddigi ismereteit a szélről, levegőről feleleveníteni és aktívan alkalmazni a játékok során 

⚫ megfigyelni a kb. erők tárgyakra gyakorolt hatását a kisérletek során, részt venni aktívan a kísérletekben 

⚫ egyszerű ok-okozati összefüggések megállapítására a kísérlet során 

 

A tevékenység levezetése 

A 

tevékenység 

mozzanatai  

A tanítási-tanulási 

folyamat tartalma  

A tevékenység 

megvalósulása 

Didaktikai stratégiák: 

módszerek, eljárások, 

technikák, eszközök 

Értékelés 

(értékelési 

formák, 

értékelési 

típusok,  

eszközök) 

Készségek, 

képességek 

fejlesztése 

Érdeklődés 

felkeltése, 

hangulatkeltés 

Szervezési 

feladatok 

 

 

 

 

 

Bevezetés a 

szél 

tematikájába 

 

 

 

 

 

 

A szél 

megjelenési 

formái 

 

 

 

A szél hangja-

Hogyan 

“beszél” a 

szél?-

hangutánzó 

szavak 

Kellemes légkör 

megteremtése, a terem 

kiszellőztetése. 

Terem elrendezése, 

szükséges didaktikai anyagok 

előkészítése. 

A gyerekek mondókára 

bekapcsolodnak a tevékenységbe:  

“Honnan jön senki se tudja, azt se 

merre visz az útja, 

Kéményeken furulyáz, tőle lobban a 

parázs, 

Hátán felhő lovagol, nád előtte 

meghajol... 

A fák róla beszélnek, Minek hívják?   

Szélnek!” 

Mondjátok gyerekek 

valójában mi is a szél? 

A levegő ami körülvesz 

minket, amit belélegzünk. Ha ezt a 

levegőt valami megmozdítja elindúl 

és széllé változik, kanyarog, tekereg 

és vándorol a világban. 

 Láttatok már szelet? 

Én látni nem láttam, de 

éreztem......megcirogatta a hajam, 

megsimogatta az arcomat, 

meglibbentette a blúzomat, 

megpörgette a szoknyámat, 

hajlítgatta a fákat, a víz tükrét is 

megsimogatta, hullámokká 

varázsolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

irányított 

beszélgetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

irányított 

Beszélgetés,  

 

 

 

 

 

 

 

 

légzőgyakorlatokmozgásos 

játékok 

 

ritmusgyakorlat 

 

 

 

 

frontális 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéni, 

csoportos 

 

 

 

 

 

frontális 

 

 

 

 

 

 

 

memória fejlesztése 

 

beszédfejlesztés 

 

 

 

 

 

nyelvi képességek 

fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

megfigyelőké-

pesség fejlesztése 

 

 

 

 

 

beszédfejlesztés 

 

 

 

 

Figyelem 

fejlesztése 
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Hogyan 

mozog?-igék 

gyakorlása 

 

 

A szél 

formáinak 

megnevezése 

 

 

 

 

A szél és az 

évszakok 

viszonya 

 

 

 

Találkozás 

Tavasz 

Tündérrel 

 

 

 

 

 

 

 

Találkozás 

Nyár 

Tündérrel 

 

 

 

 

 

 

Találkozás Tél 

Tündérrel 

 

 

 

 

 

Találkozás Ősz 

Tündérrel 

 

 

 

A szél 

megkeresése 

 

 

 

A 

legyezőkészítés 

Beszélni hallottátok a 

szelet? 

Susog, süvít, fütyöl, 

üvölt.... 

Mozogni tud-e? 

Lebeg, fut, kanyarog......... 

,,Kanyarog a szél, kevereg 

a szél, didereg az eperág mit üzen a 

tél? 

Széles  világban fut a szél 

magában, nyakában a lába, sose érsz 

nyomába...... 

Van neve a szélnek? 

Amikor alig lebeg-

szellőcskének nevezik. 

Amikor felcseperedik-szél. 

Amikor megerősödik és 

körbe, körbe forog –forgószél. 

Amikor összeszedi minden 

erejét, hurrikánnak, orkánnak 

nevezik. 

Mit gondoltok gyerekek 

melyik évszakban legerősebb a szél? 

Gyertek menjünk el az 

évszaktündérekhez és kérdezzük 

meg őket! 

 ,,Susog, susog a szél..... 

-Jó napot, jó 

napot!Tavasztündér az a kérdésem, 

hogy nálad járt-e a szél, szokott 

bekopogni hozzád? 

- Jó napot! Persze, hogy 

szokott. Megsimogatja a sarjadó 

fűszálakat, rügyeket,lerázza a száraz 

ágakat és megtáncoltatja a fákat. 

-Köszönöm. Viszont 

látásra! 

,,Susog, susog a szél..... 

-Jó napot Nyár Tündér! Járt 

nálad a szél? 

-Jó napot.....minden évben 

meglátogat, megsimogatja a 

pipacsok arcát, aztán táncol a 

búzatáblákban és kergeti a 

porszemeket.... 

-Köszönöm...köszönöm 

,,Susog, susog a szél..... 

-Tél Tündér találkoztál szél 

úrfival? 

-Hogyne, megtáncoltatja a 

hópelyheket, olykor hatalmas 

hótorlaszokat rak belőlük, bizony 

nagyon erősen is képes tombolni az 

én országomban.... 

,,Susog, susog a szél..... 

 

 

 

szemléltetés kendő 

segítségével 

 

 

magyarázat 

bemutatás 

 

 

Óvónő szerepben: 

Évszaktündér-párbeszéd 

gyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problematizálás 

értékelés 

 

 

 

 

 

Bemutatás 

 

magyarázat 

feladatvégzés 

értékelés 

 

 

 

 

 

 

szemléltetés 

 

 

egyéni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontális 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontális 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni 

 

 

 

frontális 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szabálytudat 

fejlesztése 

 

 

önkontroll 

fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

gondolkodás 

fejlesztése 

 

 

 

 

figyelem, 

fejlesztése 

 

szintetikus 

gondolkodás 

fejlesztése 

 

 

 

figyelem fejlesztése 

 

 

megfigyelőképesség 

fejlesztése 

 

Verbális kifejező 

kép fejl. 

 

 

 

megfigyelőképesség 

fejlesztése 
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technikájának a 

bemutatása 

 

 

A munkafázis 

ismertetése 

 

Ellenőrzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Játék a 

legyezővel, 

hogy 

kipróbáljuk, 

hogy jól 

készítettük-e 

el. 

 

2.Játék 

Szívószál 

segítségével 

formákat 

röpítünk az 

adott 

geometriai 

formába 

 

3Játék 

Szívószál 

segítségével 

fújjuk át a 

vonalon a 

különböző 

anyagból 

készült 

dolgokat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Játék a 

hajszárítóval 

 

-Szervusz Ősz anyó, de jó, 

hogy látlak! Mondd, volt nálad szél 

úrfi? 

-Persze, hogy volt,most is 

itt van. Megtáncoltatja a sárga 

faleveleket, bebújik a fák lombjai 

közé, lecibálja a fáról. Nézzetek 

körül, mert most is itt van a 

teremben. 

Gyerekek keressük meg 

minél hamarabb, figyeljetek, mert 

látni nem lehet, csak akkor, ha 

valamit megmozgat. 

-Megtáncoltatta a 

mesekuckóban a mesegömböt. Az 

ablaknál megforgatta a szélspirált, a 

nyitott ablaknál táncol a függönnyel  

lágyan. 

Nini mennyi érdekes dolog 

van az asztalon,- egy legyező! 

Készítsünk mi is legyezőt, mert 

azzal be tudjuk fogni a szelet. 

Bemutatom nektek hogyan 

készül.  

Veszünk egy téglalap alakú 

lapot. A széléről kezdve hajtogatni 

kezdjük. Megfordítjuk, felhajtjuk, 

megfordítjuk felhajtjuk és addig, 

addig hajtogatjuk amíg elfogy a lap. 

Ezt követően az összetűrt lapot 

kettéhajtjuk. Veszünk egy ragasztót 

és megragasztózzuk az gyik szélét, 

összeragasztjuk és máris kész van a 

legyezőnk. 

Gyere szélúrfi és bújj bele 

a legyezőbe! Segíts nekünk 

megmutatni hogyan is mozogsz te! 

A legyező segítségével 

szélúrfi az arcomat simogatja, a  

kezemet, tenyeremet cirogatja, a 

kezem hátát, a nyakunkat 

csiklandozza. Próbáljátok ki ti is 

gyerekek. 

Szívószál segítségével 

formákat röpítsünk az adott 

geometriai formába. A testedben 

lévő levegőt belefújni a szívószálba 

és annak a segítségével kergessük 

be a faleveleket a háromszögbe, 

körbe, négyzetbe! 

Szívószál segítségével 

fújjuk át a vonalon a különböző 

anyagból készült dolgokat!Vajon 

melyiket sikerül a 

legkönnyebben/legnehezebben 

befújni? 

 

 

 

Problematizálás  

 

a feladat elvégzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kísérletezés 

 

 

 

 

magyarázat 

 

 

 

 

 

 

 

problematizálás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

értékelés 

 

magyarázat 

megfigyelés 

 

 

Egyéni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontális 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéni 

finommotorika, 

szem-kéz 

koordináció 

fejlesztése 

 

 

figyelem fejlesztés 

gondolkodás 

fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logikus 

gondolkodás 

fejlesztése 

 

Verbális kif. Kép. 

Fejl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizáló kép. fejl 
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Képzelet 

fejlesztő játék 

 

Empátia 

fejlesztő játék 

 

 

Befejezés 

Nevezzük meg milyen 

anyagból készültek és milyen a 

súlyuk:  

-a falevél filcből 

készült,nagyon könnyű 

- az üveg nehezebb, mert 

üvegből készült 

-az üveggolyó is üvegből 

van, nehéz, mert tömör 

-a papirgalacsin papírból és 

szintén könnyű 

-a palack kupakja 

műanyagból készült 

Becslés: Mit godoltok 

melyiket tudjuk elfújni 

könnyebben? 

Az üveget nem sikerül, 

mert nehéz. 

Hajszárító segítségével 

fújjuk át a vonalon a különböző 

anyagból készült dolgokat! 

Mit gondoltok, ezzel 

könnyebb lesz? Figyeljük meg. A 

hajszárító jó messzire röpíti a 

tárgyakat Milyen nagy erő van a 

hajszárítóban! 

Hajszárító segítségével 

kergessük a tárgyakat a megadott 

mértani formába 

Melyik formában vannak? 

A piros háromszögben. Próbáld 

beterelni a sárga négyzetbe! A kör 

üres még.!  

Most vicceljük meg 

szélúrfit, fújjuk bele egy lufiba! 

Hallgatózzuk meg, hogy 

érzi magát benne. Én úgy látom 

kesereg. Lássuk milyen arca lehet. 

(egy szomorú arcot rajzolunk filc 

segítségével a lufira) 

Engedjük útjára szegényt, 

mert a szél szabadon szeret 

szárnyalni, mint a gondolat. 

Ha elengedjük a száját a 

lufinak, ő gyorsan ki tud szaladni 

belőle. 

Próbáljuk meg. 

Búcsúzzunk el tőle! 

Jó volt együtt játszani, 

Isten veled szélúrfi! 

Hogy érezted magad a 

játékban? Sikerült minden játékot 

kipróbálnod? Melyik volt a 

legkönnyebb/legnehezebb feladat? 

 

 

 

 

Problematizálás- 

problémamegoldás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés- önértékelés 

 

Problémamegoldó 

kép. fejl 

 

 

Érzelem kifejezés 

képességének fejl 

 

 

Empátia kép. 

fejlesztés 

 

 

Önértékelés 

kőpességének 

fejlesztése 
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PLANIFICĂRI CALENDARISTICE LA DISCIPLINA COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ PENTRU 

CLASA I. 

 

 

Profesor pentru învăţământ primar : Demeter Izabella 

Şcoala Gimnazială Sámuel József Chendu        

                                                                                               

NR. ORE SĂPTĂMÂNAL: 4 

 

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: 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute  

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral scurt, articulat clar şi rar, însoţit de gesturi  

1.2. Recunoaşterea unor informaţii specifice dintr-un mesaj oral articulat clar şi rar, însoţit de suport imagistic  

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale în contexte de comunicare familiare  

1.4. Executarea unui set de două, trei comenzi didactice rostite clar şi rar  

 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

2.1.Reproducerea unor mesaje simple respectând pronunţia sunetelor specifice limbii române şi accentul la nivelul cuvântului  

2.2. Transmiterea de informaţii prin formularea de enunţuri simple referitoare la obiecte, persoane, activităţi din mediul apropiat  

2.3. Exprimarea de cantităţi prin intermediul numerelor  

2.4. Oferirea de răspunsuri scurte şi formularea de întrebări simple în situaţii de comunicare pe teme familiare  

2.5. Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau creează mesaje pe teme cunoscute  

2.6. Manifestarea interesului pentru schimbul de mesaje în limba română cu interlocutori cunoscuţi  

 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute  

3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise scurte din universul apropiat  

3.2. Recunoaşterea semnificaţiei unor reprezentări simbolice din mediul înconjurător  

 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare  

4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care elaborează, cu sprijin, scurte mesaje scrise  

4.2. Reproducerea unor mesaje scurte funcţionale redate prin semne/simbolurI 
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Manual folosit: Comunicare în limba română – pt. şcolile şi secţiile cu predare în lb. maghiară - 

Autori: Karp Ágnes 

            Makai Emese – Márta 

Editura: E.D.P 

Ediţia: 2018 

 

                                                                                  PLANIFICARE CALENDARISTICĂ - Semestrul I. 

Disciplina:Limba şi literatura română 

Număr ore săptămânal:4 ore 

UNITĂŢI DE 

ÎNVĂŢARE 

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI NR.ORE PERIOADA OBS 

Recapitulare  1.1.,1.2.,1.4.,2.5.3.1., Ce am învăţat în clasa pregătitoare 4 Săpt. I.  

Eu și lumea  

înconjurătoare 

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 

2.4., 

2.5., 2.6., 3.1.. 

Eu, familia și locuința 

Eu și  familia mea 

Locuința mea  

Camera mea 

Școala 

 La școală! 

Rechizitele și activitățile școlarului 

Activitățile  zilnice 

Ce fac eu acasă? 

Programul meu zilnic 

Recapitulare  

Evaluare 

 

4 

4 

3 

 

3 

3 

 

2 

3 

1 

1 

 

Săpt II 

Săpt III. 

Săpt. IV. 

 

Săpt.V 

Săpt.V-VI 

 

Săpt.VI. 

Săpt.VII 

 

Săpt.VIII 
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Anotimpuri îndrăgite 1.1,1.2, 

1.3,1.4, 

2.1,2.5 

2.3.3.2. 

2.6.,4.2. 

1.1,1.2, 

1.3,1.4, 

2.1,2.5 

2.3.3.2. 

2.6.,4.2. 

Toamna cea colorată 

Este toamnă 

Hainele mele colorate 

Cumpărăm haine 

 Bucuriile iernii 

E  iarnă 

Luna cadourilor 

Recapitulare semestrială 

Evaluare 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

6 

2 

 

Săpt.VIII 

Săpt.IX 

Săpt.IX-X 

 

Săpt.X-XI 

Săpt.XI 

Săpt.XII-XIII 

Săpt.XIII 

 

                                                                                               PLANIFICARE CALENDARISTICĂ - Semestrul II 

Disciplina:Limba şi literatura română 

Săptămânal:4 ore 

UNITĂŢI DE 

ÎNVĂŢARE 

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI NR. ORE PERIOADA OBSERVAŢII 

 

Creștem sănătoși 

 

1.1,1.2, 1.3,1.4, 2.1 

2.5,2.3. 3.2. 

2.6.,4.2 

Alimente 

Mâncarea preferată 

Meniul zilei 

 Aranjăm masa 

Recapitulare 

Evaluare 

Stil de viață sănătos 

Corpul meu 

Să ne îngrijim sănătatea! 

Recapitulare /Evaluare 

   

3 

3 

3 

2 

1 

 

2 

3 

3 

 

Săpt.I. 

Săpt I.-II. 

Săpt II.-III 

Săpt. III. 

 

 

Săpt. IV. 

Săpt. IV-V 

Săpt. V. 
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Sărbătoare și 

distracție 

 

1.1,1.2,1.3,1.4, 

2.1,2.2,2.5, 2.6 

2.3. 

3.2.,4.1, 4.2 

 

1.1,1.2,1.3,1.4, 

2.1,2.2,2.5, 2.6 

2.3. 3.2., 4.1,4.2 

Cu prietenii 

Ziua de naștere a lui Bogdan 

Să numărăm până la 15! 

Cu prietenii 

La carnaval 

Primăvara cea voioasă 

E primăvară 

În excursie 

Recapitulare /Evaluare 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

2 

 

Săpt.VI. 

Săpt.VI-VII 

Săpt.VII-VIII 

Săpt.VIII 

 

Săpt.IX 

Săpt.IX-X 

Săpt.X 

 

La sat, la oraș  

1.1,1.2,1.3,1.4, 

2.1,2.2,2.5, 2.6 

2.3. 3.2.,4.1, 4.2 

 

1.1,1.2,1.3,1.4, 

2.1,2.2,2.5, 2.6 

2.3. 

3.2.,4.1, 4.2 

Satul bunicilor 

La bunici 

Animale domestice 

Animale sălbatice 

În oraș 

Unde locuiește Irina? 

Și eu voi fi mare! 

În oraș 

La sfârșit de săptămână 

Recapitulare 

Evaluare 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

3 

3 

3 

1 

 

Săpt.XI 

 

Săpt.XII 

 

 

Săpt.XIII 

Săpt.XIII-XIV 

Săpt.XIV 

Săpt XV 

 

 

Bucuriile verii 1.1,1.2,1.3,1.4, 

2.1,2.2,2.5, 2.6 

2.3. 

3.2.,4.1, 4.2 

În așteptarea vacanței 

E vară 

Ora 

Poveste cu trei purceluși 

Poveste cu trei fluturi 

Se apropie vacanța! 

Recapitulare.Evaluare 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Săpt.XVI 

 

Săpt.XVII 

 

Săpt.XVIII 
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Recapitulare finală 

Evaluare finală 

3 

1 

Săpt.XIX 

 

 

RESURSE:  

Comunicare în limba română – pt. şcolile şi secţiile cu predare în lb. maghiară -Autori: Karp Ágnes ,Makai Emese – Márta, Editura: E.D.P   Ediţia: 2018 

METODE UTILIZATE: lectura după imagini, demonstraţia, observarea, conversaţia, dialogul, jocul didactic, cântecul, recitarea, brainstorming, jocul de rol,  

FORME DE ORGANIZARE: activitate în perechi, activitate frontală, activitate individuală, activitate pe grupe,  activitate cooperativă 

FORME DE EVALUARE: Metode tradiţionale: probe orale (conversaţia de verificare – întrebări/răspunsuri, verificarea pe baza unui suport vizual / auditiv, 

dialogul purtat între doi elevi, prezentarea unui portofoliu sau unei lucrări în faţa clasei); probe scrise (lucrări de control sau probe de evaluare sumativă); 

Metode alternative: observarea sistematică a elevului în timpul rezolvării sarcinii, proiectul, portofoliul, autoevaluarea  
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PLANIFICĂRI CALENDARISTICE LA DISCIPLINA COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ PENTRU CLASA A II- 
 

Profesor pentru învăţământ primar : Simon Ilona Gizella 

LiceulTehnologic Sfântul Gheorghe-Sîngeorgiu de Pădure 

 

                  

Nr. ore  saptamanal: 4 

 

Competente generale: 

1. Receptarea de mesaje orale in contexte de comunicare cunoscute 

2. Exprimarea de mesaje orale in diverse situatii de comunicare 

3. Receptarea unei varietati de mesaje scrise ,in contexte de comunicare cunoscute 

4. Redactarea de mesaje in diferite situatii de comunicare 

 

Competente specifice: 

1.1. Identificarea semnificatiei unui mesaj oral  clar articulat ,emis cu viteza de la rar spre normal 

1.2. Recunoasterea de informatii specifice dintr-un mesaj oral clar articulat ,emis cu viteza   de la rar spre normal 

1.3. Manifestarea curiozitatii fata de receptarea semnificatiei mesajelor orale, in diferite contexte de comunicare 

1.4. Executarea unui set de  comenzi didactice rostite cu viteza normala 

2.1. Reproducerea unor mesaje simple respectand pronuntia specifica a diftongilor,triftongilor si a hiatului la nivelul cuvantului,a accentului si a intonatiei 

2.2. Transmiterea de informatii prin formularea de enunturi referitoare la intamplari cunoscute ,traite 

2.3.Utilizarea corecta a cuvintelor care denumesc fiinte,lucruri,actiuni,cantitatea si ordinea obiectelor din mediul apropiat 

2.4. Oferirea de raspunsuri scurte si formularea de intrebari  simple referitoare la obiecte ,persoane,activitati din mediul apropiat 

2.5. Participarea la jocuri de comunicare in care formuleaza mesaje 

2.6. Manifestarea interesului pentru schimbul de mesaje in limba romana cu diferiti interlocutori  

3.1. Manifestarea curiozitatii pentru decodarea unor scurte mesaje scrise  

3.2.Identificarea  semnificatiei globale a unui text scurt citit 

3.3.Realizarea corelatiei intre text si ilustratia care insoteste textul 

3.4.Recunoasterea sunetelor si literelor specifice limbii romane si diferentierea fata de cele din limba maghiara 

3.5.Citirea in ritm propriu si cu voce tare a unui text cunoscut,de mica intindere 

4.1. Redactarea de mesaje scrise simple,cu respectarea unor conventii de baza 

4.2. Reproducerea /completarea unor scurte mesaje functionale 
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   Planificare calendaristică-Semestrul I. 

 

DISCIPLINA:COMUNICARE  ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

NUMĂR ORE SĂPTĂMÂNAL:4 

Competenţe 

specifice 

Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Nr. ore Perioada Observații 

1.1.,1.2.,1.3. 

2.1.,2.2.,2.4.,2.5. 

3.1.,3.3., 

4.1. 

Din nou la școală 

 

 

Cum ai petrecut vacanta?                              

 Din nou la școală                                         

2 

 

2 

Săpt. I  

  Spune ce îți place 

Cunosc multe litere  

2 

2 

Săpt. II  

  Deja citesc ... 

Recapitulare 

Test de evaluare            

2 

1 

1 

Săpt. III  

1.1.,1.2.,1.3. 

2.1.,2.2.,2.3.,2.4., 

2.5.3.1.,3.2.,3.3., 

3.4.,3.5.,4.1. 

Sunetele, literele, grupuri 

de litere  

a-j 

 

Sunetul și litera a A             

Grupul de sunete oa       

Sunetul și litere e E 

 

2 

1 

2 

Săpt.  

IV-V 

 

  Grupul de sunete ea 

Sunetul și litera c C 

1 

2 

Săpt.V  

  Sunetul și litera i I 

Grupurile de sunete  ia ie 

2 

2 

Săpt. VI  

  Sunetul și litera s S 

Meseriile preferate 

Sunetul și litera ă Ă 

2 

 

2 

Săpt.VII  

  Grupurile de sunete ua uă 

Sunetul și litera j J 

2 

    2 

Săpt. VIII  

  Jocul Lego 

Recapitulare 

Test de evaluare 

1 

2 

1 

Săpt. IX  

1.1.,1.2.,1.3., 

1.4.,2.1.,2.2.,2.3., 

2.4.,2.5.,2.6 

 

Sunetele, 

literele, grupuri de litere: 

ș,ț,î,â,ce,ci,k, 

Sunetul și litera ș Ș 

Cocoșelul și șarpele 

Sunetul și litera ț Ț 

Invitația 

1 

1 

1 

1 

Săpt.X 
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ge,gi , x Sunetul și literele î Î, â Â 4 Săpt.XI  

3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5. 

4.1.,4.2. 

 Băiețelul și câinele- Grupul de litere ce Ce 

Micul dejun- Grupul de litere ci Ci 

2 

2 

Săpt.XII  

  Recapitulare semestrială 

Evaluare semestrială 

2 

2 

Săpt.XIII  

 

Planificare calendaristică- semestrul II. 

 

DISCIPLINA:COMUNICARE  ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

NUMĂR ORE SĂPTĂMÂNAL:4 

 

Competenţe 

specifice 

Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Nr. ore Perioada Observații 

3.1.,3.2.,3.3., 

3.4.,3.5. 

4.1.,4.2. 

Sunetele, 

literele, grupuri de litere: 

ș,ț,î,â,ce,ci,k, 

ge,gi , x 

Puiul de arici 

Sunetul și litera k K 

2 

2 

Săpt I.  

  Grupul de litere ge Ge 

La săniuș 

2 

2 

Săpt.II  

  Grupul de litere gi, Gi- Gino, puiul de girafă         4 Săpt.III  

  Sunetul și litera x, X Biletul 4 SăptIV.  

1.1.,1.2.,1.3.,2.1.,2.2.,2.4., 

2.5.,2.6.3.1.,,3.2.,3.3.,3.4., 

3.5.,4.1.,4.2. 

Sunetele, literele, grupuri de 

litere: q,y,w,che,chi, 

ghe,ghi 

Grupul de litere che, Che 

Motăneii 

 

4     Săpt.V  

  Grupul de litere chi, Chi- Fi numai ochi și urechi! 4     Săpt VI  

  Sunetele și literele q,Q,y,Y,w,W- Disneyland 4     Săpt. VII  

  Grupul de litere ghe, Ghe- Înghețata de căpșuni 4     Săpt. VIII  

  Grupul de litere ghi, Ghi- Ghiocelul 4    Săpt. IX  

  Recapitulare - Evaluare  4    Săpt.X  

1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,2.1.,2.2., 

2.3.,2.4.,2.5.,2.6,3.1.,3.2., 

3.3.,3.4.,3.5.,4.1.,4.2. 

Lumea noastră 

 

 

Alfabetul 

În lumea literelor 

Să fim ordonați! 

2 

2 

Săpt.XI  
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Creioanele lui Ionel 

  Să fim creativi! 

Să nu ne plictisim! 

La noi acasă 

Bine e la noi acasă!-de Emilia Căldăraru 

2 

 

2 

Săpt.XII  

  Pinocchio (fragment), după Carlo Collodi 

O viață fără griji 

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

Băieții și broaștele, după Esop 

2 

 

2 

Săpt.XIII  

  Să ne exprimăm părerea! 

Cearta, după Bucur Milescu 

Recapitulare 

Evaluare 

1 

1 

1 

Săpt.XIV  

1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,2.1.,2.2., 

2.3.,2.4.,2.5.,2.6,3.1.,3.2., 

3.3.,3.4.,3.5.,4.1.,4.2. 

Lecții de viață 

 

 

O faptă bună 

Leul și șoarecele (basm popular) 

Fiecare muncă trebuie respectată 

Calul și câinele,  

după Victor Sivetidis 

2 

 

2 

Săpt.XV  

  Bucate preferate  

Sarea în bucate, 

după Petre Ispirescu 

Să ne îngrijim sănătatea! 

Doctorul Vulpe 

2 

 

2 

Săpt.XVI  

  Vine vacanța! 

Apolodor în vacanță (fragment din A doua carte a lui Apolodor, de 

Gellu Naum) 

Planuri de vacanță 

Scrisoare către Vacanță 

2 

 

2 

Săpt.XVII  

  Recapitulare finală 

Evaluare finală 

Să ne jucăm! 

6 

2 

Săpt. 

XVIII,XIX 
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Resurse: caiet de lucru,  imagini, povești, jocuri didactice, CD-uri, dialoguri, jocuri muzicale,  creioane colorate, hârtie colorată, carton, foarfecă, lipici, jucării; 

Comunicare în limba romănă  - caiet de lucru pentru clasa a II-a (  Editura Kreatív ),Taina literelor fermecate (Corvin-2014),Caruta cu jucarii(Zahu 

Valeria,Novum) 

Metode utilizate:conversatia,explicatia,exersarea,joc de rol,jocuri didactice 

Forme de organizare:frontala,in grup,in perechi 

Forme de evaluare: iniţială,sumativa,formativa 
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Effective Lesson Planning 

 

Olivia – Alexandra Tudoran 

Colegiul Tehnic „Henri Coandă“, loc. Timișoara, jud. Timiș, România 

 

 

Creating an effective lesson plan means exactly that - planning. Take the time to think about what it is you want 

to accomplish with this lesson plan and what your students should know in the end. Your daily lesson plans should detail 

the specific activities and content you will teach during a particular week. As with all planning, the format of lesson plans 

will vary from school to school. They usually include: 

• lesson objectives – teaching objectives; 

• objectives for student learning; 

• teaching/learning activities - procedures for 

delivering instruction; 

• methods of assessing your students; 

• student groupings; 

• materials needed to carry out the lesson plan. 

While it's important to make sure your material will not overrun the clock, it's equally important not to end too 

early. The easiest way to do this is to have several different end points. This way, you can keep an eye on the clock as 

you're actually teaching and you'll be able to stop when you need to or continue on if need be. 

Bellow it is an example of a lesson plan used at an inspection, take is as a guide or an example of good practice. 

LESSON PLAN 

 

Name: Olivia – Alexandra Tudoran              School: “Henri Coanda” Technical College, Timisoara 

Date:  March 25th  2021                                 Level: Intermediate 

Grade: IXth  D                                               Textbook: Going for GOLD – Upper Intermediate   

No of students: 23                                         Unit: More, More, More 

Lesson: Books – Passports with a Destination (“The Elephant and the Six Blind Men”) 

Time: 50 minutes  

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

Lesson Aims:  

➢ Raising the Ss’ awareness about the subject (of 

the lesson) 

➢ Revising previously taught vocabulary 

➢ Developing reading skills – making predictions 

➢ Developing speaking skills - prediction/gist 

Lesson Objectives: 

By the end of the lesson the students will be able to: 

1. express a personal opinion; 

2. retrieve information from a text they read; 

3. provide arguments for the opinions they express; 

4. use the vocabulary related to body appropriately in 

oral/written communication;  

5. use correctly the adjectives and adverbs. 

Aids / Materials:  

▪ video projector 

▪ Power Point Presentation 

▪ blackboard 

▪ large sheets of paper  

▪ worksheets                   

▪ markers 

 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4i7ud16LMAhUFXCwKHQj0BjcQFgg3MAE&url=http%3A%2F%2Fwww.crlt.umich.edu%2Fgsis%2Fp2_5&usg=AFQjCNHG1SzKrwEDOBcI2m9nLodhXP418A&sig2=GXHs86iveTIxmxFV7ThKYQ&bvm=bv.119745492,d.bGg


         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1647 

Assumptions: I assume my Ss are familiar with the vocabulary used in the lesson. 

Anticipated problems: My Ss might have problems expressing their thoughts freely, but I’ll encourage them to say what 

they think.  

 

Bibliography: 

• Acklam, R., Crace, A. (2003), Going for Gold – Upper-Intermediate (Student’s Book; Teacher’s Guide), 

London: Longman Pearson; 

• Harmer, Jeremy (2001), The Practice of English Language Teaching, 3rd Edition, London: Longman 

(Handbooks for Language Teachers);  

• “The Elephant and the Six Blind Men” available at http://www.constitution.org/col/blind_men.htm (accessed on 

21st March 2016). 

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

• Activity 1 – Warm-up 

Aim: to introduce the topic of the lesson 

   Procedure                                                                                                Interaction           Timing 

1. The teacher asks the leader of each group to go to another                        T-S                      6’ 

group and play “The Hangman” game with its members, in order to             S-S 

find out the title of the lesson.                    

2. The teacher encourages the students and helps them if needed.                 T-S                        

Evaluation: Ss will discover the title of the story, and this way they start making predictions about the subject of the 

lesson. 

The teacher writes the title on the blackboard.                                                                        

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

• Activity 2 – Making Predictions  

Aims: to develop reading skills – making predictions 

           to develop speaking skills - prediction/gist 

Procedure                                                                                                Interaction           Timing 

1. The teacher announces the new topic and the objectives               

of the lesson.                                                                                                   T-S                       25’ 

2. The Ss read the story as it is shown on the slides and try to                      S-S 

predict what will happen next in the story. While they do this, they 

fill in the exercise on worksheet 2 - the Ss have the opportunity to  

check if they were right or how close they have been from the truth. 

The T encourages her Ss to say what they think, and to make predictions about the story. There are no wrong 

predictions; each is accepted, if it is supported with arguments.  

Evaluation: The T encourages the Ss, and helps them sketch their thoughts.   

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

• Activity 3 - J. Saxe’s fable 

Aims: to review and practice the degrees of comparison for adjectives 

           to practice skimming and scanning  

 

http://www.constitution.org/col/blind_men.htm
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Procedure                                                                                                    Interaction           Timing 

1. The teacher asks Ss to skim and scan the text and find five                         T-S                        7’ 

adjectives in the text and write the degrees of comparison for each  

of them.  

2. Then the T asks her Ss to think of 8 words that rhyme with “blind” or  

“nice”. The students are encouraged to work in pairs and solve the task.          S-S                          

 The teacher walks around acting as controller and assistant. 

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

Homework: Choose four (4) words from the list and write a rhyming quatrain. T-S                2’ 

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

• Activity 4 – Feedback 

Aims: to read between the lines the fable /  to understand the moral of the story 

            to state an opinion regarding a certain topic 

Procedure                                                                                                Interaction           Timing 

1. The teacher asks the students to state their opinion regarding the  

message / moral of the story.                                                                          S-S                      10’ 

3. The teacher encourages the students to think of qualities                          T-S 

that make a good / wise man.        

Evaluation: The T encourages the Ss, and helps them sketch their thoughts.                                                                                                                                                 

➢ Worksheet 1 

 CLUE: title of a story  (Answer: “The Elephant and the Six Blind Men”) 

➢ Worksheet 2 

What do you think the story is about? __________________________________________________________ . 

What do you think will happen next? 

▪   

▪   

▪   

What happened in fact? 

▪  

▪   

▪    

“_ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _     _ _ _     

_ _ _    _ _ _ _ _    _ _ _ “ 
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To be effective, the lesson plan does not have to be an exhaustive document that describes each and every possible 

classroom scenario. Nor does it have to anticipate each and every student’s response or question. Instead, it should provide 

you with a general outline of your teaching goals, learning objectives, and means to accomplish them. It is a reminder of 

what you want to do and how you want to do it. 

 

 

 

Bibliography: 

• Harmer, Jeremy (2001), The Practice of English Language Teaching, 3rd Edition, London: Longman 

(Handbooks for Language Teachers); 

• Scrivener, Jim (2005), Learning Teaching: A Guidebook for English Language Teachers, London: Macmillan. 

➢ Online Resources: 

• Guide to lesson planning available at https://newteachers.tes.co.uk/news/realistic-guide-lesson-planning/45965 

(accessed on 18th April 2016) 

• Tips to Lesson Planning available at http://www.teach-nology.com/teachers/lesson_plans/5tips.html (accessed on 

18th April 2016)  

https://newteachers.tes.co.uk/news/realistic-guide-lesson-planning/45965
http://www.teach-nology.com/teachers/lesson_plans/5tips.html
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PROIECT DIDACTIC 

 

Prof. Înv. Preșcolar Matei Ioana Mihaela 

G.P.N. NR. 2 CRESUIA 

 

Unitatea de învățământ:  

Grupa: mijlocie 

Data:  

Educatoare:  

Tema anuală de studiu: ,,Când,cum și de ce se întâmpla?" 

Subtema: ,,Iarna se joacă cu noi" 

Tema activității: ,,Iarna" 

Tipul activității: Formare de deprinderi intelectuale 

Categoria de învățare: Educarea limbajului 

Mijloc de realizare: Memorizare 

Forma de organizare: frontală, individuală, pe grupuri mici. 

Scopul activității: dezvoltarea deprinderii de a memora și reproduce voluntar și logic poezia, îmbogățindu-și vocabularul 

cu cuvinte noi ( geroasă, voinici ). 

Obiective operaționale: 

- să memoreze logic textul și să-l reproducă expresiv, respectând intonația,  pauzele și folosind un ton și un ritm 

propriu; 

- să-și însușească sensul cuvintelor geroasă și voinici; 

- să răspundă corect la întrebările legate de conținutul poeziei; 

- să manifeste interes pentru activitate. 

Strategii didactice: 

      ● Metode și procedee: conversația dirijată, observația, explicația, povestirea,  demonstrația, exercițiul, jocul ,,Continuă 

tu". 

      ● Mijloace de învățământ: planșa reprezentând anotimpul iarna, continutul poeziei. 

      ● Metode de evaluare: observația directă, analiza răspunsurilor copiilor, evaluarea orală acordare de recompense, 

aprecieri verbale. 

Durata: 20-25 minute 

Bibliografie: 

    ,,Curriculum pentru învățământul preșcolar", MECT, 2009 

   N. Coroiu, G. Druța, L. Pușcaș ,,Ghid orientativ de proiectare a activităților din învățământul preșcolar – Vol. 4: DLC – 

Domeniul Limbă și comunicare", Editura Aureo, Oradea, 2015 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Evenimentul 

didactic 

Conținutul științific Strategii didactice Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

Asigurarea condițiilor necesare pentru buna desfășurare a 

activității: 

- aerisirea sălii de grupă; 

- pregătirea materialului didactic necesar; 

- așezarea copiilor pe scăunele în semicerc. 

 Observarea 

comportamentului 

copiilor. 

2. Captarea 

atenției 

Voi capta atenția copiilor cu ajutorul planșei care 

reprezintă anotimpul iarna. Se va derula o mică 

conversație pe tema anotimpul rece în care ne aflăm. 

  

Observația 

 

Concersația 

Observarea directă a 

comportamentului 

copiilor 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Astăzi copii, vă voi spune poezia pe care ne-a trimis-o 

Zâna Iarna. Poezia se numește ,,Iarna" și este poezia 

preferată a Zânei, deoarece ei îi plac culorile cu care se 

îmbracă natura în acest anotimp și se bucură atunci când 

îi vede pe copii încântați de jocurile iernii prin zăpadă. 

- Vreți să știți ce s-a întâmplat în poezie? 

Atunci trebuie să fiți foarte atenți ca să rețineți poezia s-

o puteți spune părinților voștri, dar mai ales s-o ajutăm pe 

Zâna Iarna să nu-și piardă zăpada. 

  

 

Conversația 

 

 

 

Explicația 

  

Observarea 

comportamentului 

verbal și nonverbal al 

copiilor 

4. Dirijarea 

învățării 

1. Familiarizarea cu conținutul poeziei: 

 Iarna cea geroasă a sosit acum iar bulgării de zăpadă se 

formează pe drum spre bucuria copiilor. Din acest motiv 

copiii sunt veseli și aleargă pe stradă ca niște voinici. 

Copiii nu-și doresc ca iarna să plece și tocmai de accea o 

roagă să mai vină pe la ei deoarece mereu le aduce numai 

bucurii. 

2. Recitarea model: 

,, Iarna" 

  Iarna cea geroasă, 

  A sosit acum. 

  Bulgări de zăpadă, 

  Își fac loc pe drum. 

      Veselia-i mare 

      Pentru noi cei mici 

      C-alergăm pe stradă, 

      Ca niște voinici. 

          Iarnă mult frumoasă, 

          La noi să mai vii. 

          Căci tu-ntotdeauna, 

          Ne-aduci bucurii." 

Recit poezia model de 2 oei, clar, expresiv, cu mimica și 

gesticulația adecvată, trezind emoții. 

Învățarea poeziei: 

Învățarea poeziei se face pe unități logice         ( strofe ) 

și integral, individual, pe grupuri mici și cu întreaga 

grupă de copii. Se memorizează prima strofă, apoi 

cealaltă, de fiecare dată reluându-se și strofa anterioară. 

La fel și cu ultima strofă. Voi insista pe recitarea 

individuală pentru urmărirea corectitudinii pronunțării 

 

 

 

 

Povestirea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

Conversația 

 

 

Explicația 

 

 

Exercițiul 

 

 

Observarea 

comportamentului 

nonverbal al copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea orală 

 

 

 

Aprecieri verbale 

pozitive 
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cuvintelor, fidelitatea reproducerii, expresivitatea dar și 

pe cea colectivă. 

 

5. Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

Se realizează prin repetarea poeziei de către copii atât pe 

fragmente, cât și integral. Se apelează atât la recitarea 

individuală cât și la recitarea colectivă. Copiii vor fi 

împărțiți pe două grupe vocale care vor fi adversare iar 

fiecare din grupe vor ține un mini recital în fața grupului 

advers. Va câștiga grupa care recită poezia cel mai bine. 

Conversația 

 

Explicația 

 

Exercițiul 

 

Jocul 

Evaluarea orală 

Observarea 

comportamentului 

individual 

 

Evaluarea răspunsului 

copiilor 

6. Evaluarea 

activității 

Le voi propune jocul-exercițiu ,,Continuă tu", în care 

copiii numiți vor recita poezia de unde a rămas copilul 

solicitat înaintea lor. 1 sau 2 copii recită integral poezia 

Conversația 

Explicația  

Jocul 

Exercițiul 

Evaluarea orală 

individuală 

Aprecieri verbale 

pozitive 

7. Încheierea 

activității 

Se fac aprecieri individuale și generale asupra modului în 

care au memorat poezia și au participat la activitate. Se 

vor duce la băncuțe cântând cântecelul: ,,Săniuța fuge!" 

 

 

Conversația 

 

Aprecieri verbale 
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TRADIŢIONAL - MODERN ÎN EDUCAŢIE 

Autor: Prof. ZAMFIR  FĂNUŢA 

Colegiul Tehnic Transilvania, Braşov 

                                                

Learning centered on student refers to learning and not to teaching. Teacher is intended to coordinate learning 

and to teach students to understand how they learn, urging them to assume responsibility for their own education. Learning 

principles centered on student are:  each student is unique, each student has the right to learn, schools are serving a 

Community, students with special needs are a normal part of a Community, the best teaching centered on student takes 

into account individual differences and needs. Based on a simple questionnaire the student’s learning style may be tailored: 

hearing, vision or practically.  

 

Ce înseamnă învăţarea centrată pe elev?  Se referă  la învăţare  şi nu la predare. Rolul profesorului este de a 

coordona învăţarea. Are rolul de a-i învăţa pe elevi să  înţeleagă modul în care învaţă. Oferă indivizilor oportunităţi de a 

învăţa într-un mod care îi ajută să înveţe cel mai bine. Îndeamnă  pe elevi să-şi asume responsabilitatea propriei lor educaţii. 

Principiile învaţării centrate pe elev. Fiecare elev este unic. Fiecare elev are dreptul să înveţe. Şcolile deservesc 

o comunitate. Elevii cu “nevoi speciale” reprezintă o parte normală a unei comunităţi. Cea mai bună predare centrată pe 

elev ia în considerare diferenţele şi nevoile individuale. 

Stiluri de învăţare. Un chestionar simplu, uşor de utilizat de către elevi, stabileşte stilurile de învăţare: auditiv, 

vizual, practic. 

AUDITIV- elevului îi place să asculte cursuri, casete şi să facă rezumatul a ceea ce a învăţat, repetă cu voce tare 

informaţiile, ideile învăţate; 

VIZUAL -elevului îi place să înveţe cu ajutorul graficelor, hărţilor, casetelor video, afişelor; el preferă să vizualizeze 

cuvinte, concepte, idei; el va scrie informaţiile învăţate pentru a le verifica vizual; 

PRACTIC- elevului îi place să scrie repetat ideile şi faptele învăţate, are nevoie să se  implice fizic în activitatea respectivă, 

întocmeşte fişe de studiu şi ia notiţe la cursuri, utilizează fişe pentru a învăţa diferite idei; de obicei, învaţă prin îndeplinirea 

unei activităţi practice. 

Profesorii pot folosi informaţiile despre stilul de învăţare al elevilor lor în trei moduri principale: 

• Activităţile la lecţii pot fi variate astfel încât să garanteze că toate stilurile de învăţare sunt satisfăcute la un anumit 

moment al lecţiei; 

• Se pot da teme individuale elevilor pe baza stilului de învăţare sau preferinţelor, deşi acest  lucru ocupă  mult din 

timpul profesorului; 

• Elevilor li se pot da informaţii despre stilul lor de învăţare şi acest lucru poate fi folosit la stabilirea obiectivelor, 

folosind în acest fel cel mai bine punctele lor forte şi dezvoltând punctele slabe. 

 

Exemplu de proiect de lecţie şi fişă de lucru la disciplina Desen Tehnic, clasa a IX-a, desfaşurată după modelul învăţării 

centrate pe elev: 
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Proiect de lecţie 

Subiectul lecţiei: Reprezentarea şi cotarea filetelor. 

Unitatea de învăţare:  Cotarea desenelor tehnice. 

Competenţe specifice vizate:  

            Aplicarea regulilor de reprezentare şi cotare a formelor constructive simple. 

Valori şi atitudini vizate : 

➢ Stimularea curiozităţii, imaginaţiei şi perseverenţei, încrederii în forţele proprii prin activităţile desfăşurate. 

➢ Dezvoltarea gândirii autonome, critice, a spiritului de observaţie. 

➢ Formarea şi dezvoltarea imaginaţiei spaţiale. 

Scopul:  

-Oferirea de informatie. De la teorie la practică: explicarea conceptelor teoretice. 

-Dezvoltarea de abilităti  de comunicare orală. 

-Dezvoltarea lucrului în echipă. 

-Analiza şi evaluarea invăţării. 

Metodele, procedeele şi mijloacele: conversaţie euristică, dezbaterea, problematizare, fişe de lucru, fişe de autoevaluare, 

organizarea clasei – pe 3 grupe de elevi (3 elevi cu stil de învăţare practic, 5 auditiv, 2 vizual), evaluare prin observare 

sistematică + analiza fişelor de lucru, autoevaluare. 

Strategia de predare: suport de curs, fişe de lucru, expunere orală, citire, discuţie, lucru în grup, întrebări de control. 

Tipul (varianta) de lecţie: sistematizare, formare de deprinderi intelectuale (prin aplicaţii). 

Materiale bibliografice utilizate: manualul şcolar-Desen Tehnic, cls a-IX-a/Mariana Tănăsescu. 

Locul de desfăşurare al lecţiei: cabinetul de desen tehnic. 

 

Fişa de lucru  

(Fiecare elev va rezolva subiectele corespunzătoare stilului de învăţare pe care îl are: A-auditiv; V-vizual; P-practic). 

(A)    Subiectul I:  Completaţi spaţiile libere din următorul enunţ folosind cuvintele din şirul:  elicoidală, cilindrică, 

exterior, interior. 

                          Filetul: nervură .................... dispusă pe o suprafaţă de rotaţie .................. (filet cilindric) sau .............. 

(filet  conic), la .................. (filet exterior) sau la ....................... (filet interior).  

(V)     Subiectul lI:  Precizați tipul filetului în funcţie de forma transversal a spirei: 

(A-V) Subiectul III:  Enumerați elementele caracteristice ale filetului. 

(A-V) Subiectul IV: Stabiliţi valoarea de adevăr pentru următoarele afirmaţii, încercuind A (adevărat) sau F (fals): 

                        a.  Vârful filetului se reprezintă cu linie continuă subţire.              A     F 

                                   b. Lungimea utilă (la filetele cu ieşire) în  vedere longitudinală se reprezintă cu linie continuă groasă  

perpendiculară pe axă.                                                                                               A     F 

                                   c. Fundul filetului se referă la diametrul interior d1 al filetului exterior şi la diametrul exterior D al 

filetului interior.                                                                                                         A     F 

                                   d. Pasul filetului p reprezintă distanţa dintre două flancuri consecutive, situate într-un plan axial, de 

aceeaşi parte a filetului.                                                                                              A     F 

(P)   Subiectul V: Stabiliţi prin săgeţi corespondenţa : 

 După sensul înclinării spirei:                           filet fin,  
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                     normal, 

                     cu pas mare. 

 

 După sistemul de măsurare:                             simple (cu un singur început),  

                     cu 2...6 începuturi; 

 

 După numărul de începuturi:                           filet metric,  

                    filet în ţoli (inch); 1 inch = 1” = 25,4 mm; 

 

 După mărimea pasului:                                    filet dreapta,  

                    filet stânga; 

(P)   Subiectul VI : Completaţi spaţiile libere privind indicaţiile, din figurile de mai jos: 

 

 

Fig. 1 

 

 

Fig. 2
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PROIECTUL UNITĂŢII DE PREDARE- ÎNVĂŢARE: 

Sistemul endocrin  
 

Veiss Aloma Maria 

Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra Neamț, Neamț 

 

Disciplina: Biologie           

Prof. Aloma Maria Veiss 

Nr. ore/săpt. : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tip curriculum: B1 

Clasa:  XI                                                                                                                                                                                                     

 

Cuprinde:  12 lecţii:    - 10 lecţii de predare-învăţare, 

   - 1 lecţie recapitulare, 

   - evaluare scrisă. 

Competenţe generale: 

C 1   Receptarea informaţiilor despre lumea vie. 

C 2  Explorarea sistemelor biologice. 

C 3 Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii. 

C 4 Comunicarea orală şi scrisă utilizând correct terminologia specifică  biologiei. 

C 5 Transferarea şi integrarea  cunoştinţelor şi metodelor de lucru specifice biologiei în contexte noi. 

 

Nr

. 

crt

. 

Detalieri de conţinut Compete

nţe 

specifice 

Activităţi de 

predare - învăţare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse Evalua

re 
Materia

le  

Tempor

ale 

 

 

 

 

 

Procedural

e  

1. Lecţia nr. 1 

Topografia şi 

caracterizarea generală a 

glandelor endocrine 

Definiţie. 

Exemple şi topografie. 

Hormonii(structură 

chimică, modul de acţiune 

asupra celulei-ţintă). 

Structuri care secretă 

hormoni, ca funcţie 

secundară. 

Originea glandelor 

endocrine. 

Structura glandelor 

endocrine. 

Reglarea secreţiei 

glandelor endocrine. 

1.1, 1.2, 

 

3.1, 3.2,  

 

4.1,4.2, 

 

5.1, 5.2, 

5.3 

• Reactualiz

area cunoştinţelor 

privind structura 

epiteliilor 

secretoare. 

• Reactualiz

area cunoştinţelor 

privind glandele 

endocrine. 

• Observare

a unei planşe ce 

demonstrează 

topografia 

glandelor 

endocrine. 

• Reprezent

area prin desen 

schematic a 

organizării 

epiteliilor 

secretoare. 

• Reactualiz

area cunoştinţelor 

privind structura 

membranei 

celulare. 

• Reprezent

area printr-o 

schemă a reglării 

secreţiei endocrine. 

Desene 

 

Planşă 

 

Scheme 

 

50 min Demonstraţi

e 

 

Conversaţie 

euristică 

 

Modelare 

 

Observare 

sistematică 

 

Problematiz

are 

 

Orală  
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2. Lecţia nr. 2 

Hipofiza 

Morfologia hipofizei 

• Lob anterior, 

• Lob posterior, 

• Lob mijlociu, 

• Sistemul port 

hipotalamo-

hipofizar Popa –

Fielding, 

• Tractul 

hipotalamo-

hipofizar. 

Acţiunile hormonilor 

hipofizari. 

Insuficienţele şi 

hipersecreţiile hormonilor. 

 

1.1, 1.2, 

 

3.1, 3.2,  

 

4.1,4.2, 

 

5.1, 5.3 

• Reactualiz

area cunoştinţelor 

privind glandele 

endocrine din 

clasa a VII a. 

• Observare

a unei planşe cu 

structura hipofizei. 

• Reprezent

area prin desen 

schematic a 

hipofizei şi 

legăturilor 

morfologice şi 

anatomice cu 

hipotalamusul. 

• Explicarea 

acţiunilor 

hormonilor 

secretaţi. 

• Observare

a unei planşe cu 

schema reglării 

secreţiei. 

• Realizarea 

unei scheme ce 

demonstrează 

reglarea secreţiei 

endocrine. 

 

 

 

Desene 

 

Planşă 

 

Scheme 

 

 

 

 

 

 

50 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstraţi

e 

 

Conversaţie 

euristică 

 

Modelare 

 

Observare 

sistematică 

 

Problematiz

are 

 

 

     

Orală 

 

 

3. Lecţia nr. 3 

Tiroida 

Morfologia tiroidei. 

Hormonii 

tiroidieini(tiroxina, 

triiodotironina). 

Acţiunile hormonilor 

tiroidieni. 

 

 

1.1, 1.2, 

 

3.1, 3.2,  

 

4.1,4.2, 

 

5.1, 5.3 

• Reactualiz

area cunoştinţelor 

privind glandele 

endocrine din 

clasa a VII a. 

• Observare

a unei planşe cu 

structura tiroidei. 

• Reprezent

area prin desen 

schematic a  

tiroidei. 

• Explicarea 

acţiunilor 

hormonilor 

secretaţi. 

• Observare

a unei planşe cu 

schema reglării 

secreţiei. 

• Realizarea 

unei scheme ce 

demonstrează 

reglarea secreţiei 

endocrine. 

 

 

 

Desene 

 

Planşă 

 

Scheme 

 

 

 

50 min 

 

 

 

Demonstraţi

e 

 

Conversaţie 

euristică 

Modelare 

Observare 

sistematică 

Problematiz

are 

 

 

 

 

Orală 
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4.  Lecţia nr.4 

Paratiroidele 

Morfologia paratirodelor. 

Horminii secretaţi: 

• parathormonul, 

• calcitonina. 

Acţiunile hormonilor 

paratiroidieni. 

 

1.1, 1.2, 

 

3.1, 3.2,  

 

4.1,4.2, 

 

5.1,  5.3 

• Reactualiz

area cunoştinţelor 

privind glandele 

endocrine din 

clasa a VII a. 

• Observare

a unei planşe cu 

structura 

paratiroidelor. 

• Reprezent

area prin desen 

schematic a 

glandelor 

paratiroide. 

• Explicarea 

acţiunilor 

hormonilor 

secretaţi. 

• Observare

a unei planşe cu 

schema reglării 

secreţiei. 

• Realizarea 

unei scheme ce 

demonstrează 

reglarea secreţiei 

endocrine. 

 

Desene 

 

Planşă 

 

Scheme 

 

 

 

 

50 min 

 

 

 

 

 

 

Demonstraţi

e 

 

Conversaţie 

euristică 

Modelare 

Observare 

sistematică 

Problematiz

are 

 

 

 

 

5. Lecţia nr. 5 

Glandele suprarenale 

 

Morfologia glandelor 

suprarenale. 

1. Corticosupraren

ala 

Hormonii secretaţi: 

• Mineralocorticoi

zii, 

• Glucocorticoizii, 

• Hormonii 

sexosteroizi 

 

2. Medulosupraren

ala 

Hormonii secretaţi: 

• Adrenali

na, 

• Noradre

nalina 

1.1, 1.2, 

 

3.1, 3.2,  

 

4.1,4.2, 

 

5.1, 5.3 

• Reactualiz

area cunoştinţelor 

privind glandele 

endocrine din 

clasa a VII a. 

• Observare

a unei planşe cu 

structura glandelor 

suprarenale. 

• Reprezent

area prin desen 

schematic a 

glandelor 

suprarenale. 

• Explicarea 

acţiunilor 

hormonilor 

secretaţi. 

• Observare

a unei planşe cu 

schema reglării 

secreţiei. 

• Realizarea 

unei scheme ce 

demonstrează 

reglarea secreţiei 

endocrine. 

 

Desene 

 

Planşă 

 

Scheme 

 

 

50 min 

 

Demonstraţi

e 

 

Conversaţie 

euristică 

Modelare 

Observare 

sistematică 

Problematiz

are 

 

Orală  
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6.  Lecţia nr. 6 

Epifiza 

Localizarea glandei. 

Morfologia glandei. 

Hormonii secretaţi: 

• Melatonina. 

Timusul 

Localizarea glandei. 

Morfologia glandei. 

Hormonii secretaţi: 

• Hormonul timic 

1.1, 1.2, 

 

3.1, 3.2,  

 

4.1,4.2, 

 

5.1, 5.3 

• Reactualiz

area cunoştinţelor 

privind glandele 

endocrine din 

clasa a VII a. 

• Observare

a unei planşe cu 

structura epifizei şi 

timusului. 

• Reprezent

area prin desen 

schematic epifizei 

şi timusului. 

• Explicarea 

acţiunilor 

hormonilor 

secretaţi. 

• Observare

a unei planşe cu 

schema reglării 

secreţiei. 

• Realizarea 

unei scheme ce 

demonstrează 

reglarea secreţiei 

endocrine. 

Desene 

 

Planşă 

 

Scheme 

 

50 min  Demonstraţi

e 

 

Conversaţie 

euristică 

Modelare 

Observare 

sistematică 

Problematiz

are 

 

Orală  

7. Lecţia nr. 7 

Pancreasul endocrin 

Localizarea pancreasului. 

Morfologia pancreasului. 

Hormonii secretaţi: 

• Insulina.  

• Glucagonul.  

Acţiunile hormonilor 

pancreatici. 

 

 

 

 

 

1.1, 1.2, 

 

3.1, 3.2,  

 

4.1,4.2, 

 

5.1,  5.3 

 

 

• Reactualiz

area cunoştinţelor 

privind glandele 

edocrine din clasa 

a VII a. 

• Observare

a unei planşe cu 

structura 

pancreasului, 

• Reprezent

area prin desen 

schematic a 

pancreasului, 

• Explicarea 

acţiunilor 

hormonilor 

secretaţi. 

• Observare

a unei planşe cu 

schema reglării 

secreţiei. 

• Realizarea 

unei scheme ce 

demonstrează 

reglarea secreţiei 

endocrine. 

 

 

Desene 

 

Planşă 

 

Scheme 

 

  

 

 

50 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstraţi

e 

 

Conversaţie 

euristică 

 

Modelare 

 

Observare 

sistematică 

 

Problematiz

are 

 

 

 

 

Orală 

 

 

 

8. Lecţia nr. 8 

Gonade 

Testicolul(structură, 

hormonii şi acţiunile 

acestora). 

1.1, 1.2, 

 

3.1, 3.2,  

 

4.1,4.2, 

• Reactualiz

area  cunoştinţelor 

privind glandele 

endocrine din 

clasa a VII a 

Desene 

 

Planşă 

 

Scheme 

50 min  Demonstraţi

e 

 

Conversaţie 

euristică 

 Orală  
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Ovarul (structură, 

hormonii şi acţiunile 

acestora). 

 

 

5.1,  5.3 
• observare

a  unei planşe cu 

structura 

gonadelor. 

• Reprezent

area  prin desen 

schematic a 

gonadelor. 

• Explicarea  

acţiunilor 

hormonilor 

secretaţi. 

• Observare

a unei planşe cu 

schema reglării 

secreţiei. 

• Realizarea 

unei scheme ce 

demonstrează 

reglarea secreţiei 

endocrine. 

 Modelare 

Observare 

sistematică 

Problematiz

are 

 

9. Lecţia nr. 9,10  

Disfuncţii endocrine 

Nanismul hipofizar 

Caşexia hipofizară 

Gigantismul hipofizar 

Acromegalia 

Diabetul insipid 

Hipofuncţia tiroidiană 

Hiperfuncţia tiroidiană 

Guşa endemică 

Hiposecreţia insulinică 

Hipersecreţia insulinică. 

Hipersecreţia de 

glucocorticoizi. 

Hiposecreţia şi 

hipersecreţia de 

parathormon.  

1.1, 1.2, 

 

3.1, 3.2,  

 

4.1,4.2, 

 

5.1, 5.2, 

5.3 

• Culegerea 

de informaţii din 

surse variate. 

• Redactare

a de referate 

privind disfuncţiile 

endocrine. 

• Observare

a unor imagini ce 

demonstrează 

simptomele 

disfuncţiilor 

endocrine. 

• Vizualizar

ea unui CD prin 

care se 

demonstrează 

structura glandelor 

endocrine şi 

disfuncţiile 

acestora. 

Desene 

 

Planşă 

 

Scheme 

 

100 min Demonstraţi

e 

 

Conversaţie 

euristică 

Modelare 

Observare 

sistematică 

Problematiz

are 

 

 Orală 

 

Portofol

iu   

10

. 

Lecţia nr. 11 

Recapitulare  

 

1.1, 1.2, 

 

3.1, 3.2,  

 

4.1,4.2, 

 

5.1, 5.2, 

5.3 

 

• Vizualizar

ea unui CD prin 

care se 

demonstrează 

structura glandelor 

endocrine şi 

disfuncţiile 

acestora. 

• Realizarea 

unor scheme 

recapitulative. 

Desene 

 

Planşă 

 

Scheme 

 

50 min Demonstraţi

e 

Conversaţie 

euristică 

Modelare 

Observare 

sistematică 

Problematiz

are 

 Orală  

11

. 

Lecţia nr. 12  

Evaluare scrisă  

1.1, 1.2, 

 

3.1, 3.2,  

 

• Rezolvare

a itemilor din fişa 

de evaluare. 

Fişa de 

evaluare 

50 min  Scrisă  
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4.1,4.2, 

 

5.1, 5.2, 

5.3 

 

 

 

Matrice de evaluare 

 

 

Nr.crt. 

Instrumentele evaluării 

 

Competenţe specifice 

Probă 

scrisă 

Probă 

orală 

Probă 

practică 

Temă 

de lucru 

pt. 

acasă 

Temă de 

lucru în 

clasă 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

1.1 Identificarea organelor şi a sistemelor de organe la om, precum şi a 

caracteristicilor acestora. 

1.2 Organizarea de date despre lumea vie, selectate din diverse surse de 

documentare, pentru rezolvarea unor sarcini de lucru variate. 

3.1 Reprezentarea  funcţiilor organelor şi sistemelor de organe la om pe 

baza modelelor. 

3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, 

experimentare şi rezolvare. 

4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite 

situaţii de comunicare. 

4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare 

5.1 Utilizarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor despre influenţa factorilor 

de mediu asupra funcţiilor organismului.  

5.2  Aplicarea unor reguli de menţinere a sănătăţii omului. 

5.3 Realizarea de conexiuni intra-, inter- şi transdisciplinare. 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

Fișă de evaluare 

I. Asociaţi elementele din prima coloană cu cele din a doua coloană: 

 

Coloana A Coloana B Rezolvare 

1. prolactina, 

2. aldosteronul, 

3. glucagonul, 

4. melatonina, 

5. noradrenalina, 

6. vasopresina. 

a. corticosuprarenala, 

b. pancreasul endocrin, 

c. neurohipofiza, 

d. timusul, 

e. medulosuprarenala, 

f. adenohipofiza, 

g. epifiza. 

1 .......... 

2 ........... 

3............ 

4......... 

5.......... 

6.......... 
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Proiectarea unităţii tematice de predare-învăţare 

Excreţia   
 

Dobândă Elena 

 Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Piatra Neamț, Neamț 

 

Disciplina: Biologie            

Tip curriculum: B1 

Clasa: X                        

Nr. ore/ săpt. : 2   

Profesor: Dobândă Elena 

Cuprinde:7 lecţii:     4 lecţii predare - învăţare, 

           1 lecţie O.D.P.(probleme), 

           1 lecţie recapitulare(lucrare practică), 

           1 lecţie evaluare scrisă. 

 

Competenţe generale: 

 

 C 1 Receptarea informaţiilor despre lumea vie. 

 C 2 Explorarea sistemelor biologice. 

 C 3  Utilizarea şi construirea de modele  şi algoritmi în scopul demonstrări principiilor lumii vii. 

C 4 Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei. 

C 5 Transferarea şi integrarea cunoştinţelor  şi metodelor de lucru specifice biologiei în contexte noi. 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Detalieri de conţinut 

 

Competenţ

e specifice 

 

Activităţi de predare - 

învăţare 

Resurse  

Evaluar

e Materiale Procedurale 

 

1. Lecţia nr. 1 

Excreţia la plante 

Transpiraţia  

Definiţie 

Localizare. 

Importanţă:  

1. asigură 

ascensiunea sevei 

brute, 

2. împiedică 

supraîncălzirea 

plantelor, 

3. menţine ostiolele 

deschise. 

     Gutaţia 

Definiţie 

Localizare. 

Influenţa factorilor 

de mediu asupra 

transpiraţiei şi 

gutaţiei 

Factori interni: 

1. suprafaţa de 

transpiraţie, 

2. permeabilitatea 

pereţilor celulari, 

 

 

 

 

 

 

1.1, 1.2, 

1.3,  

 

3.1, 3.2, 

  

4.1, 4.2, 

 

5.1, 5.3  

 

• Reactualizarea 

cunoştinţelor 

privind 

funcţiile 

organismelor şi 

sistemele care 

le îndeplinesc. 

• Reactualizarea 

cunoştinţelor 

privind 

structura 

frunzei. 

• Observarea 

unor imagini 

din atlasul 

botanic, 

evidenţiind 

structura 

frunzei. 

• Reactualizarea 

cunoştinţelor 

privind 

structura 

ţesuturilor 

vegetale şi 

rolul lor. 

 

Manual 

 

 

 

Desen 

schematic 

 

Mulaje 

 

 

Atlas 

botanic 

 

 

Planşe 

 

 

 

 

 

Demonstraţie 

 

Observaţie 

sistematică 

 

Modelare 

 

Conversaţie 

euristică 

 

Problematizar

e 

 

Explicaţie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală  
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3. densitatea 

stomatelor. 

Factori externi: 

1. umiditatea 

atmosferică, 

2. lumină, 

3. temperatură, 

4. curenţii de aer, 

5. umiditatea 

solului. 

• Observarea  

unui mulaj ce 

reprezintă o 

secţiune prin 

rădăcină. 

• Reprezentarea 

prin desen 

schematic a 

structurii 

frunzei şi a 

stomatei. 

• Reactualizarea 

cunoştinţelor 

privind forţele 

care determină 

ascensiunea 

sevei brute, 

argumentând 

importanţa 

transpiraţiei. 

 

 

 

 

 

2. Lecţia nr.2 

Sistemul excretor la 

mamifere 

Sistemul excretor: 

1. rinichii(organizar

e internă,structura 

nefronului, rol), 

2. căi 

urinare(uretere, 

vezica urinară, 

uretră). 

Micţiunea  

 

  

 

1.1, 1.2,1.3, 

 

3.1, 3.2, 

 

4.1, 4.2,  

 

5.1,5.2, 5.3. 

• Reactualizarea 

cunoştinţelor 

privind 

structura 

sistemului 

excretor la om. 

• Observarea 

unui mulaj cu 

structura 

sistemului 

excretor la 

mamifere, 

evidenţiind 

elementele 

componente. 

• Observarea 

unor imagini 

din atlasul de 

anatomie ci 

structura 

sistemului 

excretor la 

mamifere,, 

structura 

internă a 

rinichiului şi a 

nefronului. 

• Reprezentarea 

prin desen 

schematic a 

structurii 

sistemului 

excretor la 

mamifere, 

structurii 

 

Manual 

 

 

Desen 

schematic 

 

Atlas de 

anatomie 

 

Mulaj  

 

Planşe  

 

Demonstraţie 

 

Observaţie 

sistematică 

 

Modelare 

 

Conversaţie 

euristică 

 

Problematizar

e 

Explicaţie  

 

 

 

 

 

Orală 
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interne a 

rinichiului şi a 

nefronului.  

• Observarea 

unor planşe ce 

demonstrează 

mecanismul 

producerii 

micţiunii. 

3.  Lecţia nr. 3 

 

Particularităţi 

structurale şi 

funcţionale ale 

sistemului excretor la 

vertebrate 

 

Sistemul excretor la peşti. 

 Sistemul excretor la 

amfibieni. 

Sistemul excretor la 

reptile. 

Sistemul excretor la păsări. 

 

 

1.1, 1.2,1.3, 

 

3.1, 3.2, 

 

4.1, 4.2, 

  

5.3. 

 

• Reactualizarea 

cunoştinţelor 

privind  

structura 

sistemului 

excretor. 

• Observarea 

unor planşe ce 

demonstrează 

structura 

sistemului 

excretor la 

grupele de 

vertebrate. 

• Evidenţierea 

adaptărilor pe 

care le prezintă 

diferitele specii 

de vertebrate la 

mediul de 

viaţă. 

• Reprezentarea 

prin desen  

schematic a 

funcţionării 

sistemului 

excretor la 

peşti, 

evidenţiind 

adaptările 

specifice 

fiecărei 

grupe(dulcicoli

/ marini). 

 

Planşe  

 

Desen 

schematic 

 

 

Demonstraţie 

 

Conversaţie 

euristică 

 

Problematizar

e 

 

Modelare  

 

Observaţie 

sistematică   

 

 

 

 

Orală 

4. Lecţia nr. 4 

 

Boli ale sistemului 

excretor la om 

Litiaza urinară, 

Insuficienţa renală acută  

1.1, 1.2,1.3, 

 

 

3.1, 3.2, 

 

4.1, 4.2, 

  

5.2, 5.3. 

• Enumerarea 

afecţiunilor 

sistemului 

excretor, 

evidenţiind 

cauzele, 

simptomele şi 

tratamentul. 

• Observarea 

unor imagini 

din manual cu 

diferite 

manifestări ale 

bolilor 

sistemului 

excretor. 

Manual 

 

 

Referate  

 

 

 

Demonstraţie 

 

Observaţie 

sistematică 

 

Modelare 

 

Conversaţie 

euristică 

 

Problematizar

e 

 

 

Explicaţie  

 

 

 

 

Orală 
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• Prezentarea de 

referate, 

concluzii 

proprii a unor 

observaţii din 

viaţa cotidiană 

care să 

ilustreze 

factorii de risc 

ce pot 

determina 

apariţia unor 

boli la nivelul 

sistemului 

excretor 

precum şi a 

metodelor de 

prevenire. 

• Elaborarea unei 

liste cu factorii 

de risc ce pot 

afecta sistemul 

excretor. 

• Aplicarea unor 

măsuri de 

prevenire a 

îmbolnăvirilor. 

• Însuşirea unor 

cunoştinţe 

minime de 

protecţie a 

sistemului 

excretor. 

5. Lecţia nr. 5 

O. D. P.  

 Probleme  

 

 

 

 

Lucrare practică - 

configuraţia externă a 

rinichiului - observare 

macroscopică 

 

 

1.1, 1.2,1.3, 

 

2.1, 2.2, 

 

3.1, 3.2, 

 

4.1, 4.2,  

 

 5.3. 

• Rezolvarea de 

probleme din 

fişă. 

• Reactualizarea 

unor cunoştinţe 

privind 

structura 

sistemului 

excretor la 

mamifere, 

structura 

internă a 

rinichiului şi a 

nefronului. 

• Observarea 

unei planşe cu 

structura 

sistemului 

excretor la 

mamifere, 

structura 

internă a 

rinichiului şi a 

nefronului. 

• Observarea 

unui preparat 

microscopic cu 

Manual 

Fişa cu 

probleme 

Planşe 

Desen 

schematic 

Mulaje  

Preparat 

fix(rinichi, 

nefron) 

Material 

natural 

(rinichi de 

mamifer) 

Trusă de 

disecţie. 

 

Demonstraţie 

 

Algoritmizare 

  

Observaţie 

sistematică 

 

Modelare 

 

Conversaţie 

euristică 

 

Problematizar

e 

 

Explicaţie  

 

 

Orală 

 

Scrisă 

 

Practică  



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1666 

structura 

internă a 

rinichiului. 

• Reprezentarea 

prin desen 

schematic a 

structurii 

sistemului 

excretor la 

mamifere, 

structurii 

interne a 

rinichiului şi a 

nefronului.  

• Efectuarea unei 

disecţii(rinichi 

de mamifer) 

evidenţiind 

elementele 

componente. 

6. Lecţia nr. 6 

Recapitulare  

Transpiraţia şi gutaţia. 

Sistemul excretor la 

mamifere. 

Boli ale sistemului 

excretor la om. 

Sistemul excretor la 

vertebrate. 

1.1, 1.2,1.3, 

 

3.1, 3.2, 

 

4.1, 4.2,  

 

5.1,5.2,  

5.3. 

• Reactualizarea 

cunoştinţelor 

privind  

structura 

frunzei, 

stomatelor şi a 

fenomenelor de 

transpiraţie şi 

gutaţie. 

• Reactualizarea 

cunoştinţelor 

privind  

structura 

sistemului 

excretor la 

mamifere, 

structura 

internă a 

rinichiului şi a 

nefronului. 

• Reactualizarea 

cunoştinţelor 

privind  

structura 

sistemului 

excretor la 

vertebrate. 

• Elaborarea unei 

liste cu factorii 

de risc ce pot 

afecta sistemul 

excretor. 

• Aplicarea unor 

măsuri de 

prevenire a 

îmbolnăvirilor. 

• Însuşirea unor 

cunoştinţe 

minime de 

protecţie a 

Manual 

 

Referate  

 

Planşe  

 

Mulaje 

 

Desene 

schematic

e  

 

 

 

 

Demonstraţie 

 

Observaţie 

sistematică 

 

Conversaţie 

euristică 

 

Problematizar

e 

 

Explicaţie  

 

Orală 
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sistemului 

excretor. 

7. Lecţia nr. 7 

Evaluare scrisă  

1.1, 1.2, 

1.3, 

2.1, 2.2,  

3.1 , 3.2,  

4.1, 4.2, 

5.1, 5.2, 5.3 

 

• Rezolvarea 

itemilor din 

fişa de 

evaluare. 

Fişa de 

evaluare  

 Scrisă   

 

MATRICE DE EVALUARE 

 

Nr. 

crt. 

Instrumentele evaluării 

 

Competenţe specifice 

Probă 

scrisă 

Probă 

orală 

Probă 

practică 

Temă 

de 

lucru 

pt. 

acasă 

Temă 

de 

lucru 

în 

clasă 

Obs. 

sistematică 

a elevilor 

Referate Autoevaluare 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

 

 

1.1- Culegerea de date din 

surse variate de informare/ 

documentare în scopul 

asimilării de cunoştinţe 

despre structura şi funcţiile 

organismelor. 

1.2- Recunoaşterea 

organelor şi sistemelor de 

organe vegetale şi animale 

în scopul comparării lor 

1.3- Identificarea structurii 

microscopice a organelor 

vegetale şi animale în 

vederea explicării relaţiei 

dintre structură şi funcţie 

2.1- Utilizarea investigaţiei 

pentru evidenţierea 

structurii şi funcţiilor 

organismelor 

2.2- prelucrarea 

rezultatelor obţinute din 

investigaţii şi formularea 

concluziilor 

3.1- reprezentarea 

structurii şi funcţiilor 

organismelor pe baza 

modelelor. 

3.2- elaborarea şi aplicarea 

unor algoritmi de 

identificare şi de rezolvare 

de probleme. 

4.1- utilizarea corectă a 

terminologiei specifice 

biologiei în diferite situaţii 

de comunicare. 

4.2 – prezentarea 

informaţiilor folosind 

diverse metode de 

comunicare. 

5.1- Aplicarea în viaţa 

cotidiană a cunoştinţelor 

despre influenţa factorilor 

de mediu asupra funcţiilor 

organismelor. 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 
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5.2 – Explicarea şi 

aplicarea unor reguli şi 

procedee de protejare a 

sănătăţii proprii şi a 

mediului. 

5.3 – Realizarea de 

conexiuni intra, inter, şi 

transdisciplinare. 

 

Fișă de evaluare 

Completează spaţii punctate: 

a. Nefronul începe cu ……………, se continuă cu tubul contort proximal, apoi cu …………………………. şi se termină 

cu ……………………….. . 

 

b.  Eliminarea apei sub formă de vapori se numeşte ……………………, iar sub formă de picături 

…………………………. . 
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

AN ŞCOLAR 2021-2022 
 

 

EDUCATOARE: ȘTEFĂNIȚĂ LOREDANA             

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT  

”BAMBI”, Jud. Galați 

GRUPA MICĂ  

Nr. 

săpt. 
SĂPTĂMÂNA TEMA ANUALĂ 

PROIECT 

TEMATIC 

SUBTEME PROIECT 

TEMATIC 

TEME  ÎN AFARA 

PROIECTULUI 

1. 
13.09.2021-

17.09.2021 

EVALUARE 

INIȚIALĂ 
  

BINE TE-AM 

GĂSIT 

GRĂDINIȚĂ! 

2. 
20.09.2021-

24.09.2021 

EVALUARE 

INIȚIALĂ 
  

TĂRÂMUL MAGIC 

AL FAMILIEI 

3. 
27.09.2021-

01.10.2021 

EVALUARE 

INIȚIALĂ 
  EU ȘI NUMAI EU! 

4. 
04.10.2021-

08.10.2021 
CÂND/ CUM ȘI 

DE CE SE 

ÎNTÂMPLĂ? 

TOAMNĂ, CE NE-

ADUCI? 

PLOAIE ȘI VÂNT PE PĂMÂNT  

5. 
11.10.2021-

15.10.2021 
FRUCTE PARFUMATE  

6. 
18.10.2021-

22.10.2021 

LEGUME PROASPETE ȘI 

AROMATE 
 

 
25.10.2021-

29.10.2021 
VACANȚĂ DE TOAMNĂ 

7. 
01.11.2021-

05.11.2021 
  

FLORI DE TOAMNĂ 

COLORATE 
 

8. 
08.11.2021-

12.11.2021 
CUM EXPRIMĂM 

CEEA CE 

SIMȚIM? 

A FOST ODATĂ... 

CĂSUȚA DIN OALĂ  

9. 
15.11.2021-

19.11.2021 
TURTIȚA  

10. 
22.11.2021-

26.11.2021 

CÂND/CUM ȘI DE 

CE SE 

ÎNTÂMPLĂ? 

  
ȘTII TU OARE CE 

CULOARE? 

11. 
29.11.2021-

03.12.2021 

CINE 

SUNT/SUNTEM? 
  

ROMÂNAȘII LA 

PARADĂ 

12. 
06.12.2021-

10.12.2021 
CUM EXPRIMĂM 

CEEA CE 

SIMȚIM? 

DIN ÎNALTUL 

CERULUI CEL 

SFÂNT 

ÎNGERII ADUC VESTE PE 

PĂMÂNT 
 

13. 
13.12.2021-

17.12.2021 
PRUNCUL DIN IESLE  
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Nr. 

săpt. 
SĂPTĂMÂNA TEMA ANUALĂ 

PROIECT 

TEMATIC 

SUBTEME PROIECT 

TEMATIC 

TEME  ÎN AFARA 

PROIECTULUI 

14. 
20.12.2021-

22.12.2021 

EVALUARE 

SUMATIVĂ 
  

CE-AM ÎNVĂȚAT 

VOM FOLOSI/ÎN 

TIMPUL CARE VA 

VENI 

 
23.12.2021-

07.01.2022 
VACANȚĂ SEMESTRIALĂ 

15. 
10.01.2022-

14.01.2022 
CÂND/CUM ȘI DE 

CE SE 

ÎNTÂMPLĂ? 

CĂLĂTORIM 

PRIN CARTEA 

LUI MOȘ TIMP 

VISCOL, GER,JOC ȘI 

NINSOARE 
 

16. 
17.01.2022-

21.01.2022 
HAI AFARĂ LA ZĂPADĂ  

17. 
25.01.2022-

28.01.2022 

CUM  ESTE/A 

FOST ȘI VA FI 

AICI PE 

PĂMÂNT? 

AU FOST ȘI 

SUNT ÎN JURUL 

NOSTRU 

ANIMALE DE LA POLI  

18. 
31.01.2022-

04.02.2022 

ANIMALELE SĂLBATICE ÎN 

TIMPUL IERNII 
 

19. 
07.02.2022-

11.02.2022 
ÎN CURTE LA BUNICI  

20. 
14.02.2022-

18.02.2022 
ÎN ADÂNCURI   

21. 
21.02.2022-

25.02.2022 
LUMEA LUI DINO  

22. 
28.02.2022-

04.03.2022 

CÂND/CUM ȘI DE 

CE SE 

ÎNTÂMPLĂ? 

PRIMĂVARA 

VESELĂ 
PE CĂRĂRI DE PRIMĂVARĂ  

23. 
07.03.2022-

11.03.2022 

CUM EXPRIMĂM 

CEEA CE 

SIMȚIM? 

  
MULȚUMESC, 

IUBITĂ MAMĂ! 

24. 
14.03.2022-

18.03.2022 
CÂND/CUM ȘI DE 

CE SE 

ÎNTÂMPLĂ? 

PE ARIPI DE 

PRIMĂVARĂ 

GÂZE-PETE DE CULOARE  

25. 
21.03.2022-

25.03.2022 
PĂSĂRI CĂLĂTOARE  

26. 
28.03.2022-

01.04.2022 

ÎN SALATE DELICIOASE, SUNT 

LEGUME SĂNĂTOASE! 
 

27. 
04.04.2022-

08.04.2022 

CINE ȘI CUM 

PLANIFICĂ/ORG

ANIZEAZĂ O 

ACTIVITATE? 

O PROFESIE ȘI-O 

MINTE ISTEAȚĂ 

NE SUNT 

AJUTOR ÎN 

VIAȚĂ! 

MESERIA ESTE BRĂȚARĂ DE 

AUR 
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Nr. 

săpt. 
SĂPTĂMÂNA TEMA ANUALĂ 

PROIECT 

TEMATIC 

SUBTEME PROIECT 

TEMATIC 

TEME  ÎN AFARA 

PROIECTULUI 

28. 
10.04.2022-

14.04.2022 
SĂPTĂMÂNA ”ȘCOALA ALTFEL” 

 
15.04.2022-

29.04.2022 
VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ 

29. 
02.05.2022-

06.05.2022 

CE ȘI CUM 

VREAU SĂ FIU? 

SUNTEM 

CĂLĂTORI 

CU AUTOCARUL LA DRUM  

30. 
09.05.2022-

13.05.2022 
MEȘTERIM UN AVION  

31. 
16.05.2022-

20.05.2022 
PE VAL ÎNSPUMAT DE MARE  

32. 
23.05.2022-

27.05.2022 

CÂND/CUM ȘI DE 

CE SE 

ÎNTÂMPLĂ? 

CĂLĂTORIM 

PRIN TIMPO 
VINE VARA CU MULT SOARE  

33. 
30.05.2022-

03.06.2022 
EVALUARE   

CE ȘTIU ȘI CE POT 

SĂ FAC? 

34. 
06.06.2022-

10.06.2022 
EVALUARE   

NE-AM JUCAT, AM 

ÎNVĂȚAT! 
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 
 

 

 

 

Profilul: Servicii    

Profesor Vlaicu Oana 

Colegiul Economic Mihail Kogalniceanu,Focșani 

Domeniul de pregătire de profesională: Economic 
 

Calificare profesională: Tehnician în activități economice                                  

Modulul: M 2- Marketing  

Nr de ore/an: 66  

Nr. ore /săptămână: din care: LT: 33        

Clasa: a-XI-a   

AN ŞCOLAR: 2021-2022                                  

Plan de învățământ aprobat prin Anexa 1 la OMEN 3500/29.03.2018  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii 

 

 

 

Conţinuturi 

 

Nr. ore Săptămâna 
Obs

. 

(0) (1) (2) (3) 
(4) 

(5) 

 T 

(6) 

LT 

(7) 

IP 
     (8) (9) 

  1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.1.3.Prezentarea 

obiectivelor și rolului 

marketingului în 

activitatea agentului 

economic  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3.Analizarea 

obiectivelor și rolului 

marketingului în 

condițiile economiei de 

piață prin folosirea 

diferitelor texte cu 

conținut economic  

 

 

 

 

 

 

8.3.1.Manifestare 

interesului și 

inițiativei în 

fundamentarea 

unor noțiuni de 

marketing 

 

 

 

 

 

 

 

Rolul si metoda firmei de exercitiu, in activitatea 

didactica.  

Prezentarea ROCT. 

 

Stabilirea obiectivelor de marketing ale firmei 

de exercițiu 

Obiectivele marketingului:   

 Obiective economice: cifra de afaceri, cota de 

piață,  profitul și rata profitului etc  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

  

S1 

S2 

 

 

 

 

 

S3 

S4 

S5 

 

S6 
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Nr. 

crt. 

Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii 

 

 

 

Conţinuturi 

 

Nr. ore Săptămâna 
Obs

. 

(0) (1) (2) (3) 
(4) 

(5) 

 T 

(6) 

LT 

(7) 

IP 
     (8) (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.5.Descrierea 

diferitelor categorii de 

piețe și a dimensiunilor 

acestora 

8.1.6.Prezentarea 

concurenței directe și 

indirecte ca etapă 

majoră în analiza 

concurenței 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.10.Descrierea 

principalelor metode de 

culegere a informațiilor 

în cercetările de 

marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.6.Analizarea 

concurenților direcți și 

indirecți ce acționează 

pe piață 

8.2.7.Realizarea 

analizei SWOT în 

vederea elaborării 

strategiei de marketing 

a agentului economic 

 

 

 

8.2.9.Proiectarea 

etapelor principale ale 

cercetării de marketing 

8.2.10.Selectarea 

surselor de informații 

primare și secundare în 

funcție de nevoile de 

informare ale agentului 

economic 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2.Colaborarea 

cu membrii 

echipei pentru a 

anticipa 

fenomenele de 

impact asupra 

activității 

agentului 

economic 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3.Manifestare 

responsabilității în 

realizarea unei 

cercetări de 

marketing 

 Obiective psihologice: imaginea firmei,  

nivelul  fidelizării clienților, gradul de satisfacție 

al clientelei etc  

 

 

 

Realizarea materialelor promoționale 

 

Studierea pieței interne și externe, reale și 

virtuale (concurență, clienți) în colaborare cu 

departamentul de achiziții și vânzări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercetări de marketing pentru adaptarea 

firmei la nevoile pieței 

 Investigarea nevoilor ș ia a dorințelor clienților; 

Recapitulare semestrială 

  

 Crearea ofertei de marketing;  

 Compararea ofertelor de pe piața FE 

 Stabilirea prețurilor cât mai competititve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

2 

 

S7 

           S8 

 

S9 

          S10 

          S11 

 

S12 

S13 

S14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S15 

S16 

S17 

 

S18 

S19 

S20 

S21 
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Nr. 

crt. 

Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii 

 

 

 

Conţinuturi 

 

Nr. ore Săptămâna 
Obs

. 

(0) (1) (2) (3) 
(4) 

(5) 

 T 

(6) 

LT 

(7) 

IP 
     (8) (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

8.1.11.Prezentarea 

chestionarului ca 

instrument de cercetare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.13.Descrierea 

componentelor 

micromediului și 

macromediului 

8.1.14.Prezentarea 

strategiilor de piață pe 

baza factorilor 

endogeni și exogeni 

8.2.11.Utilizarea 

metodelor de culegere 

a informațiilor în 

cercetările de 

marketing 

8.2.12.Elaborarea 

chestionarului în 

cercetarea directă 

8.2.13.Utilizarea 

scalelor de măsurare 

corespunzătoare 

cercetărilor de 

marketing 

 

8.2.14.Analizarea 

componentelor 

micromediului și 

macromediului, 

relfectând critic și 

creativ asupra 

influențelor exercitatea 

de mediul extern 

8.2.15. 

 

8.3.4.Manifestare 

punctului de 

vedere în 

elaborarea 

chestionarului 

unei cercetări de 

marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.5.Colaborarea 

cu membrii 

echipei pentru 

alegerea strategiei 

de piață 

 

 

 

󠇀Analiza mediului de marketing- intern extern 

󠇀Conceperea unei strategii de marketing 

focalizate pe client 

 

󠇀Recapitulare  

 

 

Prezentarea firmei-participare concursuri online- 

Marca de calitate 

Prezentarea ppt 

Spot publicitar 

Site web 

 

Realizarea raportului anual al activității la F.E. 

Recapitulare finală 

 

Saptamana Altfel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

S22 

S23 

S24 

S25 

S26 

S27 

 

 

 

 

S28  

S29 

S30 

 

S31 

 

S32  

 

S33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    TOTAL  33    



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1675 

PLANIFICARE  LA LIMBA ENGLEZĂ- CLASA a VI-a L1 

Sem. al II-lea 
 

CHIRIAC ERIKA KARINA 

 Școala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui, 

 

Nr. 

crt 

Unitate de 

invatare 
Continuturi 

Compete

nte 

specifice 

Activitati de invatare 
Resurse 

Evaluare 

timp Material Org. 

1. 

Unit 5 

Where did you 

stay? 

Vocabulary: Holiday places and activities; 

holiday things; creating a flow diagram 

Grammar: Past simple – negative form; past 

simple – interrogative form and short answers; 

used to – affirmative, negative and interrogative 

forms 

Functions: Making arrangements 

Reading: Understanding a text about glamping 

Listening: Understanding a conversation about a 

summer camp 

Speaking: Asking / answering about an unusual 

holiday 

Writing: Writing a blog about a holiday 

Key exam strategies: Reading and writing  

CLIL: Art – The National Gallery 

Culture: Three great American cities 

Project time! A travel brochure: Visit a famous 

place 

1.1; 1.2; 

1.3; 2.2; 

3.2;  4.2;  

Completare de tabel; 

ex. Răspunsuri la 

întrebări; ex. alegere 

duală; alcatuire 

propozitii,descrieri 

simple; redactare; 

microdialog ;lectură 

dirijată ;dosar tematic 

S 18-20 

Textbook 

Maps 

Pictures 

Photos 

Coloured 

chalk 

Individual 

work 

Pair work 

lockstep 

Dialogues 

Homework 

Class work 

Tests 

compositions 

2. 

Unit 6 

I’m going to the 

museum 

Vocabulary: Places in town; shops and services; 

giving directions; using maps 

Grammar: Present continuous with a future 

meaning; time expressions used with the future; 

present simple with a future meaning 

Functions: Asking for and giving directions  

Reading: Understanding a text about glamping 

Listening: Understanding a conversation about a 

summer camp 

Speaking: Asking / answering about an unusual 

holiday 

Writing: Writing a blog about a holiday 

Key strategies: Reading and writing  

CLIL: Art – The National Gallery 

Culture: Three great American cities 

Project time! Visit a city of the future 

1.2; 2.1; 

2.2; 3.2; 

4.2 
Completare de tabel; 

ex. de confirmare a 

intelegerii; ex tip A-

F ; ; activ. Pe perechi; 

redactare individ 

Ex alegere multipla ; 

Alcat colaje ; 

răspunsuri la întrb ; 

ex 

asociere ;microdialog

 ;  

S 21-25 

Textbook 

Maps 

Albums 

Pictures 

Grammar 

book 

Individual 

work 

Pair work 

lockstep 

Dialogues 

Homework 

Class work 

Tests 

compositions 
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3. 

Unit 7 

Did you go by 

plane? 

Vocabulary: Transport; travel and transport; 

using word families 

Grammar: Comparative adjectives – regular 

adjectives; comparative adjectives – irregular 

adjectives; as … as; superlative adjectives – 

regular adjectives; superlative adjectives – 

irregular adjectives; possessives: noun + ’s and 

of + noun 

Functions: Agreeing and disagreeing 

Reading: Understanding a text about green 

transport in London 

Listening: Understanding an interview about 

transport 

Speaking: Asking / answering questions about 

city transport 

Study tip: Understanding the aim of the task 

Writing: Writing a text about transport in a city 

Key strategies: Reading and writing  

CLIL: Technology – The world of gadgets 

Culture: America coast to coast 

Project time! Be eco-friendly! 

1.2;  2.2; 

2.3; 3.2; 

4.2 

Ex. de confirmare a 

intelegerii;ex 

simulare; activ. 

perechi; descrieri; 

completare tabel; 

redactare; ex alegere 

duală; completare 

table; lectură dirijată 

S 26-28 

Textbook 

Maps 

Pictures 

Grammar 

book 

Individual 

work 

Pair work 

lockstep 

Dialogues 

Homework 

Class work 

Tests 

Compositions 

 

4. 

Unit 8 

I never make 

my bed! 

Vocabulary: Housework; verb and noun 

collocations 

Grammar: Have to / don’t have to; have to – 

interrogative form and short answers; had to; 

must / mustn’t; mustn’t / don’t have to 

Functions: Making a polite request on the phone 

Reading: Understanding an article about an 

English TV programme 

Listening: Understanding an interview about a 

TV programme 

Speaking: Asking / answering questions about 

an interview 

Study tip: Taking time to answer 

Writing: Writing five golden rules to survive on 

a desert island 

Key strategies: Listening  

CLIL: Technology – The world of gadgets 

Culture: America coast to coast 

Project time! Discover the Amazon Rainforest 

1.2;  2.2; 

2.3; 3.2; 

3.2;  4. 2 

Ex. de confirmare a 

intelegerii;executare 

operaţii;; activ. 

Perechi; descrieri; 

completare tabel; 

redactare;  

Ex de bifare: et A-F; 

ex asociere, active pe 

grupe; simulare 

S 30-31 

Textbook 

Maps 

Pictures 

Grammar 

book 

Individual 

work 

Pair work 

lockstep 

Dialogues 

Homework 

Class work 

Tests 

Compositions 

 

5. 
Final 

Evaluation Test 
Vocabulary and Grammar from units 5–8 

1.1;  2.3; 

3.2; 3.1; 

4.1;  4.2 

Completare de tabel; 

ex. de confirmare a 

intelegerii; ex tip A-

F ; ; activ. Pe perechi; 

redactare individ 

Ex alegere multipla ; 

Alcat colaje ; 

răspunsuri la întrb ; 

ex 

asociere ;microdialog

  

 

S 32-34 

Textbook 

Maps 

Albums 

Pictures 

Grammar 

book 

Individual 

work 

Pair work 

lockstep 

Dialogues 

Homework 

Class work 

Tests 

compositions 

 

 

S29- Săptămâna altfel 
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Promovarea lecturii în scoli 

Prof. Chircă Diana-Lenuța  

Școala Gimnazială nr.1 Puşcaşi (jud.Vaslui)  

 

Cititul este una dintre abilitățile de baza ale oamenilor. Citind, reușim să ne adaptam la lumea din jur, dar și să evoluam 

intelectual și moral. Lectura influențează toate aspectele dezvoltării copilului tău, fiind asociata chiar și cu un nivel ridicat 

de sănătate la maturitate, după cum vom afla în rândurile de mai jos.  

Lectura este importanta pentru că:  

✓ Îmbunătățește relația dintre părinte-copil  

✓ Momentele petrecute din primii ani de viață în brațele părintelui care îi citește o poveste copilului vor consolida 

relația dintre cei doi.  

✓ Recomandare: Începe cât mai de timpuriu să îi citești copilului că o forma de legătură emoțională  

✓ Îmbunătățește capacitatea de concentrare a atenției  

✓ Când copilul încă nu știe să citească, ascultarea poveștilor pe care i le citește părintele îl ajuta să se liniștească și să 

își concentreze atenția asupra cuvintelor spuse de părinte. Este un exercițiu extrem de util pentru preșcolari, care au 

nevoie să își exerseze răbdarea și atenția.  

✓ Recomandare: Citit împreună povesti din ce în ce mai complexe, pornind de la nivelul de atenție al copilului tău.  

✓ Facilitează apariția unor noi circuite neuronale  

✓ Cititul duce la schimbări în structura cerebrala, dând naștere la noi rețele neuronale și conectând mai multe regiuni 

ale creierului.  

✓ Recomandare: Folosește cititul că un exercițiu și o tradiție în familie. Discuta despre cuvintele pe care copilul nu le 

înțelege și semnificația pe care o au în contextul despre care tocmai ați citit.  

✓ Îi învață pe copii despre limba pe care o vorbesc  

✓ Ascultând povesti și apoi citindu-le ei înșiși, copiii învață implicit despre ritmul vorbirii în limba nativa, despre 

structuri și reguli gramaticale și despre semnificația cuvintelor.  

✓ Recomandare: În activitatea de lectura a copilului tău, pune accentul pe vocabular, pe structura și definirea cuvintelor 

pentru a-l ajuta pe copil să înțeleagă mai bine ceea ce citește.  

✓ Îi ajuta pe copii să fie mai inteligenți  

 

Un studiu realizat în 2013 sugerează că părinții ar trebui să promoveze un stil de lectura interactiv pentru a-i ajuta pe copii 

să își dezvolte IQ-ul. Stilul interactiv de lectura înseamnă adresarea de întrebări deschise copilului în timpul lecturii povesti. 

De exemplu: „Ce crezi că se vă întâmplă după ce puiul de urs ajunge acasă?”.  

Recomandare: Când citești povesti copilului tău, fă pauze din când în când și întreabă-l pe copil ce crede că urmează, de 

ce un personaj a acționat într-un anume fel sau cum altfel ar fi putut să procedeze.  

Cititul este un bun predictor la sănătății din perioada de adult.  

Se pare că abilitatea de a citi este asociata cu succesul academic, oportunitățile profesionale și venitul castigat. Acestea au 

un impact asupra accesului la o asigurare de sănătate, la servicii medicale mai bune și chiar tendință de a te muta într-o 

zona a orașului mai sigura din punct de vedere al delincventei. În plus, cei care citesc din obișnuință au un rol mult mai 

activ în gestionarea propriei vieți și în sănătatea proprie și a celor din jur.  
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Cărțile sunt companioni deosebiți ai copiilor în zilele lor proaste.  

Când copilul se simte rău sau e plictisit, trist ori lipsit de chef, cărțile sunt cele care îi pot schimba dispoziția emoțională.  

Lectura îi ajuta pe copii să fie mai empatici și nu în ultimul rand le dezvolta creativitatea. Tu ce părere ai despre rolul 

lecturii în dezvoltarea copilului tău?  

Știm că e important că elevii să citească, dar când încercam să îi ajutam să descopere bucuria lecturii, de multe ori avem 

dificultăți. Așa că poate este momentul să trecem la acțiune pentru a promova lectura în scoli, organizând proiecte sau 

activități mai complexe.  

Iată câteva strategii care au fost puse în aplicare în scoli din alte tari:  

• Lectura independența zilnica. Timp de 15 minute, în fiecare zi, copiii din clasa își scot o carte și citesc independent, 

fiecare ce îi place. Poate fi o idee pe care să o puna în aplicare profesorii de limba romana sau de limbi străine, dar și 

profesorii care predau alte materii și sunt iubitori de cărți:).  

• Coltul lecturii este un spatiu din clasa amenajat pentru lectura. Aveți nevoie de un raft cu câteva cărți, coli albe lipite 

pe perete și niste instrumente de scris. În pauze, copiii pot scrie citatele care i-au impresionat cel mai mult pe foile 

albe. Pe una dintre coli, ei pot scrie și cuvintele pe care le-au întâlnit, dar nu le înțeleg, iar la sfârșit de zi le poți scrie 

sinonimele alaturi.  

• Biblioteca online este o opțiune moderna pentru a promova lectura în rândul copiilor. Unele scoli sunt abonate la 

reviste și biblioteci online și au amenajat un spatiu în incinta scolii, unde elevii pot accesa informațiile care îi 

interesează de pe calculatoare.  

• “Lectura în imagini” este numele unei campanii de promovare a cititului în scoală prin afișe în care apar fotografii 

cu profesorii din scoală citind. Lângă fotografie, sunt trecute titlurile cărților preferate ale profesorilor, recomandările 

lor pentru elevi sau cartea pe care o citesc în prezent.  

• Schimburi de cărți. Fiecare elev din clasa aduce cate o carte pe care o oferă unui alt coleg, în schimbul cărții aduse 

de acesta. Profesorii sunt bineveniți să participe la schimb:).  

• Cercurile de lectura gândite că întâlniri de discuții provocatoare având că tema câteva cărți ce au fost date că lectura 

cu câteva săptămâni înainte. Conduse de un cadru didactic avizat, aceste întâlniri pot fi foarte productive, mai ales daca 

sunt gândite și exerciții creative pentru descifrarea mesajelor.  

• “Cărțile surpriza”. Potrivita atât pentru copiii nehotărâți, care încă nu stiu ce vor să citească, dar și pentru cititorii 

pasionați care vor anticipa cu bucurie și nerăbdare titlul cărții primite, aceasta idee îi poate încurajă pe copii să citească 

și alte genuri literare decât cele preferate.În interiorul bibliotecii de la scoală,  

aranjează câteva mese pe care să pui cărți a căror coperta și prime pagini să fie învelite în hârtie maro. Fiecare elev alege 

o carte fară să îi cunoască titlul, doar răsfoind-o puțin.  

Pentru a promova lectura, e nevoie că școlile să păstreze o relație buna cu părinții și să îi informeze în permanenta despre 

noile apariții în biblioteca scolii și evenimentele care promovează lectura organizate în incinta scolii sau în oraș.
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LESSON PLAN 
 

Prof. BUCUR ANDREEA-DANIELA 
 

Grade: 5th 

Number of students: 24 

Textbook: Snapshot – Starter - Students’ book - Longman 

Unit: I get up at 7 o’clock 

Lesson: Comparative and Superlative of short / long adjectives & irregular adjectives   

Time: 50 min 

Skills: Reading, Listening, Speaking, Writing 

Lesson aims: 

• to compare two/three  things or people; 

• to give controlled practice to students, in using the comparative and superlative of adjectives; 

• to use comparative and superlative of adjectives in contextualized sentences accurately and correctly; 

• to perform oral and written tasks related to the topic; 

• to encourage Ss to communicate freely and spontaneously during the activities; 

• to develop Ss’ speaking and writing competences.  

Students will be able to: 

• recognize the adjectives (short, long, irregular); 

• use correctly the comparative and superlative of adjectives in order to compare different  things and people;    

• use the new vocabulary in appropriate contexts; 

• use the comparative and the superlative of different adjectives in order to talk about various topics; 

• work in groups . 

Assumptions: 

- Ss must have a satisfactory level of English; 

- Ss must be eager to participate. 

Anticipated problems and possible solutions: 

- If Ss do not understand the oral commands or the tasks, they will be translated into Romanian. 

Materials: Textbook, Handouts, Pictures, Flashcards, video projector, Blackboard, Flipchart 

Methods: conversation, reading, explanation, elicitation, description. 

Interactions: Whole Class, Individual Work, Pair work, Group work. 

Activity 1 –   Warm-up 5 minutes 

            T asks Ss questions about how they feel, then T checks homework and makes error corrections, if any. T gets into 

the topic by asking Ss to give a few examples of short adjectives. T will throw the ball to Ss, and they throw it back, giving 

the same time examples of adjectives (short, long, irregular).   

Activity 2 –    Lead-in 20 minutes 

T opens an envelope in which there are small pieces of paper with examples of adjectives. Ss come in front of the 

class, take a piece of paper out, read the adjective aloud, mention if it is short / long / irregular and then form either the 

comparative or the superlative. Ss are divided into 3 groups. They are given A3 papers, envelopes with pictures and 

different adjectives written inside. Ss must form as many sentences as they can, using all the adjectives in comparative and 
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superlative forms. The groups will be named: Animals; Places in the world; Drinks. When they finish, Ss come in front of 

the class and show their answers. T corrects mistakes if necessary. 

Activity 3 – Practice 7 minutes 

Ss are given worksheets with exercises with the comparative and the superlative of adjectives. Ss must fill in the 

blanks with the comparative and superlative of adjectives. Ss come one by one at the whiteboard and write the correct 

forms.   

Activity 4 – Practice 10 minutes 

Ss are given worksheets with different sentences in which the adjectives are formed incorrectly in the comparative 

or superlative form. Ss must tell what is wrong and correct the form. Ss come to the whiteboard and write the correct form. 

(They work in pairs)  

Activity 5 – Follow up + Feedback (7 minutes) 

 T invites Ss to play a game online: http://www.eslgamesplus.com/comparatives-superlatives-wild-zoo-animals-

vocabulary-grammar-interactive-monkey-fun-activity/ . If internet problems come up, the online activity will be replaced 

with another one  – adjectives word search.  T appreciates Ss’ activity and gives them grades. 

HOMEWORK ASSIGNMENT (1 minute):  

 Think about people in your family. Describe 3 or 4 members using adjectives in comparative and superlative 

forms.  

 

http://www.eslgamesplus.com/comparatives-superlatives-wild-zoo-animals-vocabulary-grammar-interactive-monkey-fun-activity/
http://www.eslgamesplus.com/comparatives-superlatives-wild-zoo-animals-vocabulary-grammar-interactive-monkey-fun-activity/
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Medii de învățare incluzive. Dezvoltare personală și consiliere 

Prof. pentru înv. primar, 

Cănăvoiu Ana – Maria 

Școala Gimnazială Nr. 156 

București, sector 6 

 

 Pe parcursul anilor de predare, fiecare cadru didactic s-a confruntat cu destul de multe situații problemă, începând 

de la elevii cu probleme de comportament până la elevii cu dizabilități. Toate aceste probleme sunt importante și fiecare 

problemă a elevului este necesar să fie importantă indiferent dacă este un elev cu dizabilități sau nu. Am observat în multe 

articole și studii de specialitate că suntem înclinați să folosim termenul elev atunci când discutăm despre un copil care nu 

are dizabilități și termenul copil atunci când în discuție apare un copil cu dizabilități (este doar o observație personală). 

Sunt de părere că trebuie să folosim același termen pentru toți, dacă vrem să internalizăm că educația incluzivă este nu doar 

o necesitate, ci un drept al fiecăruia dintre noi, implicit și un drept al meu de care beneficiez într-un fel sau altul prin 

apartenența la o comunitate. 

 Situațiile problemă întâlnite la clasă sunt numeroase și încep cu elevii proveniți din medii defavorizate care nu au 

întotdeauna același acces la educație cu ceilalți. Actualitatea acestui an când am fost nevoiți să apelăm la predarea online 

face dovada acestui aspect: copii fără posibilități materiale nu au avut acces la internet sau la un device pentru a putea 

participa la cursurile online.  

Egalitatea de șanse în ceea ce privește educația nu s-a realizat în acest context. Elevii de altă etnie pot întâmpina 

dificultăți de integrare în mediul școlar și este încă, din păcate, o provocare pentru cadrele didactice din România să ajute 

la integrarea acestor elevi. Elevii proveniți din familii monoparentale întâmpină și ei dificultăți. În ciclul primar pare că 

este mai ușor de gestionat o astfel de situație, dar nu este: copiii din aceste medii suferă, au probleme de adaptare la 

colectivul de elevi și la cerințele de acasă și de la școală. Simt lipsa unui părinte și se pot manifesta în feluri diferite: de la 

furie la revoltă, până la rolul de victimă permanentă sau de agresor. Elevii proveniți din familii în care unul sau chiar 

amândoi părinții sunt plecați în străinătate reprezintă o altă categorie de situații problemă care pot avea consecințe grave. 

Elevii cu tulburări de învățare, elevii cu dizabilități, elevii care trăiesc într-un mediu agresiv acasă, toate acestea sunt situații 

cu care ne confruntăm și de care ținem cont în profesia noastră. 

 Rolul consilierii și al Dezvoltării pesonale este major în toate situațiile de mai sus. Sunt perspectivele din care 

înțelegem că este necesar să plecăm în educație de la premisa că toți elevii sunt capabili să învețe. Toți pot participa în 

procesul de învățare și își pot asuma diferite roluri. Este responsabilitatea noastră, a cadrelor didactice, să ne asigurăm că 

vom creea oportunități de învățare pentru toți, adaptând situațiile de învățare la cerințele fiecăruia.  

Toți elevii (și adulții), cu sau fără dizabilități, prețuiesc cele cinci experințe de valorizare: accesul, participarea, 

dezvoltarea relațiilor, respectarea demnității, posibilitatea de a face alegeri. Dacă noi, ca adulți, punem preț pe aceste 

lucruri, de ce nu am face astfel încât proiectarea activităților noastre să țină cont de ele? Disciplina Dezvoltare personală 

ne oferă posibilitatea de a crea un mediu de învățare pentru toți întrucât ne permite să dezvoltăm, în prim plan, atitudini și 

abilități elevilor noștri. Ne oferă posibilitatea să îi cunoaștem, să îi facem să se cunoască mai bine și să se cunoască între 

ei, să se pregătească pentru viitor și pentru adaptare.  

Autocunoașterea și cunoașterea sunt primii pași spre respectul de sine și de ceilalți. Putem să îi ajutăm să se 

cunoască ca persoane, să se descopere la nivel individual, să capete încredere în ei, să fie responsabili. Prin intermediul 

acestor ore îi putem învăța să exprime liber ce gândesc sau ce simt, fără teama că greșesc sau sunt judecați pentru ceea ce 
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spun. Noi putem fi primele modele în acest sens. Putem să facem primii pași și să exprimăm sincer ce gândim sau ce simțim 

în anumite momente, iar puterea exemplului personal își va urma cursul. 

 Orele de consiliere, și am în vedere aici orele de consiliere ținute de noi cu părinții, sunt benefice într-un dublu 

sens. În primul rând sunt benefice pentru noi întrucât ne permite o comunicare și o relaționare directă cu fiecare familie în 

parte, ceea ce ne poate ajuta la fixarea unor activități de învățare benefice fiecărui elev în parte și, în al doilea rând, sunt 

benefice pentru familie care poate avea un feedback mai rapid la progresul copilului sau la starea de fapt a lucrurilor.  

Important este ca toți agenții educației unui elev să înțeleagă și să accepte că scopul acestor ore de consiliere este 

starea de bine a copilului, iar dialogul școală – familie – comunitate să fie unul benefic și în sprijinul elevului. Cât timp 

sunt realizate toate aceste aspecte se pot construi și mediile de învățare incluzive: de la activitatea pe echipe, până la 

activități desfășurate cu comunitatea și familia. Implicarea activă a tuturor factorilor care țin de educația unui elev este 

esențială și duce, categoric, la progres. 
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Predarea matematicii în context european 

 
 

Prof. Buşe Anna-Maria  

Colegiul Naţional Pedagogic « Stefan Velovan », Craiova, jud. Dolj  

 
Apartenenţa României la spaţiul Uniunii Europene implică armonizarea sistemului românesc de educaţie cu celelalte 

sisteme europene de învăţământ. Dacă, pentru învăţământul universitar Programul de la Bologna a conturat direcţii comune 

de dezvoltare, este necesar ca şi în învăţământul preuniversitar să găsim repere esenţiale în formarea tinerilor. 

 Se doreşte valorizarea şi promovarea demersurilor didactice inovative, încurajarea acţiunilor care permit asigurarea 

calităţii în educaţie şi formarea profesională continuă prin învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Matematica este o disciplină fundamentală în formarea şi dezvoltarea unui tânăr. Tehnicile de predare și evaluare 

trebuie să  promoveze diverse idei şi abordri în predarea-invăţarea acestei discipline în şcoli .  

Scopurile învăţării, obiectivele de referinţă şi conţinuturile curriculumului la matematică sunt înscrise în diferite tipuri 

de materiale oficiale care includ documentele curriculare, manualele, ghidurile metodologice pentru şcoli şi profesori şi 

programele şcolare în vigoare (în unele ţări aceste documente se numesc planuri de învăţământ). În lucrarea de faţă aceste 

documente sunt analizate ca întreg, considerate ca fiind “coloana vertebrală” a disciplinei matematică. 

Autorităţile şcolare şi diverse niveluri decizionale pot fi implicate în aprobarea sau dezvoltarea acestor documente, 

iar informaţia despre astfel de intervenţii se diseminează pe căi diferite. În toate ţările există un proces de revizuire a 

documentelor de bază, care ia în considerare o gamă largă de dovezi şi opinii, incluzând concluziile examinării elevilor şi 

rezultatele evaluării şcolilor.  

Acest proces de revizuire asigură faptul că scopurile învăţării, obiectivele de referinţă şi conţinuturile ţin pasul cu 

schimbările societăţii moderne şi competenţele necesare pe piaţa muncii.  

Pe lângă acestea, curriculumul nu acţionează izolat. Alţi factori, care sunt durata perioadei de predare a 

matematicii, organizarea predării şi metodele utilizate şi, în aceeaşi măsură, modalităţile şi criteriile de evaluare aplicate la 

nivelul primar şi secundar din sistemul educaţional, au toţi o contribuţie la realizările elevilor. În consecinţă, diferenţele 

dintre ţări pe aceste teme pot astfel explica diferenţele în realizările elevilor la matematică de pe cuprinsul Europei. 

Copiii acordă numerelor un loc deosebit în microcosmosul lor şi prezintă un interes deosebit pentru descoperirile 

făcute cu privire la modele şi noi procedee. Rolul cadrului didactic devine crucial în asigurarea în sala de clasă a unui 

mediu care să încurajeze asumarea riscului, discutarea ideilor matematice şi testarea de soluţii. Cu cât matematica este mai 

legată de cotidian, cu atât mai mult elevii noştri vor conştientiza necesitatea matematicii în lumea lor. Modelele sunt peste 

tot. Copiii care sunt încurajaţi să se uite după modele şi să le exprime matematic încep să înţeleagă cum se aplică matematica 

în lumea în care trăiesc. 

Matematica a devenit tot mai importantă pentru fiecare om, fiind parte integrantă a culturii generale, asigurând cel 

mai bogat volum de cunoştinţe care se aplică operativ în viaţă, stimulând gândirea matematică, gândire modelatoare, 

euristică, care se extinde tot mai mult, devenind gândirea caracteristică omului modern.  

Educaţia completă în matematică trebuie organizată astfel încât: să răspundă conceptelor aritmetice în contexte ale 

lumii reale; să dezvolte simţul numeric şi înţelegerea relaţiilor dintre operaţii; să integreze aritmetica în cadrul celorlalte 

domenii din programă; să clădească moduri proprii de gândire şi exprimare ale copiilor; să se bazeze pe capacitatea de 

estimare şi calcul mental; să încurajeze copiii să-şi inventeze propriile căi de a face calculul matematic. Învăţământul 

modern preconizează o metodologie axată pe acţiune operatorie, aşadar pe promovarea metodelor interactive care să 

solicite mecanismele gândirii, inteligenţei, imaginaţiei şi creativităţii. În concluzie ideea necesităţii realizării în şcoală a 
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unei învăţări active care să-l situeze pe copil în centrul relaţiei pedagogice constituie, în învăţământul actual, un principiu 

fundamental.  

Preocuparea pentru copil este prima piatră de hotar pe care se construieşte activitatea didactică. Fiecare copil este un 

miracol al vieţii care, prin educaţie îşi găseşte propriul drum pentru a-şi valorifica energiile creative.Talentul creator se 

împlineşte prin educaţie, atunci când educatorul ,,aprinde’’scânteia creatoare în mintea şi-n sufletul copiilor. Aceştia învaţă 

să fie spontani şi creativi, să aibă încredere în ei înşişi, să aibă personalitate. Pentru aceasta se impune din partea tuturor 

cadrelor didactice, alături de pasiune şi răspundere profesională, racordarea permanentă a preocupărilor la cerinţele 

învăţământului actual, aflat în continuă transformare.  

Consiliul European de la Lisabona din martie 2000 a identificat, ca principale provocări pentru statele membre ale 

Uniunii, adaptarea la procesul de globalizare şi tranziţia către o economie bazată pe cunoaştere. Acest fapt a fost 

reconfirmat în 2005, după evaluarea rezultatelor privind atingerea ţintelor stabilite la Lisabona şi odată cu revizuirea acestei 

strategii pentru concentrarea acţiunilor şi focalizarea pe creştere economică şi ocuparea forţei de muncă. În acest context, 

în 2001, Consiliul European a adoptat trei obiective strategice pentru a fi atinse până în 2010: sistemele de educaţie şi 

formare ar trebui organizate pentru a asigura calitate, acces şi deschidere către problematica vieţii contemporane. Se atrage 

atenţia asupra faptului că o abordare integrată pentru tot parcursul vieţii a educaţiei şi formării joacă un rol esenţial, atât 

pentru creşterea competitivităţii economice, cât şi pentru îmbunătăţirea oportunităţilor de ocupare. 

Actualul curriculum are drept obiectiv crearea condiţiilor favorabile fiecărui elev de a-şi forma şi dezvolta 

competenţele într-un ritm individual, de a-şi transfera cunoştinţele acumulate dintr-o zonă de studiu în alta. Cadrele 

didactice îşi pot alege metodele şi tehnicile de predare, îşi pot adapta practicile pedagogice în funcţie de ritmul de învăţare 

şi de particularităţile elevilor. Prezentul curriculum îşi propune să formeze competenţe, valori şi atitudini prin demersuri 

didactice care să indice explicit apropierea conţinuturilor învăţării de practica învăţării eficiente.  
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Mitul în cultura europeană 

 

Prof.dr. Purcărescu Oana-Angela 

 Colegiul Naţional Pedagogic „Stefan Velovan”, Craiova, Dolj  

 

Studiul miturilor, arhetipurilor şi temelor la scriitori constituie un sector al istoriei şi criticii literare care capătă din 

ce în ce mai multă importanţă. Operele se multiplică, despre Satan, mitul lui Orfeu, tema lui Prometeu, astfel încât au 

început să fie studiate şi să se încerce crearea unor istorii ale lor.  

Cercetarea mitului ca temă în artă trebuie să debuteze prin menţionarea procesului timpuriu şi rapid de desacralizare, 

proces favorizat tocmai de faptul că semnificaţia sacră nu a fost unică pentru mitul originar, ci concomitent cu aceasta s-

au manifestat şi alte semnificaţii, cea socială, cea etică, gnoseologică şi poetică. 

Mitul apare „ca un discurs mitic care pune în scenă personaje, obiecte valorificate din punct de vedere simbolic, totul 

segmentabil în unităţi semantice mici (miteme) în care se investeşte o credinţă numită pregnanţă simbolică”1 . 

M. Eliade descoperă „comportări mitice“ în chiar obsesia „succesului“ caracteristică societăţii moderne, care traduce 

dorinţa obscură de a depăşi limitele condiţiei omeneşti („mituri“ minore - starul, automobilul etc. sau „mituri elitiste“ - 

care se cristalizează în jurul creaţiei - filosofice, artistice). Şi tot aici se înscrie fascinaţia lecturii - căci în literatură 

descoperim acea revoltă împotriva timpului istoric în care trăim şi muncim, împotriva timpului „mort“, care striveşte şi 

ucide, prin recuperarea unui timp străin, extatic sau imaginar, al beatitudinii. 

Ideea „originii nobile” a naţiunii, întâlnită la toate popoarele din Europa centrală şi de sud-est, aflate, până în 1918, 

în întregime sau parţial, în condiţii de asuprire naţională, s-a transformat curând, observă Mircea Eliade, într-un instrument 

de luptă pentru emancipare politică şi naţională2, devenind emblema unui mit. Originea nobilă romană a poporului român 

şi continuitatea au fost ideea-forţă care a însufleţit activitatea cărturarilor Şcolii ardelene, mit întregit cu mitul originii dace, 

amândouă simbolizând demnitatea de popor liber, în primul caz creator al unui mare imperiu civilizator, în al doilea caz 

luptător până la sacrificiul suprem pentru apărarea libertăţii. De asemenea, modele exemplare (ilustrate prin Traian şi 

Decebal) pentru naţiunea română, soarta unor mari artişti, neînţeleşi de contemporani, deveniţi după moarte adevărate 

mituri (Nicolae Bălcescu, mai ales Eminescu) n-au legături nici cu „timpul primordial” (eroii mitizaţi sunt localizaţi istoric), 

nici cu sacrul, dar funcţia lor este aceea a miturilor, de a prezenta „modele exemplare”. Astfel de modele exercită o 

puternică seducţie asupra oamenilor şi, de fapt, această exemplaritate, situată la cotele cele mai înalte ale valorilor umane, 

constituie esenţa miturilor. 

După cum am mai spus, miturile se nasc în toate epocile. Blaga, în Trilogia culturii spunea: „Fapt e că oricât omul 

modern a găsit că trebuie să se dezbare de mituri, ca de un balast inutil, el continuă, fără să-şi dea seama, să trăiască pasionat 

într-o permanentă atmosferă mitică. Ca o mărturie despre această atmosferă mitică stau chiar cuvintele noastre. Întocmai 

cum diferitele obiecte poartă, fiecare, în diversă măsură, o sarcină electrică, tot aşa cuvintele noastre, chiar izolate, poartă, 

în diversă măsură, o sarcină mitică. Cuvânte precum «înaltul», «josul», «cerul», «pământul» etc. sunt încărcate cu o cu 

totul altă sarcină mitică, decât cuvinte ca «verticalul», «linia», «inferiorul» etc.”3. 

Miturile nu sunt structuri închise. Ele se schimbă, pot căpăta semnificaţii diferite, în funcţie de aspectul şi de idealul 

unei epoci. Devenind, într-un stadiu mai avansat (de exemplu, vechile mituri arhaice), motive literare, artistice, această 

schimbare e determinată şi de concepţia şi personalitatea scriitorului sau artistului care tratează un mit şi-i „aduce modificări 

cu o mare libertate, rezervându-şi chiar dreptul de a-i adăuga semnificaţii noi”.4  
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La crearea mitului lui Orfeu au contribuit tradiţia orală a tracilor şi elinilor, precum şi literatura cultă a Greciei şi a 

Romei antice. De asemenea, mitologiile din Extremul Orient şi stepele Asiei, până în preriile Americii de Nord, conţin 

prefigurări ale lui Orfeu.   

Aflate la distanţe continentale sau seculare una de alta, legendele orale de tipul Orfeu şi Euridice exprimă fireasca 

aversiune a oamenilor faţă de moarte, dorinţa de a prelungi viaţa unor fiinţe dragi. Descinderile în lumea de „dincolo” sunt 

dictate de prea mare dragoste faţă de lumea de „dincoace”, precum şi de fronda instinctului de conservare, extins şi asupra 

rudelor sau a celor dragi. Ele fac parte din categoria miturilor existenţiale, care aspiră la depăşirea condiţiei umane, supusă 

ursitei şi morţii. 

În basmele româneşti, locul Infernului este luat de iad. Incantaţia orfică apare în balada populară haiducească, unde 

cântecul neacompaniat de vreun instrument are efecte miraculoase asupra întregii naturi. Fiul de împărat din basmele lui 

Eminescu Făt frumos din lacrimă pleacă în lume îmbrăcat ca un păstor, purtând un fluier de doine şi unul de hore. În Odin 

şi Poetul  se constată o desacralizare a mitului, la fel ca şi în Memento mori sau Panorama deşertăciunilor (1872). 

Orfeu este de asemenea strămoşul mitic al poeziei noastre, alături de Ovidiu care, exilat la Tomis, a scris o elegie în 

graiul get. În afara ciclului de Sonete către Euridice, Ştefan Augustin Doinaş, este autorul altor poezii cu temă similară: 

Orfeu (1966), Orfeu revenind din Infern (1972), În Ţara lui Orfeu (1979). 

Sublimitatea gestului lui Orfeu constă în cutezătoarea încercare de a depăşi limitele geniului artistic. Arhetip al 

demiurgului nefericit şi damnat, Orfeu triumfă ca poet şi este înfrânt ca îndrăgostit. Erou exemplar într-un mit de referinţă 

în domeniul estetic, filosofic şi etic, Orfeu a fost antic, clasic, medieval, neoclasic, baroc, romantic, parnasian, simbolist, 

impresionist, expresionist, modernist, dar, mai ales, umanist. Logosul şi Erosul în luptă cu moartea, Orfeu şi Euridice 

constituie un cuplu mitic, liric, epic şi tragic, reprezentând cea mai profundă poveste de dragoste.  

În încheiere, dorim să cităm mitul jertfei zidirii, caracteristic pentru zona sud-est europeană, şi mitul mioritic, tipic 

românesc. Mitul zidirii, întâlnit în folclor, a fost studiat de numeroşi cercetători care au arătat originalitatea modelului 

românesc. În balada românească, sacrificiul e cerut de o creaţie, cu finalitate utilitară şi artistică în acelaşi timp. Meşterii 

care, încercând să zboare, se prăbuşesc şi mor, reeditează mitul lui Icar. Numărul creaţiilor literare româneşti inspirate de  

mitul jertfei zidirii este foarte mare: peste 150 de poezii, peste 25 de piese de teatru şi numeroase povestiri şi romane, iar 

între autori scriitori ca Vasile Alecsandri, Nicolae Iorga, Octavian Goga, Tudor Arghezi, Victor Eftimiu, Lucian Blaga, 

Victor Papilian, Vasile Voiculescu, Ion Luca, Dan Botta, Simion Stolnicu, Laurenţiu Fulga, Ştefan Augustin Doinaş, Horia 

Lovinescu, Nicolae Labiş, A.E. Baconski, Nichita Stănescu, Marin Sorescu şi mulţi alţii. 

Mitul mioritic apare în balada Mioriţa, cea mai celebră creaţie folclorică românească, unanim preţuită în spaţiul 

cultural românesc, precum şi de numeroşi cărturari străini. Descoperită spre mijlocul secolului al XIX-lea şi publicată de 

către Vasile Alecsandri în colecţia sa de poezii Poezii populare ale Românilor, ea cunoaşte, în volumul publicat de Adrian 

Fochi, peste o mie de variante, culese de diverşi culegători, din toate provinciile româneşti. Mitul, foarte vechi, dezvăluie, 

după cum consideră majoritatea cercetătorilor, în baladă, sub o formă fantastică, ori simbolic-metaforică, o întreagă 

filozofie, ţinând cont de concepţia poporului român în legătură cu natura, cu sensul nunţii şi al morţii, o mare sensibilitate 

şi putere imaginativă creatoare de frumos. Mircea Eliade5 afirmă că este o creaţie folclorică încă vie, care mişcă sufletul 

popular, şi că în baladă se vede „ o expresie exemplară a sufletului românesc”. 

Mitul mioritic a avut ecou şi în literatura cultă. Mihail Sadoveanu, în romanul Baltagul, foloseşte motivul mioritic, 

creând în prelungirea mitului propriu-zis, într-o viziune realistă. În baladă, baciul moldovean e anunţat de mioara 

năzdrăvană că baciul muntean şi cu cel ungurean au pus la cale să-l omoare. Omorul nu s-a produs încă, el e doar probabil. 

Romanul lui Sadoveanu începe cu îngrijorarea Victoriei Lipan, ţărancă din regiunea muntoasă a Neamţului, că bărbatul, 
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plecat să cumpere oi în zona Dornelor, nu i s-a întors acasă de luni de zile. Ea porneşte în căutarea lui şi, după multe şi 

răbdătoare investigaţii, îi găseşte rămăşiţele într-o prăpastie din munţi, apoi îi descoperă şi pe asasini, doi proprietari de oi, 

care-l uciseseră pe Lipan, spre a-i lua turma. Asasinii sunt pedepsiţi, iar Victoria, cu feciorul ei, se întorc la casa lor, la 

preocupările şi grijile cotidiene. Motivul este acelaşi, ca în baladă, pornind de la mit (doi ciobani, proprietari de oi, pun la 

cale să omoare pe al treilea – în baladă; omorul e săvârşit, nevasta şi fiul celui mort descoperă şi pedepsesc pe asasini – în 

roman), dar Sadoveanu dă o interpretare realistă mitului, eliminând din el elementele „sacre”, fantastice, adaptându-i o 

dramă asemănătoare celei din baladă (doar enunţată acolo), consumată deja. În mitul propriu-zis, eroul e ciobanul, în roman 

e soţia lui, Victoria. Ea compensează ceea ce s-a reproşat, de unii comentatori, ciobanului din baladă, anume că nu dă nici 

un semn că e hotărât să-şi înfrunte duşmanii şi să se apere: Victoria e energică, dovedind o mare isteţime în urmărirea şi 

descoperirea asasinilor, dominându-i apoi prin inteligenţă şi o forţă a convingerii şi curajului care uimeşte. De altfel, şi 

Nichifor Lipan, aşa cum şi-l aminteşte Victoria şi cum povestesc despre el cei care l-au cunoscut, era un om de viaţă, 

puternic şi dârz. El a fost omorât prin înşelăciune, pe la spate, nu într-o confruntare pe viaţă. 

De-a lungul timpului, oamenii şi-au arătat interesul pentru mituri şi arhetipuri, pentru ipostazele lor şi pentru studiul 

lor. Începând cu antichitatea, fiecare epocă şi-a adus contribuţia la îmbogăţirea miturilor cu noi şi noi sensuri, social, etic, 

gnoseologic şi poetic, în funcţie de viziunea proprie a fiecărui autor şi de climatul din acea perioadă. În acelaşi timp, putem 

observa o demitizare, o demistificare a „istoriilor sacre”, tendinţă a autorilor pentru a apropia miturile de oamenii obişnuiţi 

şi pentru a-i face să depăşească sfera cotidianului pentru a se întoarce la origini.  

 

Note  

1. Gilbert Durand, „Figures mythiques et visages de l’œuvre”, Paris, Berg International, 1979, pp. 30-31. 

2. M. Eliade, Aspects du mythe, Gallimard, Paris, 1963, p. 224. 

3.  Lucian Blaga, Trilogia culturii, Bucureşti, 1969, p. 84 

4. P.Brunel, Cl. Pichois, A.M. Rousseau, Qu’est-ce que la littérature comparée? [Paris,1983], p. 125. 

5. Mircea Eliade, De Zalmoxis à Gengis-Khan,, Études comparatives sur les religions et le folklore de la Dacie et de 

l’Europe orientale, Paris, Payot, 1970,  p. 232. 
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                                                                                                                  Planificare calendaristica 

                                                                       

 

Profilul: Resurse naturale şi protecţia mediului   Bucur Anca 

Domeniul de pregătire de bază: Silvicultură 

Calificare profesională: Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere 

Liceul Simion Mehedinți, Vidra 

Modulul: M2- Dăunători forestieri  

Nr de ore/an: 81  

Nr. ore /săptămână: 3 din care:   T:1      LT:1     I:1  

Clasa: a XII-a   

Profesor:   

Plan de învăţământ aprobat prin Anexa nr.2 la OMEN nr. 3500/29.03.2018  

Programa aprobată prin Anexa nr.2  la OMEN nr. 3501/29.03.2018  

  

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

AN ŞCOLAR: 2021-2022 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

rezultate ale 

învăţării 

Rezultate ale învăţării 

(codificare conform SPP) Conţinuturile învăţării 
Nr. ore Săptămâna 

Obs. 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T LT IP T LT IP 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1. 

 

 

 

 

 

URÎ 8. 

Organizarea 

lucrărilor de 

pază, protecție și 

conservare a 

pădurilor 

10.1.1. 

 

10.2.1. 

10.2.2. 

10.2.3. 

 

 

10.3.1. 

10.3.2. 

10.3.3. 

10.3.4. 

10.3.5. 

10.3.6. 

SEMESTRUL I 

Prezentarea programei/ Noțiuni introductive 

Recapitulare 

Factorii dăunători abiotici și vătămări 

provocate de aceștia- Măsuri de prevenire și 

combatere: 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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Nr. 

crt. 

Unitatea de 

rezultate ale 

învăţării 

Rezultate ale învăţării 

(codificare conform SPP) Conţinuturile învăţării 
Nr. ore Săptămâna 

Obs. 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T LT IP T LT IP 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factori climatici: precipitaţiile, vântul, zăpada, 

chiciura, grindina, poleiul, extremele termice, 

măsuri de prevenire și combatere; 

Factori edafici: apa, pH-ul, substanţele minerale, 

măsuri de prevenire și combatere; 

Incendiile de pădure: clasificare, factori 

favorizanţi, cauzele incendiilor, măsuri de 

prevenire și combatere; 

Noxe industriale şi ploi acide: cauze, 

caracteristici, măsuri de prevenire și combatere; 

Recapitulare 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

5 

 

2 

 

3 

 

 

5 

 

2 

 

3-5 

 

 

 

 

 

 

2.  10.1.2. 10.2.4. 

10.2.5. 

10.2.6. 

10.2.7. 

10.2.8. 

10.2.9. 

10.2.10. 

10.2.11. 

 

10.3.1. 

10.3.2. 

10.3.3. 

10.3.4. 

10.3.5. 

10.3.6. 

Dăunători biotici vegetali şi vătămări 

provocate de aceştia 

Virusuri, bacterii, ciuperci, plante  superioare, 

licheni; 

Boli ale plantulelor şi puieţilor; 

Boli ale trunchiului; 

Boli ale lujerilor; 

Boli ale frunzelor; 

Boli ale seminţelor forestiere; 

Recapitulare și evaluare 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8,9 

9 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8,9 

9 
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Nr. 

crt. 

Unitatea de 

rezultate ale 

învăţării 

Rezultate ale învăţării 

(codificare conform SPP) Conţinuturile învăţării 
Nr. ore Săptămâna 

Obs. 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T LT IP T LT IP 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Dăunători biotici animali şi vătămări 

provocate de aceştia 

Morfologia  insectelor; 

Reproducerea şi stadiile de dezvoltare a 

insectelor; 

Ecologia insectelor; 

Insecte care atacă rădăcina, tulpina şi frunza 

puieţilor din pepiniere şi plantaţii; 

Insecte defoliatoare la foioase; 

Insecte defoliatoare la răşinoase; 

Insecte care atacă între scoarţă şi lemn la foioase; 

Insecte care atacă între scoarţă şi lemn la 

răşinoase; 

Insecte care atacă lemnul la răşinoase; 

Insecte care atacă fructificaţia arborilor; 

Insecte sugătoare şi galicole; 

Vătămări produse de rozătoare; 

Vătămări produse de vânat; 

Vătămări produse prin păşunat. 

Recapitulare finală + evaluare 

Încheierea mediilor 

 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

2 

1 

1 

3 

 

2 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

2 

1 

1 

3 

 

2 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

3 

 

2 

1 

1 

3 

 

2 

1 

1 

 

2 

 

 

 

 

10 

11 

 

12 

13,15 

 

16-17 

18 

19 

21-23 

 

24-25 

27 

29 

 

30 

 

31 

 

 

10 

11 

 

12 

12-15 

 

16-17 

18 

19 

21-23 

 

24-25 

27 

29 

 

30 

 

31 

 

 

 

 

 

 

SEM 

II 
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Curriculum la decizia școlii: opțional de aprofundare  

la Limba și literatura română pentru anul școlar 2021-2022 la clasa a VI-a.  

Model de abordare 
 

prof. dr. Buliga-Stochițoiu Roxana 

Școala Gimnazială Nr. 2, Hunedoara 

 

 

 Aria curriculară: Limbă și comunicare 

 Disciplina: Limba și literatura română 

Propunător: prof. dr. Buliga-Stochițoiu Roxana 

Tipul: opțional de aprofundare1  

Clasa: a VI-a C 

Durata: 1 an – 1 h/săpt. (14 h/sem. I + 20 h/sem. II = 34 h/an) 

• Semestrul I: 14 săptămâni de cursuri (13 septembrie - 22 decembrie 2022) 

✓ Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022 

• Semestrul al II-lea: 20 săptămâni de cursuri (10 ianuarie - 11 iunie 2022) 

✓ Vacanța de primăvară: 15 aprilie – 1 Mai 2022 

✓ Vacanța de vară: 11 iunie 2022 - data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului 

școlar 2022-2023). 

 

Săptămâna – 8-14 aprilie 2022 – „Școala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” – activităţi extracurriculare   

 

Notă de prezentare 

Așa cum reglementările în vigoare prevăd, prezentul document se constituie ca fiind anexă la programa școlară 

de trunchi comun și, implicit, sprijin în aplicarea planificării calendaristice anuale și semestriale la clasa a VI-a C pentru 

anul școlar 2021-2022.  

Propunerea acestui tip de opțional la disciplina Limba și literatura română vine în urma unei riguroase analize a 

nevoilor educabililor, constatate cu ușurință în urma contextului creat de izbucnirea noului coronavirus. Este unanim 

recunoscut faptul că sistemul de învățământ românesc a suferit considerabile modificări, mai ales că școala online a 

evidențiat necesitățile unui sistem perimat, a neputinței parcurgerii unei materii prea stufoase, a incapacităților elevilor de 

a recepta ori de a produce, de pildă, un text scurt. La toate acestea se adaugă neajunsurile materiale ale unei societăți 

impasibile și încă împresurată de un anumit grad de tradiționalism, precum și competențele digitale precare ale factorilor 

educaționali. Cursurile online de calitate sunt, cu certitudine, nu doar opțiunea de rezervă în fața neprevăzutului, ci și 

indicele unui învățământ modern. 

Anul școlar 2021-2022 se bazează pe achizițiile elevilor dobândite în cursul anului anterior care s-a derulat cu 

precădere în sistem online ori hibrid. Astfel, obiectivul principal al opționalului de față este axat pe nevoile educabililor în 

întreg procesul de predare-învățare-evaluare. De-a lungul orelor derulate în contextul pandemiei s-au produs nenumărate 

decalaje cu efecte nefaste pe termen mediu și lung. Modul de organizare divers și diferit impus fulgerător de închiderea 

școlilor a depins nu numai de factorii educaționali, ci și de resursele avute la îndemână. Astfel, parcurgerea materiei s-a 

 
1  Conform Ordinului 3238/ 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, art. 8, alin. (2). 
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realizat precar, îndeosebi la început, și diferențiat. Lipsa cunoștințelor din clasa a V-a îngreunează în mod deosebit procesul 

educațional din următorii câțiva ani. 

Opționalul de față vine în sprijinul elevilor prin asigurarea unei ore în plus față de trunchiul comun la Limba și 

literatura română, fapt ce contribuie semnificativ la dezvoltare competențelor propuse prin programa școlară, a 

competențelor-cheie vizate, respectiv a conturării treptate a profilului absolventului de clasa a VIII-a. Noile perspective 

educaționale au ca principal scop stabilirea modalităților necesare prin care să asigure șanse egale tuturor elevilor. Se 

promovează, prin urmare, un sistem dirijat înspre formarea și dezvoltarea competențelor bazate pe abilități, atitudini și 

cunoștințe. În acest demers, un rol esențial în are materia de față prin creionarea capacităților de exprimare, de participare 

de interacțiuni verbale, de dezvoltare a unor conținuturi digitale, de implicare în proiecte culturale diferite, și nu numai.  

Așadar, completarea și consolidarea achizițiilor aferente claselor de început ale ciclului gimnazial necesită și 

asigurarea unor resurse vaste – temporale, umane, materiale. Rolul materiei noastre este unul esențial, iar responsabilitatea 

pe măsură, căci percepută ca o „disciplină de frontieră (aşezată în zona de intersecţie a ştiinţelor limbii şi literaturii cu 

ştiinţele educaţiei şi psihologia educaţională), disciplină orientată deopotrivă teoretic şi practic”2, parcurgerea sa are 

repercusiuni în dezvoltarea competenței de comunicare a elevilor, competență esențială în activarea tuturor elementelor 

vieții. Conchidem exprimându-ne speranța și încrederea că propunerea noastră va veni în sprijinul educabilului, ajutându-

l în marele său proces de inovare cognitivă și recuperare trepată a cunoștințelor necesare. 

 

Considerăm redundantă consemnarea competențelelor generale și specifice în economia lucrării de față, prin 

urmare acestea vor fi regăsite în Programa școlară pentru disciplina Limba și liteartura română, clasele a V-a – a VIII-a, 

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017, cu atenție special asupra clasei a VI-a. 

 

Activități de învățare3 

• exerciții de ascultare activă; 

• transformarea unei secvențe monologate într-o secvență dialogată şi invers;  

• parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat;   

• identificarea sensului global al unui text audiat;  

• formularea ideilor principale dintr-un mesaj transmis de către un prieten/coleg;  

• extragerea informațiilor esențiale dintr-o intervenție a unui interlocutor; 

• exerciții de exprimare a unui punct de vedere referitor la o idee extrasă dintr-un text oral/scris; − exerciții de 

întrerupere/reluare a textului oral pentru a realiza ipoteze asupra mesajului și pentru a le confirma/infirma;  

• jocuri de rol cu folosirea dialogului pe diverse teme de interes;  

• exerciții de identificare a două elemente paraverbale utilizate de un participant într-o situație de comunicare.  

• exerciţii de extragere a unor informaţii dintr-un dialog;  

• prezentarea unui proiect de grup;  

• exerciții de solicitare a unor informaţii clare şi detaliate pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi de interpretare; 

• povestirea subiectului unei opere epice ţinând seama de momentele subiectului/etapele acţiunii; identificarea emoţiilor, 

a sentimentelor şi a atitudinilor exprimate într-un text literar şi/sau nonliterar; 

• exerciţii de elaborare a rezumatului, pe baza planului dezvoltat de idei; 

 
2  Alina Pamfil, Limba şi literatura romană în gimnaziu – Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, 2003. 
3  Conform activităților aferente competențelor specifice prevăzute în programa școlară, pp. 10-12.  
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• exerciţii de utilizare a descrierii şi a naraţiunii; 

• colectarea de informații din diverse surse – manuale, documente, seriale ori experiență proprie; 

• exerciţii de justificare a unor puncte de vedere pe teme diferite, de interes personal sau şcolar; 

• organizarea unor discuţii privind ordonarea şi ierarhizarea informaţiilor obţinute prin lectură;  

• completarea unor chestionare de autoevaluare privind folosirea strategiilor de lectură; 

• exerciții de redactare a unor texte pe diverse teme; 

• exerciții de analiză morfo-sintactică 

• studiu individual; 

• dezbateri pe anumite teme. 

 

Conținuturi4 

• Situația de comunicare 

• Ascultarea activă 

• Textul narativ literar în proză. Textul narativ literar în versuri 

• Textul descriptiv literar în proză. Textul descriptiv literar în versuri 

• Textul argumentativ 

• Rezumatul 

• Transformarea vorbirii directe în vorbire indirect 

• Tipare textuale 

• Noțiuni de vocabular 

• Părți de propoziție. Părți de vorbire 

• Ortografie, ortoepie și punctuație 

• Valori etice în legendele popoarelor 

• Limba română în Europa 

• Valori ale culturii populare în spațiul românesc 

 

Modalități de evaluare 

• Probe orale și scrise 

• Proiect de grup 

• Portofoliul 

• Autoevaluare 

 

Sugestiile metodologice vor respecta indicațiile prevăzute în programa școlară, pp. 25-29, precum și strategiile 

didactice recomandate, pp. 30-31. 

 

 

 

 
4 Întrucât parcurgerea conținuturilor se realizează personalizat în funcție pe planificarea anuală și semestrială a fiecărui 

cadru didactic, se dispune o listă a conținuturilor și nu o abordare a lor planificată pe semester, săptămâni de studiu.  
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SOCIOEMOȚIONALE LA 

PREȘCOLARI  

Prof. Înv. Preșc. Negru Mirela Mariana 
Grădinița Nr. 56, Galați 

     

         La vârsta preşcolară, principala sursă de învăţare, despre relaţiile cu ceilalţi, este jocul. Implicarea copiilor în joc 

facilitează dezvoltarea capacităţii de a iniţia interacţiuni. Aceste interacţiuni pozitive cu colegii duc la formarea relaţiilor 

de prietenie, la dezvoltarea abilităţilor de cooperare a preșcolarilor. Pentru ca un copil să reușească să recunoască emoțiile 

celorlalti, are nevoie să își construiască capacitatea de a empatiza, de a fi atent la cei din jur, de a le analiza stările și emoțiile 

pe care ei le trăiesc în anumite situații și evenimente.  

 

ARGUMENT  

      Până de curând s-a asociat succesul adaptării la cerinţele mediului cu nivelul de dezvoltare al abilităţilor intelectuale 

separând raţionalitatea de emoţii. Cu toate că abilităţile intelectuale sunt foarte importante, emoţiile constituie o sursă de 

informaţii esenţiale pentru supravieţuire. Inteligenţa emoţională din viaţa adultă îşi are originea în dezvoltarea 

competenţelor socio – emoţionale din perioada preşcolară, aceasta fiind o perioadă de achiziţiii fundamentale în plan 

emoţional, social şi cognitiv. Conştientizarea emoţiilor reprezintă abilitatea de bază pentru achiziționarea celorlalte 

componente. Copiii învaţă despre emoţii şi modul în care acestea pot fi gestionate corect în contextul interacţiunilor sociale. 

Experienţele lor în relaţiile cu ceilalţi îi ajută să înveţe despre modalătățile de exprimare a emoţiilor, despre recunoaştere a 

lor și de reglarea emoţională. Principala sursă de învăţare despre relaţiile cu ceilalţi, la vârsta preşcolară, este jocul. 

Implicarea copiilor în joc facilitează dezvoltarea capacităţii de a iniţia interacţiuni. Aceste interacţiuni pozitive cu colegii 

duc la formarea relaţiilor de prietenie, la dezvoltarea abilităţilor de cooperare.  

SCOPUL ACTIVITĂȚII  

Formarea şi dezvoltarea comportamentului socio - emoţional al preşcolarilor.  

OBIECTIVE  

- Formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi 

- Identificarea şi exprimarea adaptativă a emoţiilor 

- Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare interpersonală 

DEZVOLTAREA SOCIO – EMOŢIONALĂ 

- vizează debutul vieţii sociale a copilului 

- capacitatea lui de a stabili şi a menţine interacţiuni cu adulţii şi copiii 

- interacţiunile sociale mediază modul în care copiii se privesc pe ei înşişi şi lumea din jur 

Dezvoltarea emoţională vizează îndeosebi capacitatea copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de a înţelege şi răspunde 

emoţiilor celorlalţi și dezvoltarea conceptului de sine. Pe măsura internalizării semnificației conceptului de sine, se dezvoltă 

imaginea despre sine a copilului, care influenţează decisiv procesul de învăţare. Cele două subdomenii sunt strâns 

interdependente.  

 

 

IMPORTANŢA EXPRIMĂRII ADECVATE A EMOŢIILOR  

     Exprimarea adecvată a emoţiilor este foarte importantă în cadrul interacţiunilor sociale, deoarece contribuie la 

menţinerea lor. Exprimarea neadecvată de către copii a emoţiilor negative (ex. furie, frică, tristeţe), prin agresivitate fizică 
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sau verbală, determină apariţia unui comportament de izolare a acestora. Dacă acei copii care manifestă frecvent emoţii 

pozitive au mai multi prieteni şi sunt mai îndrăgiţi de ceilalţi, copiii care se comportă agresiv au dificultăţi în a recunoaşte 

şi a întelege emoţiile exprimate de ceilalţi într-o situaţie specifică. Emoțiile influențează judecata, memoria și atitudinea 

copiilor față de evenimente, jucând un rol esențial și în comunicarea lor cu ceilalti.  

    Importanța recunoscută a emoțiilor a condus la apariția noțiunii de inteligență emoțională, cu componentele ei:  

– recunoașterea propriilor emoții, numirea acestora și capacitatea de a le diferenția; 

– exprimarea emoțiilor astfel încât comunicarea cu ceilalți să se imbunătățească și nu să se deterioreze; – capacitatea de a 

gestiona emoțiile in mod util, astfel încat o persoană sa nu fie condusă sau paralizată de acestea; 

– capacitatea de a recunoaște emoțiile celorlalți si capacitatea de a reacționa la acestea. Trebuie să li explice copiilor că 

recunoașterea emoției este importantă pentru a o putea controla mai eficient și a o putea folosi. Recunoașterea propriilor 

emoții nu vine de la sine, ci este rezultatul unor eforturi îndelungate. Pentru ca un copil să reușească să recunoască emoțiile 

celorlalti, are nevoie să își construiască capacitatea de a empatiza, de a fi atent la cei din jur, de a le analiza stările și emoțiile 

pe care le trăiesc în anumite situații și evenimente. Manifestarea empatiei ne ajută să avem relații constructive cu ceilalți, 

făcând posibile și interacțiuni viitoare. Pentru aceasta este obligatorie înțelegerea punctului de vedere al celuilalt. 

Dezvoltarea capacității de a empatiza a unui copil, va duce la diminuarea emoțiilor negative și, în consecință, la relații mai 

bune cu colegii săi. 

 

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI PENTRU DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIO - EMOŢIONALE A 

COPIILOR DE VÂRSTĂ PREŞCOLARĂ  

Nr.crt. DENUMIREA ACTIVITĂȚII  COMPETENŢA DEZVOLTATĂ  

1. “ CUM MĂ SIMT AZI...”   Conştientizarea emoţiilor  

 Exprimarea emoţiilor  

 Etichetarea corectă a emoţiilor  

2. “ ROATA EMOŢIILOR”   Conştientizarea emoţiilor  

 Exprimarea emoţiilor  

 Etichetarea corectă a emoţiilor  

3. “ SĂCULEȚUL FERMECAT CU EMOŢII”   Conştientizarea emoţiilor  

 Exprimarea emoţiilor  

 Etichetarea corectă a emoţiilor  

4. “ DETECTIVUL DE EMOŢII”   Recunoaşterea şi etichetarea emoţiilor proprii şi ale 

celorlalţi 

5. “ MINGEA EMOȚIILOR”   Recunoaşterea şi etichetarea emoţiilor proprii şi ale 

celorlalţi  

6. “ JOC DE CĂRŢI PENTRU EMOŢII / JETOANE CU 

EMOȚII”  

 Conştientizarea emoţiilor  Etichetarea corectă a 

emoţiilor in funcție de eveniment  

7. “GHICEȘTE EMOȚIA”   Iniţierea interacţiunilor cu ceilalţi copii și realizarea 

de ghicitori despre emoții  
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8. “NE JUCĂM ÎMPREUNĂ”   Dezvoltarea abilităţilor de cooperare  

 Rezolvarea prin negociere a problemelor care pot 

apărea într-un grup  

 

ROATA EMOŢIILOR 

COMPETENŢĂ GENERALĂ: competenţe emoţionale  

COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: conştientizarea emoţiilor, exprimarea emoţiilor, etichetarea corectă a emoţiilor  

OBIECTIVE - să identifice emoţiile de bucurie, furie, tristeţe, teamă  

- să exprime corect emoţia observată 

 - să eticheteze corect emoţiile prezentate  

DURATA: 10 - 15 minute  

MATERIALE: „Roata emoţiilor”- un cadran confecţionat din carton care are un braţ indicator; împărţiţi acest cadran în 6 

părţi egale; prin rotire, braţul indicator se poate opri aleator în dreptul simbolului unei emoţii (exemplu: bucuros, supărat, 

furios, mirat, plictisit, plângăcios) şi se va analiza situaţia dată.  

PROCEDURA DE LUCRU: Prezentaţi copiilor „Roata emoţiilor”,explicându-le că o vor utiliza într-un joc pentru a 

înţelege mai bine emoţiile lor şi ale celorlalţi. În acest joc, câte un copil va învârti săgeata roţii şi când acesta se opreşte la 

o emoţie, va încerca să identifice şi să reproducă emoţia, să dea exemple de situaţii în care s-a simţit în acest fel. Precizaţi 

că, în cazul în care roata se opreşte tot la aceeaşi emoţie, se va roti din nou, pentru a se putea discuta toate emoţiile.  

OBSERVAŢII: Prin această activitate copiii învaţă:  

- să identifice corect emoţiile proprii şi etichetele verbale corespunzătoare 

- copiii achiziţionează cuvinte care denumesc emoţii 

Nu uitaţi să lăudaţi copiii pentru recunoaşterea şi etichetarea corectă a emoţiilor!  
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LECKETERV 

 

  Tanító:Varga Andrea 

Osztály: III.                                                                                                                  

Műveltségterület: Vizuális művészetek és gyakorlati ismeretek 

Tanulási egység: Megmunkált anyagok feldolgozása 

Az óra témája: Fényképkeret készítése 

Az óra tipusa: jártasságokat és készségeket fejlesztő 

Időtartam: 50 perc 

Az óra céljai: 

• technikai eljárások alkalmazása, eszközök variálása a kitűzött cél elérése érdekében;  

•  képkeretek tervezése, kivitelezése és értékelése; 

• az együttműködés képességének  fejlesztése a termék megvalósítása érdekében; 

• a gyakorlati érzék, szépérzék, valamint felelősségtudat fejlesztése;  

• toleranciára, egymás segítségére való nevelés; 

Sajátos kompetenciák 

• termések megtalálása a kincsvadászat által; 

• az eszközök helyes használata; 

•  a talált termések csoportosítása megadott szempont szerint; 

• tiszta, esztétikus elemek kialakítása; 

• a csoporttagokkal való közreműködés a kompozíció kialakítása érdekében; 

• a munkák egyszerű szempontok szerinti értékelése; 

Módszerek és eljárások: 

• ismeretelsajátító és –továbbítóak: beszélgetés, magyarázat, utasítás 

• felfedeztető: bemutatás 

• aktivitásra ösztönző: gyakorlati tevékenység, didaktikai játék(kincsvadászat),  

A tanulás megszervezése: önálló munka, frontális- és csoporttevékenység 

Didaktikai eszközök: feladatkártyák, utasításokat tartalmazó táblák, kukorica, pisztácia, zsinór, , toboz, mogyoróhéj, 

kagylók,ragasztó; 

Az értékelés formái:  formatív, szummatív, önértékelés  
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MOZZANATOK 

 

TARTALOM 

 

DIDAKTIKAI FELDOLGOZÁS 

MÓDSZEREK, 

ELJÁRÁSOK 

 

ÉRTÉKELÉS 

 

1. Szervező 

mozzanat 

2. Az előző órai 

munkák 

ellenőrzése 

     

 

         3. Bevezető 

beszélgetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Az óra témájának, 

célkitűzéseinek 

bejelentése 

 

    előkészítés 

 

        

    ellenőrzés 

 

 

 

   bevezetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          Megteremtjük a tevékenység optimális feltételeit: az osztályterem kiszellőztetése, a 

padok hármas csoportokba való helyezése. 

         A tanulók is előkészülnek az órára.  

       Az előző órán készített, majd kiállított munkákat megfigyeljük. Néhány tanuló röviden 

bemutatja a Kórófigurák, kukoricabábuk   munkáját. Felsorolja milyen alapanyagokat 

használt, milyen technikákat alkalmazott.  

     A tanító általánosan és személyreszabottan értékeli a kompozíciókat. 

1.A tanulók kincsvadászaton vesznek részt. A 2-4 főből álló csapatok egy- egy listát 

(feladatkártyát) kapnak, amelyen a felkutatandó dolgok  szerepelnek. Az osztályban, 

illetve szabadban kell ezeket megtalálni.  

2. A csoportok a feladatkártya mellé megfelelő kincskereső felszerelést kapnak: nagyító, 

gyűjtő doboz, zacskó stb.  

3. A kincsvadászatra előre megszabott idő áll rendelkezésre. Az időtartam attól függ, hogy 

milyen hosszú a feladatlista.. A csoportoknak bizonyítékokkal (megtalált kinccsel) kell 

visszatérniük (Begyűjtés közben nem szabad kárt okozni a környezetben!).  

4.A feladat elvégzése előtt meggyőződöm, hogy a tanulók megértették-e az utasításokat.  

    A feladatra kiszabott idő lejártával  a csoportok  beszámolnak  az 

eredményről.1.Csoport ,,kincsei’’kavicsok, kagylók, zsinór 

2.Csoport ,,kincsei’’magvak,kenderzsinór,búzakalász; 

ÉRTÉKELÉS:  

A csoportok munkáját szóban értékeljük a beszámolóik alapján 

       A tanító bejelenti az óra témáját: 

                       Fényképkeretek   készítése 

 

utasítás, magyarázat 

 

  

kiállítás 

bemutatás 

értékelés 

 

 

 

 

didaktikai játék 

beszélgetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szummatív 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szóbeli, frontális 
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5. Anyag- és 

eszközszükséglet 

 

6. A munka menete 

 

 

7. Munkavégzés 

 

8. Rögzítés 

 

9. Értékelés 

 

10. Az óra befejezése 

témabejelentés 

 

anyagok felmérése 

munkamenet 

megbeszélése 

 

a tanulók munkája 

 

 

a munkák bemutatása 

 

mások 

tevékenységének 

értékelése 

záró mozzanat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók megtalálták a kincsvadászaton a  felhasználandó anyagokat. Röviden elmondják 

elképzeléseiket, ötleteiket a munka megvalósításával kapcsolatosan. 

 A munka menetét mindegyik csoport meghallgatja, mely  a munkaasztalokon is 

megtalálható az utasításokat tartalmazó táblákon. 

A tanulók megtervezik a keretet, elhelyezik az anyagokat ,majd rögzítik őket. 

    A tanulók önállóan dolgoznak, a tanító útmutatást ad, javít, irányít, ha szükséges. 

Mindegyik csoport egyik tanulója bemutatja a munkát, elhelyezés indoklása, nehézségi fok 

felbecsülése. 

Kiállitas  a kész alkotásokkal. 

    Néhány tanuló értékeli más csoport tevékenységét a kompozíció eredetisége, tisztasága, 

pontossága szempontjából. 

   

  A tanító  irányítja a tanulók értékelését.  

   

 

 Hulladékok összegyűjtése, munkaeszközök helyrerakása 

bemutatás 

megfigyelés 

magyarázat, 

megfigyelés 

önálló munka 

csoporttevékenység 

bemutatás 

önértékelés 

megfigyelés 

értékelés 

 

folyamatos 

 

 

 

 

 

önértékelés 

 

szummatív 
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  FELADATKÁRTYA 

I.csoport 

1.A CSOPORTAGOK FÉNYKEPEIT KERESSÉTEK MEG! 

2.A FOLYOSÓN KARTONPAPIROK VÁRNAK RÁTOK. 

3.KÖZEL AZ ÓVODÁHOZ EGY KOSÁRBAN KAGYLÓKAT FEDEZTEK FEL! 

4.A KAVICSOK VALAMELYIK  TUJA MÖGÖTT VANNAK. 

             SOK SIKERT! JÓ MUNKÁT! 

II.csoport 

1.A CSOPORTAGOK FÉNYKEPEIT KERESSÉTEK MEG! 

 2.AZ OSZTÁLYBAN, A POLC MÖGÖTT KARTONPAPIROK VÁRNAK RÁTOK! 

3.A FOCIPÁLYA VALAMELYIK SARKÁBAN MAGVAK VANNAK ELREJTVE. 

4.A BÚZAKALÁSZ  A LIPINKÁK MELLETT  DÍSZELEGNEK. 

             SOK SIKERT! JO MUNKÁT! 

 

 

 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1702 

PROIECT DIDACTIC DE ACTIVITATE INTEGRATĂ  

 

Prof. înv. preşcolar Paţa Oana Elena 

GPP Alba ca Zăpada, Vatra Dornei 

NIVELUL DE VÂRSTĂ: II/ grupa mare 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ? 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Călătorie în junglă” 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Să-l ajutăm pe Mowgli” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Verificare și consolidare de cunoștințe și deprinderi 

ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: Domeniul Om şi Societate:„Animale și păsări 

din junglă”-activitate practică (asamblare, lipire); Domeniul Știinţe : „În junglă la Mowgli”-joc exercițiu 

SCOP: Consolidarea cunoștințelor matematice de utilizare a numerelor în limitele 1-10 prin deprinderi, priceperi și abilități 

dobândite anterior. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

- Să utilizeze tehnici de activitate practică însușite anterior(asamblare, lipire) în vederea realizării temei date; 

- Să identifice numărul de elemente dintr-o mulțime; 

- Să efectueze compunerea și descompunerea numerelor conform indicațiilor date de către cadrul didactic; 

- Să utilizeze un limbaj matematic elementar în motivarea acțiunilor; 

- Să completeze piramida cu personajele care îndeplinesc cerințele date; 

- Să identifice poziția spațială (stânga, dreapta, în față), plasând elementele având ca reper „macheta junglei”. 

STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode și procedee: jocul, conversația, explicația, observația, demonstrația, exercițiul, problematizarea, metoda 

interactivă - piramida. 

b) Resurse materiale: colet, bilet de la Mowgli, bilete cu sarcini, cușcă, prietenii lui Mowgli, farfurii de carton, 

siluete de păsări și animale din junglă, lipici, macheta junglei, jetoane cu cifre, piramidă, jetoane reprezentând 

personaje din Cartea Junglei. 

c) Forme de organizare: frontal, individual. 

d) Regulile jocului: Copiii numiți vor grupa elementele de același fel, asociind cifra corespunzătoare numărului de 

elemente. Se vor preciza grupele cu cele mai multe, respectiv cele cu mai puține elemente. Copiii vor compune și 

descompune numerele așezând pe machetă animalele unei grupe în două adăposturi (descompunere) ori 

completând elementele unei mulțimi (compunere). Se motivează de fiecare dată acțiunea. 

         

SCENARIUL DIDACTIC 

 Activitatea va debuta odată cu introducerea în sala de grupă a copiilor. Atenția copiilor este captată de primirea 

unui colet de la băiețelul din „Cartea Junglei”,  Mowgli însoțit de un bilet: „Dragi copii deoarece iubiți mult animalele și 

sunteți prietenii lor vreau să vă rog să-i ajutați pe prietenii mei din junglă: ursul Baloo, pantera Baghera și pe elefantul 

Colonel Hathi. Fiorosul tigru Shere Kan i-a prins și îi ține închiși într-o cușcă. Tigrul a promis că vă dă cheia de la cușcă 

dacă rezolvați mai multe sarcini. Vă mulțumesc că îmi ajutați prietenii!” Copiii vor observa în colet cușca în care sunt 

închiși prietenii lui Mowgli și bilețele care reprezintă sarcinile ce trebuie rezolvate.  
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Se îndreaptă atenția spre primul bilet: „Animale și păsări din Junglă” -activitate practică. Din coletul trimis de 

Mowgli copiii primesc o machetă și mai multe materiale cu care trebuie să realizeze animale și păsări din junglă. Se intuiesc 

materialele de pe mese, se explică și demonstrează sarcinile de lucru: vor folosi corect tehnicile de asamblare și lipire 

realizând animale și păsări. Se trece la realizarea lucrărilor după ce se execută câteva exerciții pentru încălzirea mâinilor. 

Lucrările finale se vor aduna lângă machetă, iar copiii intonând cântecul „Elefantul Cici” (tranziție) vor merge pe scăunele 

în semicerc în jurul acesteia.  

Se va citi următorul bilet: „În junglă la Mowgli”- joc exercițiu. Se vor explica regulile jocului: copiii numiți vor 

grupa animalele și păsările de același fel, asociind cifra corespunzătoare numărului de elemente, vor enumera grupele cu 

cele mai multe, respectiv cele mai puține animale apoi le vor așeza pe macheta junglei în locul în care fiecare animal își 

petrece cel mai mult timp (papagalii în copaci, maimuțele pe liane, hipopotamii în lac, zebrele în pășune, leii sub copaci la 

umbră), în funcție de cerințele date: vor descompune numerele așezând animalele de același fel în două adăposturi (ex. în 

total sunt șapte maimuțe șase maimuțe le așez pe prima liană și una pe a doua liană) și  vor compune completând 

elementele unei mulțimi (ex. Pe pajiște sunt trei zebre, am mai așezat încă două și acum sunt cinci). Jocul continuă până 

ce toate animalele au fost așezate la adăposturile lor. 

În vederea evaluării cunoștințelor copiii vor primi din colet ultima sarcină: „Piramida junglei”. Se orienteză 

atenția asupra vulcanului de pe machetă unde în spatele acestiua se observă ascunsă o piramidă ce trebuie completată pe 

baza indicațiilor, după cum urmează: pe treapta de jos vor așeza trei prieteni a lui Mowgli (Baloo, Baghera și Colonelul 

Hathi), pe următoarea treaptă vor avea două personaje negative (șarpele Kaa și tigrul Baghera), iar treapta de sus va fi 

completată cu personajul principal din Cartea Junglei (Mowgli).  

Pentru că au realizat toate sarcinile, copiii primesc cheia de la lacătul cuștii unde sunt închiși prietenii lui Mowgli. 

Aceștia vor fi „eliberați” și așezați pe macheta cu animalele junglei în funcție de poziția spațială indicată. 

Se fac aprecieri verbale generale și individuale asupra modului cum s-au implicat copiii în rezolvarea sarcinilor 

în vederea eliberării personajelor. 

 

Eveniment 

didactic 

Conținut științific Metode şi 

procedee 

Evaluare/ Tehnici şi 

indicatori 

1.Captarea 

atenției 

Orientarea şi concentrarea activităţii psihice cognitive asupra 

elementului ludic, copilul din Cartea Junglei: Mowgli care are 

menirea de a activa motivaţia, stările afective prin intensitatea 

stimulilor şi noutatea situaţiei, către o activitate intenționată.  

Conversația Ev. orală 

Capacitatea de 

recunoaștere a 

animalelor 

2.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Tema şi obiectivele activităţii sunt prezentate copiilor sub forma 

unei solicitări din partea lui Mowgli de a-l ajuta să-și elibereze 

prietenii, rezolvând niște sarcini trimise de personajul negativ 

Shere Khan.  

Enunțul  

3.Dirijarea 

învățării 

Prin rezolvarea primei sarcini „Animale și păsări din junglă” se 

urmăre.ște dezvoltarea şi valorificarea deprinderilor practic-

aplicative de asamblare și lipire a materialelor, prin folosirea 

corectă a tehnicilor de lucru în redarea temei date. 

La finalizarea primei sarcini, se va urmări completarea machetei 

propriu zise, prin jocul exercițiu „În junglă la Mowgli”, 

Conversația,  

Observația, 

Explicația, 

Demonstrația,  

 

 

Ev. practică 

Gradul de dezvoltare 

al deprinderilor 

practice de asamblare 

și lipire 

Ev. practică 
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urmărindu-se consolidarea deprinderilor matematice de utilizare 

a numerelor în limitele 1-10 prin compunerea și descompunerea 

acestora. Se vor prezenta regulile jocului, apelându-se la 

capacitatea de înţelegere şi de atenţie a copiilor, sub forma unor 

cerinţe ferme care vor reglementa întreaga desfăşurare a jocului.

• Gruparea elementelor de același fel identificând 

numărul de elemente dintr-o mulțime; 

• Compunerea și descompunerea numerelor conform 

indicațiilor date; 

• Descrierea/verbalizarea acțiunilor efectuate utilizând 

un limbaj matematic elementar. 

 

 

Exercițiul  

Jocul exercițiu 

Conversația 

Explicația 

Demonstrația 

 

Exercițiul 

matematic 

Problematizar

ea 

Identificarea nr. de 

elemente dintr-o 

mulțime 

Capacitatea de 

compunere și 

descompunere a 

numerelor 

Ev. orală 

Utilizarea unui limbaj 

matematic elementar 

Evaluare 

 

Rezolvarea ultimei sarcini: „Piramida junglei”. Confruntarea cu 

situații problemă (completarea piramidei), a căror soluții vor fi 

identificate prin mijloace intelectuale de analiză, sinteză, 

comparație și generalizare. Exersarea cunoștințelor matematice 

referitoare la identificarea relației spațiale plasând corect 

elementele (prietenii lui Mowgli) în funcție de poziția spațială 

indicată pe macheta cu animale și păsări din junglă. 

Metoda  

Piramida 

 

Completarea 

piramidei 

Gândirea logică 
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

AN ŞCOLAR: 2021 – 2022 

 

Unitatea  de rezultate ale învățării 

 

Conținuturi 
Unități de 

învățare 

Nr. ore Se

m 

Metode 

didactice 

Mijloace 

de 

învăţământ 

Evaluare/ 

Instrumente 

de evaluare 

Obs. 

Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 

T LT IP 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 

1 7.1.1.Prezen

tarea 

conceptelor 

7.2.1.Utiliz

area 

corectă a 

7.3.1. Asumarea 

responsabilității în 

ceea ce privește 

   Natura activităţii turistice ACTIVITA

TEA 

2 

4 

 

  I Navigare pe 

Internet în 

Cataloage,  

pliante, 

ghiduri,  

- evaluare 

initiala 

IPC 

  

Întocmit,  

Brînză Geanina 

Burlacu Alexandra 

Colegiul Economic  ,,Virgil Madgearu” Iaşi 

 

Profilul: Turism 

Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională: 

Tehnician în turism 

 

Modulul: Managementul firmelor în turism  

Nr de ore/an: 54 ore/an  

Nr. ore /săptămână: din care: T: 54, LT: 0, IP: 0                                                                                      

Clasa: a XII-a   

Profesori: Brînză Geanina 

                  Burlacu Alexandra 

 

Anexa 3 de la OMEN 4457/5.07.2016  
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operaționale 

ale 

patrimoniul

ui turistic: 

potențial 

turistic, 

ofertă 

turistică, 

resursă 

turistică, 

spațiu 

turistic 

7.1.2. 

Caracterizar

ea 

conceptelor 

de turism, 

turist, 

vizitator 

conceptelor 

operațional

e ale 

patrimoniul

ui turistic 

7.2.2. 

Selectarea 

elementelor 

care fac 

parte din 

spațiul 

turistic, 

oferta 

turistică, 

potențialul 

turistic sau 

care 

reprezintă 

resurse 

turistice 

respectarea 

legislației în 

domeniul 

turismului 

7.3.2. 

Determinarea 

responsabilă a 

asocierilor de 

elemente care fac 

parte din spațiul 

turistic 

   Specificul şi istoricul 

managementului în industria 

ospitalităţii 

   Elemente referitoare la istoria 

turismului 

TURISTIC

Ă 

 

4 

scopul 

documentării; 

Metoda: 

Ştiu/vreau să 

ştiu/am învăţat; 

Metoda 

diagramei Venn; 

Brainstorming 

Studiul de caz; 

Turul galeriei; 

•Jurnalul cu 

dublă intrare; 

•Cafeneaua 

•Cubul; 

•Urcuşul pe 

munte”; 

•Spune-mi mai 

mult etc. 

broşuri cu 

specific 

economic; 

Fișe de lucru; 

Fişe de 

documentare , 

Fișe de 

evaluare. 

Aparatură 

multimedia: 

computere, 

multifuncţiona

le 

Videoproiecto

r 

Prezentari 

Power-Point 

Conectare la 

rețea de 

Internet. 

Aparatură 

pentru 

multiplicarea 

fişelor de 

lucru, a fişelor 

de evaluare şi 

( test 

predictiv ) 

- chestionare 

orală 

- observarea 

sistematică 

- fișe de 

lucru 

- fișa de 

monitorizare 

a progresului 

- proba de 

evaluare/ 

fișa de 

evaluare. 

 

 

-chestionare 

orala 

observarea 

sistematică  

- fișe de 

lucru 

- fișa de 

monitorizare 

a progresului 
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a altor 

materiale 

necesare 

activităţii la 

clasă. 

-proba de 

evaluare/ 

fișa de 

evaluare. 

2 8.1.8. 

Prezentarea 

organizării 

structurale a 

întreprinderi

i 

8.1.12. 

Descrierea 

procesului 

de 

planificare 

și evaluare a 

activității 

8.2.4.Reali

zarea 

tipurilor de 

organigram

e existente 

la nivelul 

agenților 

economici 

8.2.10. 

Planificare

a și 

evaluarea 

activității în 

funcție de 

resursele 

materiale, 

informațion

ale, 

financiare 

și umane 

8.3.3.Colaborarea 

cu membrii 

echipei de lucru, 

în scopul 

îndeplinirii 

sarcinilor de la 

locul de muncă 

8.3.8. Implicarea 

activă în 

activitatea de 

planificare și 

evaluare 

   Funcţia de previziune-

planificare 

   Funcţia de organizare 

   Funcţia de decizie. Delegare de 

autoritate 

   Funcţia de coordonare-

antrenare 

   Funcţia de control-evaluare 

FUNCŢIIL

E MANAG

EMENTU

LUI TURI

STIC 

 

4 

 

4 

4 

 

3 

 

3 

  I Navigare pe 

Internet în 

scopul 

documentării. 

Metoda 

„Floarea de 

lotus” 

Metoda 

diagramei Venn; 

Brainstorming 

Studiul de caz 

Metoda 

bulgărelui de 

zăpadă; 

 

Fișe de lucru; 

fişe de 

documentare , 

fișe de 

evaluare. 

Aparatură 

multimedia: 

computere, 

multifuncţiona

le, 

videoproiector 

Prezentari 

Power-Point 

 

-chestionare 

orala 

observarea 

sistematică 

- fișe de 

lucru 

- fișa de 

monitorizare 

a progresului 

-proba de 

evaluare/ 

fișa de 

evaluare. 

 

IPC 

Recapitulare semestrială 2        
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3 4.1.2. 

Descrierea 

factorilor 

care 

determină și 

influențează 

calitatea 

produselor 

și serviciilor 

4.1.8. 

Prezentarea 

caracteristic

ilor 

calitative pe 

tipuri de 

servicii în 

unitățile de 

cazare și 

alimentație 

12.1.2. 

Descrierea 

indicatorilor 

economico-

financiari 

 

4.2.2. 

Identificare

a factorilor 

care 

determină 

și 

influențeaz

ă calitatea 

produselor 

și 

serviciilor 

4.2.8. 

Aplicarea 

standardelo

r de calitate 

pentru 

serviciile 

specifice 

un ităților 

de cazare și 

alimentație  

12.2.5. 

Calcularea 

indicatorilo

r economici 

privind 

4.3.2. Asumarea 

responsabilității în 

prevenirea 

modificărilor 

calității 

produselor și 

serviciilor 

4.3.7. Asumarea 

responsabilității în 

prestarea 

serviciilor 

specifice unităților 

de cazare în 

condiții de calitate 

protejând 

drepturile 

consumatorilor 

12.3.2. Asumarea 

responsabilității în 

calcularea 

indicatorilor 

economico-

financiari 

12.3.3. Asumarea, 

în cadrul echipei 

de la locul de 

   Factorii principali în creşterea 

productivităţii 

   Motivaţia productivităţii 

   Cercurile de calitate 

MANAGE

MENTUL 

PRODUCT

IVITĂŢII 

ÎN INDUS

TRIA OSPI

TALITĂŢI

I 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

3 

  II 

 

Navigare pe 

Internet în 

scopul 

documentării. 

Dezbateri pe 

baza planurilor 

unor unitati de 

alimentație,  

pentru 

identificarea 

fluxurilor 

tehnologice . 

Metoda 

diagramei Venn; 

Brainstorming 

Studiul de caz– 

Flipchart, 

markere. 

Fișe de lucru; 

fişe de 

documentare , 

fișe de 

evaluare. 

Aparatură 

multimedia: 

computere, 

multifuncţiona

le, 

videoproiector 

Prezentari 

Power-Point 

Conectare la 

rețea de 

Internet. 

Surse de 

informare 

specifice 

industriei 

turistice:  

literatură de 

specialitate, 

mijloace 

- chestionare 

orala 

- observarea 

sistematică 

- fișe de 

lucru 

- fișa de 

monitorizare 

a progresului 

-proba de 

evaluare/ 

fișa de 

evaluare. 

•Întrebări; 

•Chestionare 

•Exerciţii de 

tipul 

ştiu/vreau să 

ştiu/am 

învăţat; 

•Brainstormi

ng. 

•Fişe test; 

•Fişe de 

lucru; 

IPC 

ȘA 
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situația 

generală a 

entității 

12.2.6. 

Interpretare

a 

indicatorilo

r 

economici-

stabilirea 

măsurilor 

previzional

e 

muncă, a 

responsabilității 

pentru sarcina de 

lucru primită 

mass-media, 

filme 

documentare, 

site-uri 

specializate 

etc 

Aparatură 

pentru 

multiplicarea 

fişelor de 

lucru, a fişelor 

de evaluare şi 

a altor 

materiale 

necesare 

activităţii la 

clasă. 

Dosare, 

bibliorafturi 

Documente 

specifice 

activității 

economice 

•Fişe de 

autoevaluare 

•Fişe de 

monitorizare 

a 

progresului; 

•Fişe pentru 

evaluarea/ 

autoevaluare

a abilităţilor 

specifice 

secolului 

XXI; 

•Teste de 

verificare a 

cunoştinţelor 

cu diferite 

tipuri de 

itemi; 

4 1.1.14. 

Precizarea 

principiilor 

1.2.23. 

Aplicarea 

principiilor 

1.3.14. Asumarea 

de responsabilități 

și încadrarea în 

   Domenii ale eticii în afaceri 

   Factorii ce influenţează etica în 

turism 

ETICA 

RELAŢIIL

OR 

3 

3 

 

  II Navigare pe 

Internet în 

Cataloage,  

pliante, 

ghiduri,  

- chestionare 

orală 

IPC 
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de etică 

profesională  

1.1.15. 

Cunoașterea 

normelor 

etice și a 

necesității 

respectării 

lor și a 

codului de 

conduităn și 

maniere la 

locul de 

muncă și în 

societate 

8.1.5. 

Prezentarea 

importanței 

eticii în 

afaceri 

de etică 

profesional

ă la locul de 

muncă 

1.2.24. 

Aplicarea 

normelor 

etice la 

locul de 

muncă 

1.2.25. 

Participare

a la viața 

comunității 

și la 

activitățile 

în comun 

ale grupului 

de lucru 

8.2.2. 

Identificare

a 

oportunități

lor pentru 

activitățile 

personale, 

normele etice la 

locul de muncă 

1.3.15. 

Manifestarea 

disciplinei în 

muncă și păstrarea 

secretului de 

serviciu 

1.3.16. 

Respectarea 

principiilor etice 

de comportament 

în relațiile de 

muncă 

1.3.17. 

Manifestarea unei 

atitudini pro 

active în viața 

socială, personală 

ca și în timpul 

orelor de lucru 

8.3.1. 

Argumentarea 

realistă, creativă și 

independentă a 

propriilor opinii 

   Etica în întreprinderi DE AFAC

ERI ÎN 

TURISM 

3 

 

scopul 

documentării; 

Brainstorming 

Metoda: 

Ştiu/vreau să 

ştiu/am învăţat; 

Metoda 

diagramei Venn; 

Studiul de caz; 

Turul galeriei; 

•Jurnalul cu 

dublă intrare; 

•Cafeneaua 

•Cubul. 

broşuri cu 

specific 

economic; 

Fișe de lucru; 

Fişe de 

documentare , 

Fișe de 

evaluare. 

Aparatură 

multimedia: 

computere, 

multifuncţiona

le 

Videoproiecto

r 

Prezentari 

Power-Point 

Conectare la 

rețea de 

Internet. 

Aparatură 

pentru 

multiplicarea 

fişelor de 

lucru, a fişelor 

de evaluare şi 

- observarea 

sistematică 

- fișe de 

lucru 

- fișa de 

monitorizare 

a progresului 

- proba de 

evaluare/ 

fișa de 

evaluare. 
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profesional

e și/ sau de 

afaceri 

cu privire la 

oportunitățile 

sociale, 

economice și 

culturale 

referitoare la 

dezvoltarea 

întreprinderii. 

a altor 

materiale 

necesare 

activităţii la 

clasă. 

Recapitulare finală 4   II 

 

    

Total număr de ore/an 54        
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Copilul – produs educaţional al familiei şi grădiniţei 

 

Profesor învățământ preșcolar: Cuciureanu Adriana 

 

  Obiectivul principal al colaborării grădiniței cu familia constă în confruntarea unității de acțiune a celor doi factori 

educaționali, finalitatea a cărei îndeplinire este condiționată de unitatea de concepții și exigențe, de o bună cunoștere 

reciprocă și de e atitudine pozitivă. Acest obiectiv se poate realiza doar prin conceperea relației grădiniță-familie în dublu 

sens,Pe de altă parte de demersurile de implicare a părinților în activitatea educațională a grădiniței, atât că parteneri în 

procesele de instruire și formare, cât și participanți în programele de educare a părinților Asistența părinților la unele 

activități ale grădiniței și implicarea acestora în organizarea,desfășurarea  lor va fi exemplificată printr-un proiect didactic 

la care au fost impicați părinții copiilor din grupă (ei fiind supereroii implicați în activitate). 

Nivelul/Grupa – I/Mijlocie /Tema săptămânii: “Politețea la ea acasă” 

Tema activităţii: “Călătorie în Țara Bunelor Maniere” 

Elementele componente ale activităţii integrate: 

Activităţi de dezvoltare personală: “Țara supereroilor prietenoși”- Întâlnirea de dimineață: “Mingea prieteniei” -exerciții 

de comunicare a sentimentelor 

Jocuri şi activităţi liber alese: “Țara supereroilor darnici”:Arte: Jucării- pictură pe mulaje, confecționare jucării 

 Bibliotecă: Cărți de povești- elemente de comunicare orală, Științe: Cutii pentru cadouri -Așază tot atâtea ….câte arată 

cifra 

Activități pe domenii experențiale: ”Țara supereroilor responsabili” 

 Domeniul științe- “Cufărul magic”- joc logico-matematic 

 Domeniul om și societate- “Cum ne comportăm?”-convorbire cu suport intuitiv 

 Jocuri şi activităţi liber alese : “Aleargă la supereroul tău!”-joc de mișcare,    “Mulțumesc”!- euritmie 

Scopul activităţii : Dezvoltarea unor comportamente relaționale pozitive pornind de la situații concrete ,prin stimularea 

inițiativei și a plăcerii de a se juca. 

Obiective operaționale: 

-să denumească sentimentul din imagine (pritenie, iubire, apreciere, fericire) efectuând acțiunea sugerată de simbol; 

-să picteze silueta fiecărei jucării folosind culoarea/ culorile  corespunzătoare  acesteia; 

-să așeze imaginile din povești în ordinea desfășurării acțiunilor; 

-să asocieze numărul la cantitate, lipind tot atâtea elemente cât arată cifra; 

-să descrie figura geometrică identificând-o cu ajutorul simțului tactil; 

-să asocieze piesa cu un obiect din mediul înconjurător stabilind asemănări ale formei; 

-să exprime verbal păreri personale asupra comportamentului din imaginea dată; 

-să diferențieze comportamentele adecvate de cele neadecvate; 

-să execute deprinderea  motrică (alergare) la semnalul dat; 

-să redea mișcări expresive ale brațelor, palmelor, corpului exprimând stări afective, comportamente. 

Strategii didactice: 

a)Metode și procedee: expunerea, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea, metoda interactivă 

RAI, mâna oarbă,  metoda interactivă cele patru colțuri. 
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c)Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

Elemente de joc: elemente surpriză, mânuirea materialelor, aplauzele, stimularea, mișcarea. 

Durata : o zi                         

  

SCENARIUL ACTIVITĂŢII INTEGRATE 

   Activitatea va debuta cu intrarea în sala de grupă a preșcolarilor. Așezați în semicerc pentru un contact vizual adecvat, 

copiii găsesc o scrisoare și trei colete împachetate și marcate cu cifre. Împreună cu educatoarea descoperă că acestea sunt 

pentru ei de la supereroii din Țara Bunelor Maniere.  

„Dragi ștrumfi de la G.P.P.,, Albă ca Zăpada”, suntem patru supereroi din Țara Bunelor Maniere: supereroul Prietenos, 

supereroul Darnic, supereroul Responsabil și supereroul Politicos. Dacă vreți să veniți la noi trebuie să descoperiți drumul 

spre țara noastră, locul de unde pleacă supereroii faptelor bune. 

Veți trece prin țări unde veți avea de rezolvat mai multe probe, iar pentru fiecare probă rezolvată o să primiți câte un indiciu 

care duce spre Țara Bunelor Maniere. Succes!” 

     Preșcolarii acceptă călătoria și se îndreaptă atenția spre primul colet unde descoperă că vor intra în Țara supereroilor 

prietenoși. Acolo vor avea ca sarcini de completat calendarul naturii cu ajutorul meteorologului de serviciu, se vor saluta: 

,,Bună dimineața copil prietenos”, vor afla „câți prieteni sunt la grădiniță” și se vor juca cu “Mingea prieteniei” prin 

intermediul metodei interactive Răspunde- Aruncă- Interoghează. Se prezintă o minge confecționată de supereroul 

Prietenos care are desenate pe ea diferite simboluri. Se vor descrie simbolurile precum și acțiunile copiilor pentru fiecare 

dintre acestea: palme: sentiment prietenie- acțiune: strângere de mână; guriță: sentiment iubire- acțiune: pupic; două brațe: 

sentiment: dragoste- acțiune: îmbrățișare; un zâmbet: sentiment fericire- acțiune: zâmbesc amândoi copiii.  

  Mingea va fi dată unui copil, care o aruncă unui alt copil. Cel care primește mingea va preciza care este simbolul pe care 

îl va vedea pe fața mingii, apoi va numi sentimentul sugerat de imagine, iar în final va efectua acțiunea sugerată de simbol 

împreună cu cel care i-a aruncat mingea. Jocul va fi reluat în funcție de disponibilitatea copiilor. Cu ajutorul educatoarei 

copiii vor descoperi  mesajul zilei: „Vom fi prieteni mereu”. 

    După rezolvarea sarcinii, copiii găsesc primul indiciu: o porţiune din harta care indică drumul către Țara Bunelor 

Maniere. Astfel aceștia vor ajunge la coletul cu numărul doi, de la supereroul Darnic, care îi va duce într-o nouă aventură 

în Țara supereroilor darnici. Aici se vor împărți în trei grupe cu ajutorul metodei interactive mâna oarbă. La sectorul 

Bibliotecă vor aranja în ordine imagini din povești cunoscute realizând cărți, la sectorul Științe vor pregăti cutii de cadouri 

pe care vor lipi tot atâtea elemente cât arată fiecare cifră de pe fiecare parte a cutiei, iar la sectorul Arte se vor împărți în 

două subgrupe confecționând și pictând jucării. Când toate sarcinile au fost rezolvate, copiii vor primi al doilea indiciu: 

încă o porțiune de hartă din care află că vor dărui cadouri colegilor de la grupa mică.  

    Al treilea colet a dispărut cât ei au fost plecați să dăruiască grupei mici cărți și jucării, dar în locul lui a apărut un oraș 

din Țara supereroilor responsabili. Aici ei vor găsi semne de circulație, șosea, trotuar, clădiri, copaci,etc. 

    Pe cufărul de la intrarea în oraș vor descoperi un bilet în care sunt anunțați că vor desfășura jocul „Cufărul magic”. Se 

va prezenta regula jocului logico- matematic, după care se va trece la desfășurarea jocului. Copilul chemat prin 

numărătoarea “1,2,3, răspunde dacă vrei!”, folosind simţul tactil,  va identifica o piesă, în cufăr și fără să o scoată o va 

descrie, referindu-se la: formă, mărime, grosime. Se va deduce culoarea. Piesa va fi scoasă din cufăr și așezată în funcție 

de formă lângă semnele de circulație.                  
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     După așezarea piesei, copilul va găsi în clădirea recomandată un jeton, va descrie imaginea de pe acesta și îl va plasa în 

cartea faptelor bune sau cartea faptelor rele. Imaginile găsite vor viza educația rutieră, ecologică și sanitară. În timpul 

jocului se urmărește respectarea regulilor de circulație din orășel și folosirea adecvată a formulelor de politețe. 

   Jocul se complică când educatoarea le prezintă covorașul formelor geometrice. Ei se vor deplasa prin sărituri pe forma 

geometrică dată de educatoare, recunoscând-o în orășelul din Țara supereroilor responsabili (ex. rotundul-  ferestră,  

triunghi- copac). 

   Copiii vor descoperi a treia parte din hartă care nu este completă nici de această dată. Dar....deodată se aude muzică pe 

holul grădiniței și bătăi în ușa grupei. Își fac apariția cei patru supereroi (PĂRINȚII)care aduc un alt colet și le propun 

copiilor jocul ,,Aleargă la supereroul tău!”. Copiii vor primi din partea supereroilor pelerine de culori diferite. Un supererou 

le va prezenta regula jocului: copiii vor dansa pe ritmul muzicii în mijlocul sălii de grupă, iar când muzica se oprește aceștia 

vor alearga la supereroul lor (după culoarea pelerinei). Sunt desemnați câștigători copiii care ajung primii la supereroi. 

Aceștia trebuie să spună când au fost prietenoși, darnici, responsabili sau politicoși. Se va efectua jocul de probă după care 

se va trece la desfășurarea jocului.  

   La final, supereroii le vor oferi copiilor ultima parte din hartă, unde vor descoperi  o imagine reprezentând  grădinița și 

casele lor. Ajutați de supereroi și educatoare aceștia își dau seama că Țara Bunelor Maniere este chiar la grădiniță și acasă 

iar prin comportamentul de care au dat dovadă, sunt supereroii acestei țări. 

  Bucuria reîntregirii hărții se va concretiza prin dansul euritmic ,,Mulțumesc”. Împreună cu supereroii, copiii vor reda 

mișcările expresive de gestică a brațelor, a palmelor și a corpului, într-o unitate dinamică și o transpunere afectivă. 
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                                              ASPECTE ALE LEADERSHIP-ULUI  
 

                                                                                                               Prof. inv .preșc. CATA  SIMONA 

                                                                           Grădinița Nr. 30 ”Mugurel”, structura  Gradinita nr.47, Oradea 

 

 A leader has the ability to make people happy with what they do and helps people feels that their work helps to 

achieve the long-term goal of the organization. a leader causes employees to go beyond the basic level of efficiency and 

try to reach their maximum potential; they strive to get the best from the employees. A leader it is the one who recognizes 

the achievements, successes and rewards the persons concerned as it's proper. One of the most important traits of the 

leader is that he deals with mistakes as learning experiences. ” (Kouzes, J.M., Pozner, B.Z. Student leadership 

practicesinventory. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers. 1998). 

 

       Leadership înseamnă în primul rând conducere (în sens de activitate de conducere), dar în acelaşi timp şi capacitatea, 

abilitatea de a conduce, în cazul nostru o comunitate sau un grup de persoane dintr-un mediu defavorizat, angrenate intr-

o activitate de economie socială.       

        Leadership-ul înseamnă viziune, încurajare, entuziasm, dragoste, energie, pasiune, obsesie, consecvenţă, utilizarea 

simbolurilor, a fi atent la priorităţile altora, drama adevărată (cauzată şi de management), crearea eroilor la toate 

nivelurile, instruire, plimbări eficiente prin 2 organizaţie şi încă o grămadă de alte lucruri” (Tom Peters & Nancy Austin. 

A Passion for Excellence. The Leadership Difference. London: Fontana; 1986. p. 5-6) “ 

        Leadership-ul este o relaţie reciprocă între cei care aleg să conducă şi cei care aleg să îi urmeze” (James Kouzes 

and Barry Posner. Credibility: How leaders Gain it and Lose it – Why eople Demand it. Jossey-Bass. March 1997) 

      Leadershipul este un fenomen complex ce atinge aproape toate procesele organizaţionale, sociale şi personale. 

Depinde de un proces de influenţă, în care oamenii sunt inspiraţi spre a atinge anumite obiective prin motivaţie personală. 

Într-un recent rezumat al teoriilor pe leadership, Northouse identifica patru teme comune privind modul în care 

leadershipul este exprimat:   

• este un proces 

•  implică influenţă 

•  se realizează în cadrul uni grup 

•  presupune realizarea unui obiectiv 

Leadership se referă la un proces prin care o persoană poate influenţa un grup de indivizi în realizarea unui 

obiectiv comun. Autoritatea managerială poate exista, dar nu este necesară.Exista o diferenta intre Lidership si 

management: Managementul acoperă o sferă mai largă ce include leadershipul, considerat a fi o funcţie a 

managementului. Leadership-ul reprezintă capacitatea de a determina oamenii să acţioneze. Leadership-ul se află în 

relaţie directă cu capacitatea de a influenţa comportamentul oamenilor. Managerul, în schimb, este individul care asigură 

atingerea obiectivelor organizaţionale prin planificare, organizare şi orientarea muncii către finalitate. Sunt persoane ce 

ocupă poziţii manageriale şi care nu sunt şi leaderi. Fie nu au abilităţi, fie nu pot realmente influenţa acţiunilealtora. 

Există, de asemenea, leaderi autentici care nu sunt manageri, aşa numiţii leaderi informali. 

Poziția liderului în contextul organizațional este un element care furnizează informații indirecte despre stilul de 

onducere, despre raportul cu subordonații, despre imaginea de sine pe care o are liderul etc. Liderul poate fi deasupra 

celorlalți, indicator pentru un stil autoritar, pentru o relație de subordonare cu angajaţiii, pentru un nivel de consultare 

redusă și pentru putere de decizie nelimitată etc. Liderul poate fi în fruntea celorlalți, indicator pentru un stil carismatic, 
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pentru un o relație bazată pe persuasiune, un nivel de consultare redus și putere de decizie mare. Liderul poate fi în 

mijlocul celorlalți, indicator pentru un stil democratic, o relație de pseudoegalitate (liderul este nod de informații și este 

protejat de cei din jur), nivel de consultare sporit și putere de decizie limitată. Liderul poate fi unul dintre ceilalți, 

indicator pentru un stil delegativ, relație de egalitate și încredere cu subordonații, nivel de consultare și implicare a 

celorlalți în luarea deciziilor foarte mare, putere de decizie limitată. 

Cea mai importantă trăsătura a unui lider este capacitatea acestuia de a motiva şi mobiliza participanţii la o 

activitate, fără promisiunea unei recompense materiale, ci pe baza atingerii unui scop comun. 

Motivarea angajaţilor (ce face organizaţia pentru a crea angajaţilor toate condiţiile pentru desfăşurarea optimă a 

activităţii lor) şi motivaţia angajaţilor (care sunt acele lucruri care conduc o anumită persoană să desfăşoare o activitate 

neremunerată) sunt cele două feţe ale aceleiaşi monede. Pentru a putea motiva angajaţii, leaderul trebuie să ţină cont de 

complexitatea şi diversitatea acestor motive. Există însă şi puncte de vedere diferite datorită dimensiunii diferite pe care 

o 10 accentuează. În acest context, trecerea succintă în revistă a teoriilor şi modelelor explicative ale motivaţiei are o 

importanţă practică deosebită. 

Pentru a fi într-adevăr eficienti, liderii trebuie nu numai să se dedice eticii ca principiu central pentru viaţa lor 

profesională, dar şi să facă acest lucru cunoscut angajaţilor şi tuturor celor care trebuie să fie conştienţi de faptul că etica 

este un aspect crucial al deciziilor de actiune. 

Dacă liderii ar fi atenţi şi transparenţi faţă de dilemele etice apărute în deciziile de acţiune pe care le iau şi de 

modul în care rezolvă aceste probleme etice, atunci:  Ar discuta mai deschis problema eticii în deciziile luate, în plus 

faţă de prezentarea 

• raţionamentelor puţin mai tradiţionale şi a problemelor şi scopurilor „de actiune” deservite în momentul prezentării 

deciziilor către organizaţie şi părţile influenţate în cea mai mare măsură. 

• Vor recunoaşte valoarea discutării componentelor cheie; liderii vor cere• subordonaţilor să facă acelaşi lucru, 

încercând să înţeleagă atât implicaţiile de afaceri etice, cât şi pe cele tradiţionale ale deciziilor propuse. 

• Angajaţii, recunoscând faptul că etica a intrat în programul directorului, vor fi mult mai atenţi în a-şi considera 

implicaţiile etice ale propriilor decizii. 

• Măsurile etice luate vor fi considerate din ce în ce mai mult drept subiect legitim de discuţie între directori şi 

subordonaţii direcţi, pentru că deciziile cheie au fost luate în considerare. 

• Măsurile etice luate vor fi din ce în ce mai mult drept subiect legitim de discuţie între echipele desemnate pentru 

îndeplinirea anumitor sarcini în cadrul întâlnirilor cu personalul, când deciziile sunt propuse la nivel inferior celui 

de conducere pentru a fi aprobate de autoritatea superioară. 

• Consistenţa deciziilor cheie privind valorile companiei şi cele personale ar fi mai bine înţelese, dând formă şi 

sprijinind cultura organizaţională pentru a reflecta aceste valori. 

• Directorii vor fi percepuţi drept activ implicaţi şi susţinători ai iniţiativei etice a organizaţiei, pe măsură ce deciziile 

lor vor reflecta vizibil valorile şi poziţiile etice ale companiei. 

• Directorii vor fi percepuţi drept modelatori clari ai comportamentului etic şi, astfel, vor avea un impact pozitiv asupra 

percepţiilor etice ale angajaţilor la locul de muncă. 

Liderii trebuie: 

• Să se implice activ în crearea şi gestionarea continuă a eticii şi programului de îndeplinire a sarcinilor. 
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• Să se asigure că implicarea în program este vizibilă pentru angajaţi şi alţi actori• importanţi în mediul organizaţional. 

Să comunice motivele pentru care etica este o problemă centrală a actiunii şi ce aşteaptă şi ce cere organizaţia din 

partea tuturor angajaţilor, agenţilor şi partenerilor strategici. 

• Când anunţă decizii criticei, să se asigure că înţeleg problema etică prezentă în• situaţia prezentată şi modul în care 

soluţia (decizia) se adresează acelor probleme etice. 

• Când discută aspectul etic al deciziilor cheie, să recunoacă public dificultatea rezolvării unor astfel de dileme şi 

provocări şi conştientizarea faptului că persoanele etice ar putea să nu fie de acord asupra modului optim de rezolvare 

a dilemei. 

• Să insiste ca angajaţii să explice aspectul etic al deciziilor lor pentru analiză şi/sau• aprobare la acelaşi nivel de 

detaliu folosit pentru discutarea altor considerente economice. 

• Să se asigure că liderii subordonaţi înţeleg impactul lor asupra culturii organizaţionale şi modul în care atenţia sau 

neatenţia faţă de dimensiunea etică a alegerilor lor influenţează cultura organizaţională. 
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IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ȘI A PARTENERIATELOR CU INSTITUȚIILE 

LOCALE, DE STAT SAU PRIVATE, ASUPRA PROMOVĂRII IMAGINII ȘCOLII 

 

                                                                      Prof. înv. preșcolar: MOALE MANUELA ANCA 

                                                  Grădinița Nr. 30 ”MUGUREL” , structura GPP Nr. 47, ORADEA 

 

             Unitatea de învățământ nu este doar un mediu educațional, ci și un mediu în care se pun bazele socializării, un loc 

unde copiii/elevii își formează și dezvoltă comportamente, abilități, competențe sociale astfel încât să devina indivizi 

capabili de o adaptare sănătoasă la diverse grupuri sociale, la societate în general și cu empatie pentru umanitate în 

ansamblu. Pentru aceasta, cadrul școlar trebuie să țină seama mereu de transformările și evoluțiile ce se petrec în societate 

și să facă față unor cerințe și provocări tot mai complexe.  

             Un mod eficient de a-i familiariza pe copii, încă de la grădiniță, cu existența unor medii sociale diferite și, totodată, 

de a promova imaginea unei instituții școlare este angajarea în activități extrașcolare, desfășurate atât în unitate, cât și în 

afara ei, precum și încheierea unor parteneriate și colaborări cu instituții locale, fie ele de stat sau private.  

               În învățământul preșcolar, la unitatea unde activez eu, GPP Nr. 47 ”Amicii”, structură a GPP Nr. 30 ”Mugurel” 

din Oradea, obișnuiam să desfășurăm, înainte de pandemie, cel puțin o activitate extracurriculară în fiecare lună, unele 

fiind organizate în încinta grădiniței, iar altele în locații diferite de cea a instituției noastre. Pandemia a restrictionat mult 

organizarea activităților extracurriculare cu prezență fizică sau le-a trimis în mediul online, însă noi vom continua să le 

organizăm când și cum ni se permite, iar când situația va reveni la normal le vom relua și le vom organiza la fel ca înainte. 

            Activitățile pe care le găzduim noi, atât la nivel de grădiniță, cât mai ales la grupa noastră, se desfășoară sub mai 

multe forme:  

- ateliere de lucru cu părinții, pe diverse teme și cu diferite ocazii: de exemplu, toamna organizăm activități în care 

realizăm împreună jucării hazlii din fructe și legume sau sărbătorim carnavalul dovlecilor. Iarna ne adunăm la 

șezători, prilej cu care ne reamintim tradiții și obiceiuri străbune sau confecționăm ornamente pentru Crăciun. 

Primăvara implicăm  tăticii în confecționarea unor cadouri pentru mămici sau exersăm împreună cu mămicile 

pregătirile culinare pentru Paște. Spre sfârșitul anului școlar organizăm ieșiri sau mini petreceri pentru copii.  

- activități și acțiuni cu ocazia unor sărbători sau evenimente mai deosebite: spectacole de magie, teatre de păpuși, 

marcarea unor evenimente cultural – religioase sau zile festive cum ar fi: Ziua Educației, Ziua Televiziunii și a 

Salutului, Ziua Națională, Ziua Pământului, sarbatorile de Craciun, de Paște etc.  

                Altele se desfășoară în afara grădiniței, concretizându-se prin ieșiri și vizite tematice la teatru, muzeu, grădina 

botanică sau zoo, bibliotecă, școală, pompieri, poliție, televiziune etc. Toate aceste activități adună laolaltă copii din mai 

multe grupe, cadre didactice, părinți și persoane din afara instituției noastre, reprezentanți ai presei, oferind tuturor 

oportunități de comunicare și colaborare, facilitând șansa de implicare directă, de a lua contact cu aspecte mai putin văzute 

ale actului educațional, de a împărtăși opinii, de a transmite mai departe impresii și de a populariza, astfel, grădinița noastră.  

                 Parteneriatele între grădiniță și instituțiile locale au o și mai mare greutate deoarece promovarea imaginii școlii 

capătă un ”aer” parcă mai oficial. Contactul și comunicarea dintre cei doi parteneri sunt directe, iar beneficiile sunt atât 

imediate, cât și pe termen lung, creându-se o coeziune și un renume care pot rezista în timp. La grupa noastră am avut și 

avem astfel de parteneriate printre care le amintim pe cele cu Biblioteca Judeteană, SC BENE International (pe latura de 

ecologie și reciclare), Direcția de Sănătate Publică Bihor (pe teme de educație pentru un stil de viață sănătos), Osvadent 

Dental & Implant Center (pe teme de igienă dentară), AGCDR „Dascalimea Romana” (pe teme de voluntariat).  
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                    Aceste activități și colaborări, în ansamblu, în urma cărora rămân articole în presă sau pe diverse site-uri, 

fotografii și filmulețe împărtășite în alte cercuri sociale, toate acestea contribuie la promovarea imaginii școlii în rândul 

societății, la popularizarea către o scară mai largă a numelui instituției și formarea unui renume de care să ne putem mândri.  
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PRCTICI EDUCAŢIONALE DE SUCCES  

DIN PERSPECTIVA EDUCAŢIEI ACTUALE 

 

 

Prof. Ana Voicu 

Şcoala Gimnazială Răzvad 

Structura Grădiniţa cu Program Normal Nr.1 Răzvad 

       

      

  

  Revoluţionarea educaţiei, înţeleasă ca fundament al realizării progresive a obiectivelor societăţii cunoaşterii, 

statuează, în acest context, învăţământul ca prioritate absolută. Ansamblul activităţilor specializate, desfăşurate în cadrul 

instituțiilor sau organizaţiilor care deservesc sectorul educațional și care au ca scop intervenţia asupra rezolvării şi 

modificării într-un sens caracteristic a problemelor legate de educaţie și instrucţie a categoriilor de beneficiari identificaţi 

cu nevoi educaţionale.  

Ansamblu de mijloace de natură preventivă sau corectivă, prin care societatea ajută persoanele, grupurile sau 

colectivităţile cu scopul de a le integra, menține, reintegra în viaţa socială şi de a le facilita dezvoltarea. Acţiuni dirijate, 

specifice educaţiei, oferite de stat sau alte instituţii, tuturor membrilor care fac parte din grupuri țintă, gratuit sau contra 

cost sau persoanelor aflate în situaţia de nevoie educaţională. Proiectul reprezintă prima subdiviziune a unui program, 

cuprinzând de regulă un număr de subproiecte şi activităţi. Proiectul reprezintă o activitate sau un set de activităţi 

desfăşurate potrivit unui plan, cu scopul de a atinge un obiectiv clar definit, pe o perioadă de timp dată şi care se vor încheia 

o dată cu realizarea obiectivelor, un set de activităţi care se desfăşoară într-o secvenţă logică, pentru atingerea unor 

obiective clar definite.  

Conceptul se regăseşte în toate politicile adoptate la nivel naţional referitoare la educaţie şi în programele de 

dezvoltare pe termen mediu şi lung al domeniului, ceea ce presupune, pe lângă îndeplinirea obligaţiilor asumate la nivel 

guvernamental, un alt tip de implicare şi abordare a aşteptărilor în interiorul sistemului. Toate elementele schimbării ţintesc 

depăşirea modelului de absolvent deţinător de cunoştinţe dar cu probleme de integrare socială şi în mod special pe piaţa 

muncii şi formarea unui absolvent deţinător de competenţe şi abilităţi practice şi de relaţionare care-l fac perfect adaptabil 

la regulile şi cerinţele societăţii. Schimbarea depinde de cadrele didactice, de capacitatea lor de a face faţă rigorilor tranziţiei 

profesionale, de asumare de noi roluri şi responsabilităţi în relaţiile şi raporturile cu elevii şi cu comunitatea.  

Un plan de manifestare a schimbării, cu largi perspective în practica pedagogiei interactive şi reflexive, îl 

reprezintă proiectul şcolar educaţional. Importanţa în timp a managementului proiectelor în dezvoltarea organizaţiilor, 

indiferent de sfera domeniul în care acestea îşi desfăşoară activitatea, a dus la cristalizarea şi dezvoltarea conceptului ca 

fiind o disciplină de sine stătătoare, diferită de managementul general. Se apreciază că în momentul de faţă foarte mulţi 

manageri nu au o pregătire specială în domeniul managementului proiectului şi nu fac diferenţa între acesta şi 

managementul general. Ca în toate domeniile de activitate, în educaţie importanţa managementului de proiect, în sensul de 

concept modern, a fost conştientizată abia după anul 1990 iar calificarea în domeniu al celor implicaţi în activităţi specifice 

a devenit o necesitate indiscutabilă.  

Un proiect de calitate trebuie să conţină descrierea detaliată a fiecăreia dintre activităţile pe care le cuprinde şi 

care au fost selectate pe baza unor criterii clare.  În ultimii ani orientarea educaţiei a evoluat sub influenţa schimbărilor 

sociale, economice şi politice fundamentale de la simpla achiziţie de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi practice la 
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dezvoltarea atitudinilor şi competenţelor sociale şi profesionale care permit individului să se dezvolte ca o persoană 

creativă, adaptivă şi deci cu şanse mari de integrare socială.  

Instituţiile de învăţământ preuniversitar s-au transformat treptat din organizaţii rigide în organizaţii flexibile care, 

în ceea ce priveşte produsul final – tânărul pregătit din toate punctele de vedere pentru integrarea socială – au de rezolvat 

un obiectiv esenţial, asigurarea calităţii în educaţie. Sarcina este de complexă la nivelul instituţiei şcolare fiind condiţionată 

atât de factori subiectivi generaţi în mod special de mentalităţi conservatoare, atât în mediul intern cât şi extern organizaţiei 

şi informare insuficientă dar şi de factori obiectivi legaţi de baza materială, resursele financiare şi resursele umane 

exprimate calitativ, în mod special prin nivelul de formare a personalului didactic şi al managerilor şcolari.  

Diseminarea se referă la modul în care se realizează difuzarea informaţiilor despre proiect şi despre rezultatele 

sale către comunitatea şcolară, elevi şi profesori, comunitatea locală, alte instituţii, persoane pentru care aceste informaţii 

pot prezenta interes, Inspectoratul şcolar, parteneri potenţiali ai şcolii, alte unităţi de învăţământ etc. Parteneri în proiect 

sunt instituţii ce deţin competenţe sau resurse ce pot  contribui la realizarea obiectivelor urmărite. Pentru atragerea de 

parteneri fiecare şcoală trebuie să acţioneze în direcţii specifice, conform caracteristicilor sale şi ale comunităţii din care 

face parte; Proiectele unităţilor de învăţământ au mai multe şanse de succes dacă se bazează pe colaborarea dintre 

comunitatea şcolii şi parteneri din mediul extern. Aceşti parteneri pot să participe alături de profesori şi elevi la: elaborarea 

proiectului, pregătirea şi desfăşurarea unor activităţi, monitorizare, elaborarea unor materiale sau la diseminarea 

rezultatelor.  

Un proiect ce solicită o aprobare trebuie să conţină, în mod obligatoriu, date clare despre aplicantul proiectului în 

cauză şi despre partenerii săi. Fiind un document ce reprezintă solicitarea unei instituţii şi exprimă interesele şi imaginea 

sa, proiectul trebuie să poarte însemnele oficiale, ce conferă credibilitate conţinutului său. Formularul de aplicaţie care 

exprimă proiectul se anexează protocoalele de colaborarea încheiate cu fiecare partener în parte și în care să se specifice 

clar rolul și responsabilitățile aplicantului și partenerului.  

Respectarea acestor cerinţe generale necesită cunoştinţe, deprinderi, abilităţi şi exerciţiu permanent în domeniul 

comunicării inter-personale. Succesul oricărui proiect depinde în mare măsură de modul în care are loc comunicarea în 

cadrul fiecărei etape şi activităţi. Exigenţele legate de această problemă sunt cu atât mai importante cu cât strategia de 

implementare a unui proiect presupune o comunicare constantă în cadrul echipelor de proiect şi între aceste echipe şi 

comunităţile şcolare şi locale în toate etapele pe care le presupune proiectul.  
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PROIECT DIDACTIC 

 

Prof. înv. primar: Dumitru Georgeta 

Liceul Teoretic ,,Ion Barbu” 

Data: 18 mai 2021 

Clasa : a II-a C 

Aria curriculară: Matematică și științele naturii 

Disciplina:Matematică și explorarea mediului 

Unitatea tematică: Măsurări. Unități de măsură 

Subiectul lecției: Măsurarea timpului. Ceasul 

Tipul lecției: predare- învățare 

Forma de realizare: frontală, individuală, în perechi 

Scopul: Însuşirea de  cunoştinţe despre unităţi de măsură pentru timp, precum și  citirea corectă a orelor pe ceas. 

Competențe specific vizate: 

6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea, compararea şi ordonarea duratelor unor evenimente variate. 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar 

Competențe integrate: 

CLR 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţiiconcrete de comunicare, 

DP 

2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi 

Obiective operaţionale: 

O1 – să recunoască instrumente pentru măsurarea timpului; 

O2 – să precizeze importanţa ceasului în măsurarea timpului; 

O3 – să citească corect ora pe cadranul diferitelor tipuri de ceasuri; 

O4 – să poziţioneze acele ceasului, indicând ora corectă; 
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O5 – să coreleze tipuri de activități cu durata respectivă 

 

Strategii didactice: 

-Metode și procedee :conversația, explicația,demonstrația, exercițiul, observația, jocul didactic, munca independentă, Joc de rol, link pt joc. 

-Resurse materiale: manualul, fisa de lucru, calculatorul, videoproiectorul, ceas de carton, clepsidră, ceas de masă, cântar, ruletă. 

-Forma de organizare: individuală, frontală, în perechi; 

-Resurse temporare: 40 de minute; 

-Resurse umane:34 de elevi 

 

Bibliografie: 

Programa şcolară pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, Aprobată prin ordin al ministrului,  Nr. 3418/19.03.2013 

-Mihaela Neagu, Mioara Mocanu,” Metodica predării-învăţării matematicii în ciclul primar”,Editura Polirom, 2008 

 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

Momentele 

lecției 

Ob. 

op. 
Conținut instructiv - educativ 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forma de 

organizare 
Evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

 Asigur condițiile necesare desfășurării lecției. 

Pregătim materialele necesare. 

 

 

conversația 

  

 

frontală 

 

 

 

2.Verificarea 

temei 

 Se verifică tema. 

Se discută eventuale greșeli. 

Se fac aprecieri verbale. 

conversația 

explicația 

caiet frontală orală 

3. Captarea 

atenției 

O1 Se realizează prin rostirea unei ghicitori matematice. 

      Pe catedra se află:  ceasul, ruleta, cântarul . 

      Spun elevilor următoarea ghicitoare şi solicit să răspundă, alegând 

obiectul potrivit de pe catedră. 

conversația ghicitoare frontală orală 
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Momentele 

lecției 

Ob. 

op. 
Conținut instructiv - educativ 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forma de 

organizare 
Evaluare 

   "N-are mâini şi totuşi bate, 

     Bate-ntr-una zi şi noapte. 

     Şade oriunde l-ai pune 

     De-l priveşti,  timpul ţi-l spune." 

4. Anunțarea 

temei 

 Unităţi de măsură pentru timp 

Scriu titlul lecţiei pe tablă, iar elevii, în caiete : Măsurarea timpului. 

Ceasul 

Explicaţia, 

Exerciţiul 

 

caiete frontală  

5. Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

O4 

 

 

 

    Prezint modele de ceasuri.  

-  De ce avem nevoie de ceas? 

Elevii exemplifică activități în care folosirea ceasului este importantă. 

      Intuirea ceasului: instrument de masură pentru timp 

      a) intuirea cadranului şi a împărţirii lui în 12 părţi , fiecare parte 

indicând scurgerea unei ore; 

      b) intuirea acelor: se explică că acul scurt al ceasului indică ora, iar 

cel lung minutele şi, in timp ce acul mic se miscă de la o cifră la alta 

mai încet, acul mare „aleargă” pe cadran ; când ajunge în dreptul cifrei 

12 avem ora exactă. 

Solicit elevii “să se joace” cu acele pe ceasurile personale, 

confecționate la ora de AVAP,  astfel încât, de fiecare dată, ceasul să 

indice ora exactă specificată de mine.  

      Atunci când acul  mare se mişcă de la un punct la altul,   a trecut un 

minut; de jur-împrejurul cadranului avem 60 de puncte.  Câte minute 

vom avea? 

Se scrie pe tablă , iar elevii scriu în caiete. 

Conversația, 

explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jocul  

 

 

 

 

conversația 

Modele de ceasuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceasul din carton 

 

 

 

 

 

 

Caiete 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Induviduală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observarea 

sistematică 
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Momentele 

lecției 

Ob. 

op. 
Conținut instructiv - educativ 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forma de 

organizare 
Evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

1 ora = 60 minute 

30 minute= o jumătate de oră 

15 minute=un sfert de oră 

Unități de măsură pentru timp: ora și minutele.  

Instrumentul pentru măsurarea cât mai exactă  a timpului este ceasul. 

       Apelând la experienţa lor anterioară, li se precizează că o zi (24 

ore) se compune dintr-o zi lumină – când soarele se află pe cer și o 

noapte , când soarele apune; ziua incepe la miezul nopţii-ora 0, când 

ambele ace se află la  12. 

Miezul zilei este atunci când ambele ace se află din nou la 12; din acest 

moment orele se citesc 12, 13, 14.....  

Explic și demonstrez citirea orei și a minutelor: ,,și 5 minute”, ,,și 30 

minute (jumătate)”, ,,și 15 minute (un sfert)”. 

Se completează primul exercițiu din fișa de lucru.  

explicația 

 

 

 

 

conversația 

explicația 

demonstrația 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Ceasul 

 

 

 

 

 

Fisa de lucru 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Frontal 

individual 

observare 

sistematică 

 

 

 

 

observarea 

sistematică 

6. Obținerea 

performanței 

O4 Se rezolva ex. nr. 4 din fisa de lucru. (folosim ceasul de carton, dacă va 

fi nevoie). 

Link pentru jocul online: 

https://wordwall.net/resource/2587084/citim-ceasul-am-pm 

 Laptop, 

videoproiector 

individual 

 

 

frontal 

orală 

7. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

O3 Activitatea se va încheia cu  jocul ,,Ghici, ce oră e  ?“ 

 Jocul se desfăşoară în perechi. 

   Ex. Un elev spune :   

 “ Am plecat spre şcoală. Ghici,  ce oră e ?  ( şi va indica pe ceas ora la 

care a plecat  ).   

Perechea va trebui să răspundă, citind ora. 

Conversația 

Exercitiul 

Jocul 

 

ceasul  perechi observarea 

sistematică 

https://wordwall.net/resource/2587084/citim-ceasul-am-pm
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Momentele 

lecției 

Ob. 

op. 
Conținut instructiv - educativ 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forma de 

organizare 
Evaluare 

8. Evaluarea 

activității 

 Se fac aprecieri asupra participǎrii elevilor la lecție. 

Vor fi notați elevii foarte activi. 

Tema pentru acasǎ 

Conversația 

 

 frontal orală 
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ADHD- o provocare a zilelor noastre 

Studiu de caz 

 

prof. pt. înv. primar, 

Roșu Simona Mihaela 

Școala Gimnazială Unguraș, jud. Cluj 

 

 

                 ADHD este una din cele mai obişnuite afecţiuni ale copilăriei şi adolescenţei fiind caracterizată prin 

impulsivitate şi hiperactivitate şi/sau lipsă de atenţie.  

Sindromul ADHD impune informarea şi formarea părinţilor şi a cadrelor didactice pentru a le oferi soluţiile la 

problemele specifice ridicate de simptomele ADHD, fiind vizate în special metodele didactice, managementul 

comportamentului şi strategiile specifice de educaţie,  precum şi elemente care pot duce la dezvoltarea necesară colaborării  

între şcoală- familie-comunitate şi în cazul în care se impune, comunitatea  medicală. 

În continuare voi prezenta un studiu de caz care prezintă exemple de activități utilizate pentru a facilita integrarea 

școlară și socială a elevului prin dezvoltarea comunicării funcţionale,  stimulare cognitivă și consiliere educațională. 

1. Date de identificare ale subiectului   

Nume şi prenume: V. A.   

Sex:  masculin 

Elev în clasa a II a  

2. Diagnostic  

Diagnostic medical: ADHD;  tulburări emoționale; perturbare a activității școlare;  

Diagnostic logopedic: dislalie polimorfă. 

3. Informaţii ce ţin de istoria personală a cazului  

V.A. provine dintr-o familie legal constituită, este unicul copil al familiei. Părinţii au studii medii.  

Din punct de vedere medical copilul a fost diagnosticat cu ADHD în urmă cu câteva luni, după o perioada mai 

lungă în care a fost sub observație. 

  Minorul a frecventat grădinița timp de trei ani și  școala de masă clasele pregătitoare și I. Primele probleme au 

fost sesizate de către educatoare și consilierul școlar din grădiniță care au solicitat mamei consult de specialitate și 

implicarea în activități educative alături de minor și suport efectiv. 

În prezent copilul frecventează cursurile școlii de masă, fiind înscris în clasa a II a. Participă zilnic la toate 

activitățile împreună cu colegii săi, inclusiv la activitățile extrașcolare. S-a adaptat parțial la colectivul clasei.  

Elevul prezintă o serie de tulburări care constau în: verbalizarea unor onomatopee  (ex. cucuriguu..., eu fac 

cucuriguuu) ca răspuns la orice întrebare sau inițiativă verbală a învățătoarei, timp de aproximativ două săptămâni, apoi 

schimbă sunetul; trântește ușa ori de câte ori are ocazia; refuză compania colegilor, a ales o măsuță izolată, într-un colț al 

clasei unde își rezolvă parțial sarcinile școlare; frecvent, refuză sarcina primită, mama afirmă că acasă lucreză împreună cu 

ea; prezintă ticuri (adună degetele pe lângă față într-un mod particular); este opozant, frecvent aruncă hainele colegilor pe 

jos sau se trântește el pe jos. Rezolvă parțial sarcinile școlare, cunoaște literele mari de tipar și parțial pe cele de mână, 

operează cu nimerele în concentrul 0-30, face adunări cu trecere peste ordin. 
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4. Observații relevante din timpul examinarii 

Elevul este cooperat perioade foarte scurte de timp, este greu de centrat pe sarcina de lucru, frecvent deviază de 

la subiect necesitând atenționare și stimulare pozitivă pentru finalizarea sarcinii de lucru. Evită, adeseori, contactul vizual 

în relația cu cadrul didactic, la îndeplinirea sarcinii se autostimulează (degetele pe lângă față); zâmbește rar, nu acceptă 

mângâierea sau manifestarea afecțiunii.  

 Cognitiv: potriveşte obiecte şi imagini identice, caută un obiect dacă acesta a fost îndepărtat din câmpul vizual, 

pune obiectele în, pe, sub o cutie/scaun, caută un obiect ascuns sub o cutie, realizează incastre, asociază 

obiectele/culorile/formele geometrice cu imaginile lor, întoarce pagina pentru a găsi o imagine cerută (în cărţile de poveşti 

cu care a mai lucrat), face şi asocieri logice comune pentru perioade scurte de timp.  

S-a stabilit  un IQ= 83 ceea ce semnificã intelect de limită; 

5. Recomandări de intervenție 

Activitatea „Scuze, scuze” 

Obiective:-pe termen lung: dezvoltarea toleranţei la frustrare; 

                 -pe termen scurt: identificarea și formularea problemei de către copil 

Desfășurarea activității: 

 -este important ca elevul să fie ajutat să înțeleagă legătura dintre modul în care acționează și consecințele acestor acțiuni.  

I se cere elevului să scrie pe mai multe cartonaşe motivele pentru care nu are rezultate mai bune. Se discută despre 

aceste motive ca fiind ca nişte scuze şi dacă priveşte scuzele ca fiind nişte nimicuri ar putea să rupă acele cartonaşe să le  

pună în  cutia pentru depozitarea scuzelor,  iar data viitoare când trebuie să realizeze ceva să nu le mai permită să interfereze. 

Astfel  unele scuze fiind desfiinţate îşi poate stabili nişte scopuri pentru a-şi îmbunătăţi performanţa. Elevul trebuie ajutat 

să identifice câteva mici scopuri realizabile. Se scriu aceste scopuri pe cartonaşe separate, apoi să lucreze asupra lor în 

ordinea respectivă. 

 

Activitatea ˸ Să construim cu piese geometrice 

Obiective: - pe termen lung: dezvoltarea atenţiei susţinute. 

                  - pe termen scurt: identificarea și formularea problemei de către elev;  

Desfășurarea activității˸  

- este important ca elevul să identifice căi prin care își poate îmbunătăți performanțele școlare; 

I se cere elevului să construiască ce vrea el din figurile geometrice împrăştiate pe jos. După ce acesta începe 

construcţia putem să-l încurajăm cu câteva întrebări: Cât de mare vrei să faci casa? Va avea  uşi şi ferestre?,Eu ce trebuie 

să fac să te ajut?etc. 

Pentru a promova gândirea reflexivă a elevului putem oferi un model de gândire întrebând cu voce tare: Ce s-ar 

întâmpla dacă am face asta? Ce am putea face pentru a ne asigura că acestă casă să nu se dărâme? etc..  

De asemenea putem să-i dezvoltăm capacitatea de a urmări o sarcină pe o perioadă mai lungă de timp arătându-i 

un interes foarte mare faţă de proiectul de construcţie şi oferind ocazional sugestii de îmbunătăţire sau extindere a structurii. 

Putem încuraja elevul să continue construcţia lucrând asupra lui pe parcursul a două sau mai multe şedinţe. Aceasta o să-l 

ajute să persiste asupra sarcinii până când reuşeşte să termine construcţia. 

 

Activitatea ˸ ”Pilot și copilot în relația cadru didactic-copil” 

Obiectiv: -pe termen lung: diminuarea comportamentului indezirabil 
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               - pe termen scurt- eliminarea comportamentelor  relaţionale deficitare cu colegii de clasă. 

Desfășurarea activității˸  

Tehnica ”Pilot și copilot în relația cadru didactic-copil” foloseşte metafora conducerii unei maşini pe drum pentru 

a-l ajuta pe copil sau elev să înţeleagă scopul modificării obiceiurilor, comportamentelor indezirabile. Folosind o planşă 

cu imaginea unui traseu dificil de parcurs, cadrul didactic îi explică copilului că, dacă cineva care conduce pe acel traseu 

greşeşte drumul, persoana respectivă trebuie să dea înapoi, mergând în marşarier, până când va putea să-şi continue 

călătoria pe drumul corect. Drumul principal reprezintă traseul către comportamentele mai dezirabile (să aibă răbdare cu 

ceilalți copii, să stea în bancă liniștit/relaxat, să nu întrerupă pe ceilalți când vorbesc, să răspundă adecvat folosisnd un ton 

de voce scăzut, să își aștepte rândul sau să respecte ordinea, să nu-și lovească sau jignească colrgii, să aștepte și să se 

gândească înainte de a răspunde). Traseele greşite reprezintă manifestarea comportamentului repetitiv.  

Tehnica îl ajută pe copil să se întoarcă şi să ajungă pe treaseul corect. Copilul poate să deseneze o maşină sau un 

camion pe care să-l decupeze şi să-l împingă pe drum. O maşinuţă de jucarie este, de asemenea, o alegere potrivită, deoarece 

copilului îi va face plăcere să o manevreze. De-a lungul drumului sunt indicatoare de circulaţie, iar copilul va fi îndemnat 

să le completeze cu strategii de coping, cum ar fi tehnici de relaxare, reacţii competitive şi cu instrucţiuni personale care îl 

vor ajuta să-şi modifice comportamentul (”Stop, așteaptă și apoi răspunde, Accesul interzis copiilor care jignesc sau îi 

lovesc pe ceilalți copii, Cedează trecerea celorlați copii, eu am timp suficient, nu mă grăbesc, Când stau în bancă virajul 

atenției la stânga sau la dreapta este interzis, ci tot înainte, În pauze nu depășesc în fugă pe ceilalți colegi, pericol de 

accidentare, Atenție urmeză o temă importantă care trebuie rezolvată azi, Acum respir pe nas și expir pe gură, număr până 

la 10, Ia-ți o pauză”). Destinaţia reprezintă eliminarea sau reducerea comportametului repetitiv, iar obiectul specific trebuie 

completat chiar de către copil. Maşina este oprită la diverse intersecţii pe drum, ele reprezentând stresorii şi factorii 

declanşatori ai comportamentului (neatenția, neliniștea psihomotrică, impulsivitatea). Copilul exersează în felul acesta 

abilităţile de intervenţie şi continuă deplasarea pe traseul dorit, indiferent dacă temele privesc motivaţia pentru învăţare sau 

comportamente relaţionale deficitare cu colegii din clasă. 

 

7. Modalități de evaluare a reușitei intervenției (raportare la obiective) 

Ce a învăţat copilul: 

✓ că şi ceilalţi copii trebuie respectaţi; 

✓ că sistemul recompensă-pedeapsă funcţionează, faptul că ignorarea din partea colegilor doare foarte mult; 

✓ să evite copiii cu comportamente indezirabile. 

Cum a reacţionat copilul: 

✓ a fost afectat, la început, apoi s-a obişnuit cu modul de lucru, colaborare cu ceilalţi colegi; 

✓ când a fost ignorat de copii a mai încercat în câteva rânduri să se remarce prin violenţă dar, treptat comportamentul 

indezirabil s-a manifestat mai rar; 

✓ a selectat alternative în cadrul comportamentului negociat încercând să mulţumească ambele părţi. 
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Proiect didactic  

 

Profesor Both Ioan 

Liceul Tehnologic de Construcții si Protecția mediului Arad 

 

Clasa: a X-a 

Disciplina şcolară: Modul 1 - Desen pentru construcții și lucrări publice 

Unitatea de învățare: Construcții geometrice 

Tema lecției: Formatarea obiectelor elementare 

Tipul lecției: Lecție de transmitere de noi cunoștințe 

Scopul lecției: utilizarea opțiunilor oferite de meniurile Desenare și Proprietăți pentru a crea și formata obiectele 

Nivelul inițial al clasei: 

✓ elevii au utilizat aplicația QCAD pentru a cunoaște organizarea interfeței 

✓ elevii au utilizat aplicația QCAD pentru a manipula spațiul de lucru 

Competențe specifice: 

✓ 3.1. Utilizarea comenzilor pentru crearea obiectelor elementare 

✓ 3.2. Utilizarea opțiunilor pentru modificarea proprietăților obiectelor elementare 

Obiective operaționale: 

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili : 

 O1 – să deseneze obiecte elementare; 

 O2 – să selecteze obiecte sau grupuri de obiecte; 

 O3 – să modifice tipul, grosimea și scara reprezentării unei linii;  

Strategii didactice: 

✓ Principii didactice: participării și învățării active, asigurării progresului gradat . 

✓ Metode de învățare: conversația, exercițiul, învățarea prin descoperire, utilizarea calculatorului. 

✓ Procedee de instruire: explicația, învățarea prin descoperire, prin rezolvarea de probleme, conversația de consolidare în 

etapa de fixare a cunoștințelor. 

✓ Forme de organizare: frontală şi individuală. 

✓ Forme de dirijare a învățării: dirijată de profesor şi independentă. 

✓ Mijloace de învăţământ: tabla, calculatorul, videoproiectorul. 

✓ Metode de evaluare: aplicații pe calculator. 

Bibliografie 

 Pantilie Doandeş – Autocad 14 2-D, Ed. Orizonturi Universitare, Timișoara, 2003 

Durata: 50 de minute 
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SCENARIUL DIDACTIC 

Secvențele 

lecției  

(timp) 

Ob. 

op. 

Conținutul lecției Strategia didactică 
 

Evaluare 

Activitate profesor Activitate 

elev 

Metode 

 

Mijloace 

 

Forme 

organizare 

 

1.Moment 

organizatoric 

 (3 minute) 

 Consemnează 

absențe. 

Verifică resursele 

materiale. 

Se 

pregătesc 

pentru noua 

lecție. 

Conversație Catalog 

 

Frontală  

2. Pregătirea 

pentru 

activitate 

 (7 minute) 

 

 

 

Profesorul prezintă 

elevilor o planșă a 

unui proiect real de 

construcție în care 

sunt prezente 

diferite tipuri si 

grosimi de linie. 

Elevii sunt rugați 

să își noteze 

numărul de tipuri 

de linie și numărul 

de grosimi de linie 

pe care le observă  

Se realizează o 

discuție despre 

importanța 

diferențierii 

acestor linii. 

Studiază 

planșa 

prezentată 

și notează 

numărul de 

tipuri si 

numărul de 

grosimi de 

linie 

observat. 

Conversația 

 

Calculator 

Videoproiec-

tor 

 

Frontală 

 

 

 

3. 

Transmiterea 

de noi 

cunoștințe 

(30 minute) 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

Folosind 

calculatorul și 

videoproiectorul, 

profesorul 

deschide aplicația 

QCAD și trasează 

o linie, apoi le 

explică elevilor 

cum pot copia și 

lipi această linie de 

mai multe ori în 

fișierul deschis. 

Profesorul cere 

 

Sunt atenți 

la cerințele 

profesorului 

și 

realizează 

pe 

calculator 

sarcinile 

propuse .  

Pun 

întrebări și 

cer ajutorul 

Explicația 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Utilizarea 

calculatoru-

lui 

 

Calculator 

 

 

 

 

Videoproiec-

tor 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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O2 

 

  

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elevilor să copieze 

linia creată de 6 ori 

în documentul lor. 

Profesorul explică 

elevilor ce 

înseamnă 

formatarea unui 

obiect și le 

prezintă opțiunile 

meniului 

Proprietăți. Pentru 

a modifica tipul de 

linie, elevii sunt 

rugați să selecteze 

succesiv toate cele 

șapte linii din 

document, să 

deschidă meniul 

Proprietăți și să 

aleagă alte tipuri 

de linie. Pentru 

modificarea 

grosimii, elevii 

sunt rugați să 

selecteze din nou 

toate cele șapte 

linii și să aleagă 

grosimi de linie 

între 0.5 și 3.5.  

Profesorul le 

propune elevilor să 

modifice lungimea 

liniilor astfel: se da 

click pe linie, se 

selectează unul din 

capetele liniei si se 

mută la 

aproximativ dublul 

lungimii inițiale. 

Se discută asupra 

atunci când 

nu reușesc 

să 

urmărească 

explicațiile 

și să 

rezolve 

sarcinile 

propuse de 

profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizarea 

calculatorului 

 

 

Calculator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoproiec-

tor 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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modificării 

aspectului liniei în 

funcție de 

lungimea liniei. 

După obișnuirea 

elevului cu 

opțiunile din 

meniul Proprietăți, 

sunt prezentate 

cele 7 tipuri de 

linie utilizate în 

construcții: 

linia continuă 

groasă, linia 

continuă subțire, 

linia întreruptă  

groasă, linia 

întreruptă subțire, 

linie punct, linie 

continuă ondulată, 

linie continuă zig-

zag. 

Cele 7 linii create 

anterior trebuie să 

fie modificate 

astfel încât să 

respecte liniile 

convenționale 

descrise anterior. 

4. Fixarea 

conținuturilor 

predate 

 ( 10 minute) 

 Profesorul cere 

elevilor să 

utilizeze obiectele 

de linie poligonală, 

dreptunghi și cerc 

pentru a crea o 

imagine a unui 

robot. Formele 

trebuie sa aibă 

diferite dimensiuni 

astfel încât să 

Rezolvă 

sarcinile 

propuse de 

profesor și 

salvează 

documentul 

când au 

finalizat de 

formatat 

liniile, 

conform 

Conversația 

 

 Frontală 
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prezinte un alt 

aspect la 

modificarea 

grosimii de linie. 

indicațiilor 

primite 
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

 

Prof. Both Lidia 

Unitatea de învățământ: Palatul Copiilor Arad 

Cercul Informatică-Multimedia 

 Grupa începători ( cls. II-III) 

An școlar 2021-2022 

COMPETENȚE GENERALE 

C1. Identificarea componentelor unui sistem de calcul 

C2. Cunoașterea sistemului de operare Windows 

C3. Utilizarea unui editor grafic 

C4. Utilizarea unui editor de text 

COMPETENȚE SPECIFICE 

1.1. Descrierea implicațiilor utilizării calculatorului în viața modernă 

1.2. Identificarea principalelor componente hardware ale unui calculator personal 

1.3. Identificarea componentelor software ale unui calculator 

2.1. Descrierea interfeței sistemului de operare Windows 

2.2. Utilizarea sistemului de operare la nivel elementar 

3.1. Cunoașterea facilităților oferite de editorul grafic 

3.2. Utilizarea dispozitivelor periferice în lucrul cu editorul grafic 

3.3. Realizarea unor aplicații practice cu conținut matematic 

4.1. Cunoașterea facilităților oferite de editorul de text 

4.2. Utilizarea mouse-ului și a tastaturii în lucrul cu editorul de text
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Nr. 

crt. 

Unitate de 

învățare 

Comp. 

gen. 

Comp. 

spec. 
Conţinuturi 

Nr. 

ore 

Săpt. Resurse Evaluare Obs. 

Metode Mijloace 

1. 
Testare iniţială 

 
 1.1. 

Pregătirea grupelor de copii 

Instructaj pentru protecţia muncii 

Teste de evaluare iniţială 

2 

1 

1 

S1 

S2 

S2 

-explicația 

-conversația 

-computer 

-proiector 

-ppt 

-observare  

2. 

Structura 

calculatorului 

personal 

 

C1 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

Informația 

Măsuri de siguranță în utilizarea 

calculatorului 

Evoluția sistemelor de calcul 

Structura generală a unui PC 

Componenta hardware 

Componenta software 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

S3 

S3 

 

S4 

S5 

S6 

S7 

- explicația 

- conversația 

- demonstrația 

- lucrul individual 

-computer 

-proiector 

-ppt 

-fișa de 

lucru 

 

- observare 

- orală 

- practică 

 

3. 

Sistemul de 

operare Windows 

 

C2 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.2 

Lansarea și ieșirea din sistemul de operare 

Elementele ecranului 

Personalizarea suprafeței de lucru 

Lucrul cu ferestre 

Lucrul cu programe 

Căutarea obiectelor 

Elemente multimedia 

Rețeaua Internet 

Motoare de căutare 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

S8 

S8 

S9 

S10 

S11 

S12 

S13 

S14 

S15 

 

- explicația 

- conversația 

-demonstrația 

- lucrul individual 

 

-computer 

-proiector 

-ppt 

-fișa de 

lucru 

 

 

-observare 

- orală 

- practică 
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4. 

Editorul grafic 

Paint 

 

C3 

 

 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

Prezentarea ferestrei de lucru 

Meniul File 

Selectarea și editarea culorilor 

Utilizarea formelor automate 

Lucrul cu pensula și creionul 

Introducerea textului 

Realizarea unui desen pe o anumită temă 

Realizarea unei imagini din forme geometrice 

Exerciții de numărare și ordonare 

Adunare și scădere  cu forme automate 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

S16 

S17 

S18 

S19 

S20 

S21 

S22 

S23 

S24 

S25 

 

 

- explicația 

- conversația 

- demonstrația 

- lucrul individual 

 

 

-computer 

-proiector 

-ppt 

-fișa de 

lucru 

- softuri 

 

 

 

-observare 

- orală 

- practică 

- concursuri 

 

5. 

Microsoft Office 

Word 

 

C4 

 

 

4.1 

 

4.2 

Prezentarea ferestrei de lucru 

Meniul File 

Formatarea caracterelor: tip, dimensiune, 

culoare 

Stiluri pentru caractere: bold, italic, underline 

Borduri și culori de pagină 

Meniul Insert 

1 

1 

4 

 

4 

2 

6 

S26 

S26 

S27,28 

 

S29,30 

S31 

S32-34 

 

- explicația 

- conversația 

- demonstrația 

- lucrul individual 

 

-computer 

-proiector 

-ppt 

-fișa de 

lucru 

-softuri 

 

-observare 

- orală 

- practică 

- concursuri 

 

6. 
Recapitulare 

finală 

  Realizarea unui colaj cu tema Vara 2 S35 - explicația 

- lucrul individual 

-computer -practică  
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Proiect didactic 

Prof. înv. primar: Noje Alexandra Andrada 

Şcoala Gimnazială „Bălcescu-Petőfi” Satu Mare 

 

1. Clasa: pregătitoare  

2. Aria curriculară: Limbă și comunicare 

3. Disciplina: Comunicare în limba română 

4. Unitatea de învăţare: „Toamna bate la geam” 

5. Subiectul lecţiei: Literele „M, m” de tipar  

6. Competenţe specifice: 

1.1 – Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar. 

1.4 – Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute. 

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. 

7. Obiective operaţionale: 

➢ O1 – să pronunţe corect sunetul „m” prin poziţionarea corectă a organelor fonoarticulatorii; 

➢ O2 – să recunoască literele „M, m” tipar în cuvinte, propoziții, texte scurte; 

➢ O3 – să precizeze poziția sunetului „m” în cuvintele date (la început, în interior, la sfârșit); 

➢ O4 – să citească cuvinte care conțin litera „m”, cu sprijin din partea învățătoarei; 

➢ O5 – să formuleze oral câteva enunțuri scurte care conțin cuvinte cu sunetul „m”, pe baza explicaţiilor oferite în 

prealabil de către învățătoare; 

➢ O6 – să participe conştient şi activ în cadrul activităților propuse; 

➢ O7 – să realizeze corect cât mai multe dintre sarcinile didactice propuse; 

➢ O8 – să adopte o poziţie de lucru corectă în bancă în timpul activităților; 

➢ O9 – să respecte regulile de igienă și purtatul măștii, pentru a preveni răspândirea și/sau infectarea cu virusul SARS-

CoV-2.  

8. Categoria de lecţie: lecţie de transmitere şi însuşiri de cunoştinţe 

9. Varianta de lecţie: mixtă 

10. Strategia didactică: 

a) Metode şi procedee didactice: expunerea, conversația, conversaţia euristică, explicația, exerciţiul, 

metoda fonetico-analitico-sintetică. 

b) Materiale şi mijloace didactice:  

➢ demonstrative: tablă, markere, planșa, povestea, Jamboard-ul, laptop, videoproiector 

➢ distributive: fişe de lucru. 

c) Modul de organizare a activităţii copiilor: frontal, individual. 

11.  Modalităţi de evaluare: 

➢ forme de evaluare: formativă. 

➢ metode de evaluare: răspunsul elevilor, observarea comportamentului   

                                  elevilor, aprecieri verbale. 

12.  Efectivul clasei: 23 de elevi 
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13.  Bibliografie: 

➢ Crăciun, Corneliu (2003). Metodica predării limbii române în învăţământul primar, Deva: Editura EMIA. 

➢ Cucoş, Constantin (2006). Pedagogie, Iaşi: Editura Polirom. 

➢ Ionescu, Miron (2003). Instrucţie şi educaţie, Cluj-Napoca: Editura Garamond. 

➢ Programa şcolară 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;  
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Evenimentele instruirii Activitatea  

învăţătoarei 

Activitatea  

elevilor 

Ob 

op 

Metode didactice 
Materiale şi 

mijloace 

didactice  

Modalităţi de 

evaluare 

 

1. Moment 

organizatoric 

T= 2 minute 

*Se asigură condiţiile necesare unei bune 

desfăşurări a lecţiei, aerisirea sălii de clasă, 

aranjarea mobilierului şi pregătirea materialelor 

didactice corespunzătoare. 

   
 

 

 

 

2. Captarea şi 

orientarea atenţiei 

T= 5 minute 

Povestea sunetului nou învăţat 

 

*Le voi citi povestea „Merele de aur”. 

 

- V-a plăcut povestea „Merele de aur”?  

- Haideți să vedem cât aţi fost de atenţi.  

*Se adresează întrebări pe baza poveștii. 

 

- Daa! 

 

 

*Elevii vor oferi răspunsuri la 

întrebările adresate de către 

învățătoare. 

 

 

 

O1 

 

expunerea 

 

 

 

conversația 

euristică 

 

 

 

povestea  

 

răspunsul elevilor  

 

 

 

aprecieri verbale 

3. Reactualizarea 

structurilor însuşite 

anterior 

T= 1 minut 

- Câte litere am învățat noi să scriem până acum? 

- Care este aceasta? 

- Una! 

 

- A! 

  

conversaţia 

euristică 

  

răspunsul elevilor  

 

 

 

 

4. Anunţarea temei şi a 

obiectivelor 

T= 3 minute 

Asocierea sunetului cu litera 

- Cine ştie cu ce sunet începe cuvântul „mere”? 

- Care este semnul grafic al sunetului? 

 

- De câte feluri sunt literele? 

 

- Ei bine noi vom învăţa azi sunetul şi litera „m”, 

cum arată această literă şi cum să o reunoaştem. 

 

- Cuvântul „mere” începe cu 

sunetul „m”. 

- Semnul grafic al sunetului 

este litera. 

- Literele sunt mari şi mici. 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

conversaţia 

euristică 

  

 

 

observarea 

comporta-mentului 

elevilor 

 

 

 

5. Prezentarea optimă 

a noului conţinut 

T=  6 minute 

Prezentarea planşei 

 

Procedee de pronunţare corectă a sunetului nou 

- Haideţi sa pronunţăm împreună acest sunet. 

- Privim această planşă. 

 

Prezentarea elementului grafic şi intuirea lui 

  

 

 

- Elevii vor pronunţa sunetul 

„m”. 

 

 

*Elevii vor oferi răspunsuri. 

 

 

O1 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

planşa cu literele 

M, m de tipar  

 

 

 

răspunsul elevilor 
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- Din ce elemente grafice sunt alcătuite literele „M, 

m” de tipar?  

6. Dirijarea învăţării 

T= 20 minute 

- Ce poveste am ascultat noi înainte? 

 

- Despre ce era vorba în poveste? 

 

 

 

I. ANALIZA 

Separarea în vorbire a propoziţiei care conţine 

sunetul nou 

- Priviţi această imagine. 

- Alcătuiţi o propoziţie legată de această imagine. 

 

Separarea în vorbire a cuvintelor care conţin 

sunetul nou 

- Câte cuvinte avem în propoziţia „Mihai are 

mere”? 

- Care sunt cele 3 cuvinte? 

 

Împărţirea în silabe a cuvântului 

-Toată lumea pune mânuţa sub bărbie şi haideţi să 

despărţim cuvintele în silabe. 

  

Identificarea sunetului în silabe 

- Când spun propoziția „Mihai are mere” auziți 

sunetul „m”?  

 

- Foarte bine! Să luăm primul cuvânt, unde se aude 

sunetul? La începutul, la mijlocul  sau la sfârșitul 

cuvântului?  

*Se repetă şi pentru următoarele două cuvinte din 

propoziţie. 

- Povestea „Merele de aur”. 

 

- Despre un băiat pe nume 

Mihai care avea un măr. 

 

 

 

 

- Mihai are mere. 

 

 

 

- Trei cuvinte! 

 

- Mihai-1; are-2; mere-3. 

 

 

 

- Mi-hai a-re me-re. 

 

 

- Da! 

 

 

 

- Sunetul „m” îl auzim la 

începutul cuvântului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda fonetică 

analitico-sintetică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda fonetică 

analitico-sintetică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schema 

propoziţiei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

răspunsul elevilor 

 

 

 

 

 

aprecieri verbale 

 

 

 

 

observarea 

comporta-mentului 

elevilor 

 

 

 

 

 

răspunsul elevilor 

 

 

 

 

 

 

aprecieri verbale 
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- Acum, să vedem în care silabe auzim acest sunet? 

Fiecare sunet „m” îl vom nota cu o bulinuță roșie.  

 

 

 

 

- Câte sunete „m” avem în toată propoziția? Două, 

așa este. 

 

II. SINTEZA 

- Să vedem! Să mai spunem o dată silabele din 

această propoziţie! 

Acum să spunem cuvintele. Iar acum să spunem 

toată propoziția.  Foarte bine!  

 

- Acum vreau să-mi spuneţi voi nişte cuvinte care 

conţin sunetul „m”. Foarte bine! 

 

 

Intuirea imaginii proiectate pe tablă 

- Toată lumea privește imaginea proiectată pe tablă 

și se discută pe baza acesteia. 

 

 

Citirea cuvintelor din Jamboard prin diferite 

tehnici 

 

Citirea model 

- Ascultaţi citirea model şi fiţi foarte atenţi deoarece 

fiecare dintre voi va trebui să citească apoi cu voce 

tare aceste cuvinte. 

 

Citirea în şoaptă 

- În prima silabă a primului 

cuvânt întâlnim sunetul „m” 

la început. 

- În prima silabă a ultimului 

cuvânt întâlnim  sunetul „m” 

tot la început. 

 

- Două! 

 

 

 

- Mi-hai a-re me-re. 

 

- Mi-hai a-re me-re. 

 

- Mihai, are, mere. 

- Mihai are mere. 

 

*Elevii vor da exemple de 

cuvinte ce conţin litera „m”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Elevii ascultă citirea model. 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda fonetică 

analitico-sintetică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imaginea  

 

 

observarea 

comporta-mentului 

elevilor 

 

 

 

 

 

răspunsul elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri verbale 

 

 

 

 

 

observarea 

comporta-mentului 

elevilor 

 

 

 

 

răspunsul elevilor 
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- Fiecare, în şoaptă va citi de trei ori cele cuvintele 

pe care le avem proiectate pe tablă. 

 

Citirea în lanţ 

- Aşa cum vă spuneam, fiecare dintre voi va citi cu 

voce tare un cuvânt de pe tablă. 

 

 

*Elevii citesc de trei ori 

cuvintele în gând. 

 

 

 

*Fiecare copil va citi, pe rând, 

câte un cuvânt. 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

aprecieri verbale 

 

7. Asigurarea 

conexiunii inverse               

(feedback-ul) 

T= 2 minute 

- Spuneți-mi câteva cuvinte care au sunetul „m” la 

început/la mijloc/la sfârșit. Bravo!  

  

- mama, măr, mac, Mihai, 

Marin etc. 

 

 

 

O4 

 

 

conversația 

euristică 

 

 

 

răspunsul elevilor 

 

aprecieri verbale 

 

8. Fixarea şi 

consolidarea 

cunoştinţelor 

T= 10 minute 

Exerciţii de percepere corectă a formei literei 

- Pe fișa de lucru avem câteva cuvinte care conțin 

litera „m”. Noi trebuie să recunoaștem literele și să 

le încercuim. 

*Se efectuează și celelalte cerințe de pe fișa de 

lucru.  

 

*Elevii vor asculta explicațiile 

și indicațiile doamnei 

învățătoare pentru a realiza 

corect sarcinile de lucru. 

 

 

O2 

 

 

O3 

 

 

explicația 

 

 

exercițiul 

 

 

 

fişa de lucru  

 

răspunsul elevilor 

 

 

aprecieri verbale 

9. Asigurarea retenţiei 

şi a transferului 

T= 1 minut 

- Vă mulţumesc că ați fost atenți! 

 

*Copiii vor primi aprecierile.   

 

conversaţia 

 observarea 

comporta-mentului 

elevilor 
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Dezvoltare prin Mișcare             

Profesor Cialma Steliana Ioana                                                  

Colegiul Național ”George Barițiu” Cluj-Napoca 

 

 

Mișcarea este un factor de fortificare  a organismului, și are o contribuție fundamentală în dezvoltarea și formarea 

copiilor și a tinerilor. De-a lungul timpului,  mișcarea  fizică a cunoscut perioade de evoluție, dar și momente de declin. De 

la lumea antică, cea care a acordat multă atenție și a apreciat mișcarea, avem perceptele: „Kalos kai agatos” (Frumos și 

bun) și „Mens  sana  in corpore sano” (Minte sănătoasă în corp sănătos). Astfel, prin practicarea consecventă a mișcării dar 

și a  jocurilor, copiii își dezvoltă încrederea în sine, răbdarea, perseverența, atenția, stăpânirea de sine, spiritul competitiv. 

Mișcarea reprezintă o preocupare constantă pentru toți cei care sunt responsabili de educația generațiilor viitoare, de 

sănătatea populației. Activitatea de educaţie pentru sănătate din instituţiile şcolare este parte integrantă a procesului 

instructiv-educativ și prezintă o serie de aspecte specifice şi comune întregului proces, determinate de particularităţile 

individuale ale şcolarilor. Mișcarea este de asemenea, un minunat instrument de socializare și de dezvoltare a valorilor 

educative: disciplină, concentrare și nu în ultimul rând, sportul poate influența în bine caracterul copilului: cei timizi vor 

caștiga încredere în ei și vor învăța să se exteriorizeze practicând un sport individual sau de echipă, în timp ce copiii nervoși, 

vor învăța  ce înseamnă concentrarea și autocontrolul în  sporturile mai precise. Astfel sportul dezvoltă caractere frumoase 

și spiritul de competiție. Din acest punct de vedere, deprinderea de a face mișcare în mod organizat și susținut trebuie să 

fie o componentă importantă a acestui proces de formare. Activitatea  fizică în cadrul orelor de sport este o etapă importantă 

în dezvoltarea școlarului, acesta având permanent o chemare către jocuri și mișcare. Energia de care dispun copiii trebuie 

să devină un instrument benefic în vederea instruirii acestora. Jocul este una dintre principalele modalități prin care copilul 

se dezvoltă, se manifestă fizic și mental. Cele mai importante forme ale  mișcării sunt activităţile fizice cum ar fi atletismul, 

gimnastica, plimbările, excursiile, jocurile sportive. Mijlocul fundamental şi folosit frecvent în toate activităţile sportive 

este exerciţiul fizic, care are la orice vârstă, dar mai ales în perioada  școlară, un rol educativ fundamental. Practicând în 

mod regulat exerciţii fizice corespunzătoare particularităților de vârstă, copiii îşi perfecţionează o serie de deprinderi 

motrice necesare în viaţă: mersul, alergarea, săritura, echilibrul, căţărarea, aruncarea şi prinderea etc. Alegerea şi 

combinarea exerciţiilor trebuie realizată în aşa fel de către  profesor, încât acţiunea lor să antreneze întregul organism. Un 

profesor dedicat nu poate fi decât cel care-i învaţă pe copii să devină o persoană puternică şi responsabilă, armonios 

dezvoltată, fizic şi psihic. În cadrul jocurilor și activităților alese, o parte din timp este alocată jocurilor de mișcare, precum 

și altor activități legate de mișcare: plimbări cu trotinete,  biciclete, role, și exerciții distractive.  Aceste jocuri se pot 

organiza din inițiativa lor, precum și la sugestia profesorului. Aceasta urmărește să formeze copiilor priceperea de a 

organiza și a conduce singuri jocurile de mișcare, astfel  petreacându-și  timpul într-un mod plăcut și instructiv. Jocurile de 

mişcare au ca element caracteristic de desfăşurare întrecerea, respectiv concursul, care impun existenţa unui fond de 

deprinderi şi calităţi motrice temeinic consolidate.  Întrecerea sporeşte interesul copiilor pentru activitate, le mobilizează 

forţele şi-i stimulează pentru a progresa în vederea unei dezvoltări armonioase. Jocurile de mişcare cu reguli dezvoltă la 

copii disciplina deoarece regula jocului constituie unul dintre mijloacele prin care copiilor le este controlat şi corectat 

comportamentul. Regulile jocului stabilesc relaţiile dintre jucători în timpul jocului. Orice încălcare a acestor reguli de 

către unii jucători produce nemulţumirea îndreptăţită a celorlalţi. Copilul învaţă astfel să ţină cont de dorinţele personale, 

dar şi de condiţiile comune şi regulile generale. Respectarea regulilor jocului de mişcare ajută la dezvoltarea curajului, a 

stăpânirii de sine, a perseverenţei, a chibzuinţei. De asemenea, jocurile de mişcare cu reguli dezvoltă atenţia copiilor. În 

timpul jocului, copilul trebuie să urmărească atât activitatea sa, cât şi pe cea a colegilor. Mișcarea fizică și sportul practicate 
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încă de la vârste timpurii, ajută la găsirea motivației intrinseci pentru depășirea barierelor și obstacolelor, la întărirea stimei 

de sine și la îmbunătățirea imaginii corporale printr-o dezvoltare fizică armonioasă.  Sportul în echipă va dezvolta 

caracteristici precum empatia, atenția distributivă, gândirea strategică, analizarea riscurilor. Sportul individual dezvoltă 

competențe de bază precum  răbdarea, perfecționarea, disciplina de sine și inclusiv auto-motivarea. Sportul, combinat cu o 

nutriție sănătoasă și echilibrată ajută la dezvoltarea fizică și mentală armoniasă a copiilor, adolescenților și adulților. Fiind 

o formă de activitate ce dă satisfacţie, jocul antrenează la o participare conştientă, determinând în acelaşi timp o manifestare 

degajată şi integrală a personalităţii. De-a lungul timpului au fost realizate tot felul de studii cu privire la modul în care 

acționează sportul asupra psihicului uman. În comparație cu cei care nu efectuau nici un fel de activitate fizică deosebită, 

cei care o practicau se deosebeau în primul rând printr-un respect de sine crescut. Totodată, aceștia aveau o mai mare 

încredere în forțele proprii, unii chiar consolidând calități de lider. Mișcarea fizică este indicată pentru că, prin ea crește 

însemnat coeficientul de inteligență, aduce un nivel înalt de pozitivism, ajută la depășirea limitelor personale, favorizând 

evoluția, dinamizează viața. Sportul reprezintă o cale de a lungi anii de viață și de a îmbunătăți calitatea acesteia. În 

activitatea sportivă, se manifestă atât calităţile, cât şi defectele caracterului şi totodată, nivelul pregătirii fizice şi motrice 

ale participanţilor. Caracteristicile jocurilor de mișcare sunt: acțiunea participanților, care să le permită o largă inițiativă 

creatoare în alegerea mijloacelor pentru atingerea scopului propus, pregătirea materialelor pentru jocuriș ca și reamenajarea 

lor, se recomandă să aparțină elevilor, iar jocul trebuie să corespundă  particularităților somatice-funcționale și psihice ale 

elevilor. Dacă jocul este prea simplu, interesul elevilor scade, ei participând din obligație, iar dacă jocul este prea complicat, 

depășind posibilitatea elevilor de al înțelege, reacția elevilor va fi identică. Astfel jocurile se vor alege în funcție de scopul 

instructiv-educativ urmărit. Prin mișcare devenim mai prietenoși, mai sociabili, dar dobândim și sănătate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Mișcarea fizică este în beneficiul sănătății atât timp cât este facută corect și continuu. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

Prof. Învățământ preșcolar: Cristian Gabriela 

Grădinița cu program normal nr. 2 Zorleni, județul Vaslui 

 

 

 

 

„Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna un raport direct sau 

indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.” (D. Ausbel) 

Întreg sistemul de învățământ din țara noastră, fie că ne referim la nivelul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, universitar, 

a fost nevoit să se reinventeze datorită contextului social actual. Nu doar școlile s-au transformat, ci toți participanții la 

procesul educativ: profesorii, elevii și părinții. Perioada pe care o traversăm ne-a făcut să ne adaptăm, să trecem de la un 

sistem de învățământ tradițional, cu care eram obișnuiți, la un sistem de învățare în mediul online, benefic pentru a ne 

păstra motivația de învățare și contactul cu materia școlară. Conștientizând importanța actului educațional la vârstele mici, 

nevoia copilului mic, de vârstă preșcolară, de a interacționa constant cu covârstnicii, precum și rolul specialiștilor din acest 

domeniu în formarea și dezvoltarea optimă a copiilor și, implicit, în oferirea unui start bun în viață, prin abordări flexibile 

ale recomandărilor din curriculumul specific, la nivelul Ministerului Educației și Cercetării (MEC) s-a elaborat un set de 

scenarii. Unul dintre cele 3 scenarii propuse de Ministerul Educației, presupune desfășurarea actului instructiv-educativ 

doar în mediul online. 

În învățământul preșcolar ”grădinița online” se desfășoară într-un mod diferit față de celelalte niveluri de învățământ, 

deoarece vârsta copiilor preșcolari nu permite utilizarea de către cadrele didactice, a acelorași intrumente online de predare-

învățare sau evaluare. La nivel preșcolar, cadrele didactice au în vedere transimterea de resurse educaționale care pot 

sprijini învățarea copiilor la domiciliu. Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai 

multe mijloace specifice, cum ar fi: aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum 

Whatsapp, Facebook messenger etc.; apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev; utilizarea resurselor 

educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi siteuri cu informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft 

educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps etc.; platformele specializate de elearning – 

Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass etc.; aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ 

videoconferințe precum Webex, Zoom, Meet, Teams, Skype. 

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte măsurarea cantităţii 

cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a 

actului didactic. Prin intermediul evaluării, educatoarea poate află ce au acumulat preşcolarii, ce lacune există în pregătirea 

acestora, care sunt posibilităţile şi ritmurile proprii de învăţare, interesele copiilor. Teoria şi practica pedagogică distinge 

între metodele tradiţionale şi cele complementare / alternative de evaluare.  
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În cazul desfășurării activităților instructiv-educative, față în față se pot utiliza diverse metode tradiționale sau moderne și 

instrumente de evaluare. Având în vedere situația actuală, o mare parte din grădinițe își desfășoară activitatea în mediul 

online, ceea ce presupune utilizarea unor metode și instrumente de evaluare digitale. Preșcolarii nu pot fi expuși online, cu 

aceștia se lucrează în grupuri închise și nu se solicită conectarea în același timp. De asemenea trebuie avut în vedere că 

sugestiile, temele și ideile transmise să nu genereze complexe și presiune nejustificată asupra copiilor și părinților. În cadrul 

„grădiniței online”, atât predarea, învățarea cât și evaluarea se pot realiza prin diverse metode și instrumente digitale, cum 

ar fi: 

CONFERINȚELE ON-LINE facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron a preșcolarilor. 

Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc.  

ZOOM - Este platforma de ore on-line cea mai utilizată de către cadrele didactice din România. Se creează conturi gratuite 

pentru profesori (contul școlii nu are limită de timp). Preșcolarilor și părinților acestora le trimiteți link-ul. Pe white board 

se poate desena, colora, face operații matematice sau adnotări pe ecran; se pot împărtăși ecranul și documentele aflate în 

calculator/laptop. Se pot crea camere secundare pentru preşcolari pentru a încuraja munca în grupuri mici. (Breakout 

rooms) Există opțiunea să se înregistreze întreaga conferință audio-video. 

HĂRȚI DIGITALE- printre cele mai cunoascute tipuri de aplicaţii digitale se numără şi hărţile dintre care enumerăm 

Google Maps,Tripline şi Zeemaps, ca şi instrumente colaborative care se pot utiliza cu succes şi la ciclul preşcolar. 

ZEEMAPS- este una dintre cele mai uşor de folosit aplicaţii prin completarea unor câmpuri şi identificare pe hartă a poziţiei 

tale, a grădiniţei tale. Este un instrument care permite vizulizarea datelor geografice. Nu necesita cont de utilizator şi este 

gratuit. 

JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează simţul ludic. Cele 

mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. 

JINGSAWPLANET- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi decuparea sub forme de 

piese în funcţie de complexitatea dorită( de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de 

cont de utilizator. 

JOCURI DIDACTICE - instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-line. Dintre instrumente 

recomandate puteti utiliza: Worldwall sau Learningapps. 

WORLDWALL - este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru susținerea 

învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau Fals, 

Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia etc); Este un instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii 

datorită elementelor ludice inserate. 

APLICAȚII FEED-BACK- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. Printre cele mai 

cunoscute sunt: Google forms, Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. 

– 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 
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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- Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste interactive pentru copii; 

profesorul creează testul, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor care accesează testul într-un timp limitat. Puteți adăuga 

imagini, clipuri video şi 

diagrame întrebărilor pentru a crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă sau telefon mobil. 

Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. 
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LES ACTIVITÉS THÉÂTRALES DANS LA CLASSE DE FLE 

 

BRATU NINA 

Colegiul National Pedagogic  

''SPIRU HARET''Focsani,Vrancea 

 

Pendant les dernières années, le théâtre est de plus en plus utilisé dans la classe de FLE. Le théâtre est un jeu de 

simulation par la dramatisation ; premièrement, c’est un jeu de rôles ce qui implique un comportement naturel, de la part 

des apprenants, en fonction de la situation de communication. 

Au long de ce chapitre, nous proposons une incursion parmi le monde du théâtre et son utilisation à l’aide de jeu 

des rôles. Il ne peut pas être complet, mais nous essayons d’atteindre les points importants des activités de théâtre pour les 

faire praticables pendant les cours. 

LE JEU DE RÔLE EN CLASSE DE FLE 

Les jeux de rôles ont beaucoup d’avantages, et ce sont des activités qui peuvent être utilisées à tous les niveaux, 

plus efficacement au niveau supérieur (B1-B2) parce que les apprenants ont des connaissances linguistiques et structuraux. 

Les avantages des jeux de rôles sont : 

- premièrement, ils proposent des situations proche de la réalité, même authentiques ; 

- obligent les apprenants d’utiliser un comportement communicatif global impliquant la communication orale, non-verbale 

et paraverbale ; 

- font appel à l’improvision ; 

- dépassent le caractère reproductif et développent celui créatif ; 

- ils favorisent le développement des aptitudes à l’écoute, à la réplique spontanée et personnelle et bien sûr appropriée à la 

situation de communication. 

Les exemples des jeux de rôles sont multiples. Ils sont adaptés en fonction de niveau de la classe, des besoins 

indiqués par les apprenants et des objectifs proposés par le professeur. 

Nous proposons quelques exemples de situations pour chaque niveau : 

a) niveau débutant (A1) : 

Un monsieur sort de  l’aéroport. Quelques instants plus tard il revient  parce qu’il a perdu sa serviette. L’agent de 

police interpellé, la cherche mais il ne la trouve pas. Imaginez la scène. 

Le professeur donne la situation et les élèves doivent jouer les rôles. Les questions et les réponses sont plus simples 

en touchant quelques actes de langages spécifiques à la situation (s’orienter dans l’espace, décrire un objet, demander des 

informations). 

b) niveau moyen (A2) : 

Marie et Simone doivent se rencontrer dans un restaurant. Simone n’a pas pu venir et elle n’a pas annoncé Marie. 

Quelques jours après, ils se rencontrent dans la rue. Imaginez les réactions de chacun. 

Dans ce cas, les questions et les réponses sont plus compliquées et on fabrique des simulations avec les actes de 

langage demandés par la situation (dire son opinion, faire des reproches) 

c) niveau supérieur (B1-B2) : 

À ce niveau, le professeur doit préparer une initiation des apprenants à la compétence communicative proprement-

dite. La conversation est libre et les apprenants peuvent initier un débat sur différents propos. 

Exemple : « Après le pain, l’éducation est le premier besoin d’un peuple. » (DANTON) 
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Les apprenants doivent argumenter leur accord ou désaccord. 

2.LE RÔLE DES ACTIVITÉS THÉÂTRALES EN CLASSE DE FLE  

Le théâtre comme technique d’apprentissage du français provient de l’utilisation du jeu. L’activité théâtrale en 

classe de FLE est un prolongement et une forme plus complète du jeu. Le jeu et le théâtre vont main à main et ils apportent 

à l’enseignement de FLE un univers construit sur le respect des règles, l’écoute et l’attention aux autres et sur une fonction 

créative ce qui conduit vers une expression libre chez les apprenants. 

Les activités théâtrales créent un enclos où la communication en langue étrangère est vécue comme authentique. 

La pratique du théâtre implique l’utilisation de la compétence communicative sous ses formes les plus complexes parce 

qu’elle emploie en même temps la communication verbale (la langue), la communication non-verbale (les gestes) et la 

communication paraverbale (l’intonation) ; aussi, elle implique la mémorisation, l’improvisation et la créativité. 

Cette technique met l’accent sur la dimension socio-culturelle de la langue française et favorise la correction de 

la prononciation, l’enrichissement du lexique et la fluidité verbale. 

Les participants sont invités à improviser, à réagir spontanément à des situations inattendues, à adopter la 

personnalité du personnage interprété et à apprendre à maîtriser une gestualité expressive adéquate. 

L’utilisation du  théâtre en classe de FLE est le moyen le plus efficace de mettre en pratique les connaissances 

acquis. Pendant les cours de français les apprenants ont l’occasion d’acquérir des structures lexico-grammaticales mais à 

l’aide de théâtre ils les pratiquent et améliorent leur compétence de communication. 

LE THÉÂTRE LABYRINTHE5 

Cette forme de théâtre peut être vu comme un jeu, où les actants jouent comme des vrais acteurs.Il est un théâtre 

participatif-sensorial où le public devient co-acteurs, co-créateurs. 

Je ne sais pas beaucoup de choses sur ce type de théâtre, je ne l’ai pratiqué jamais avec mes étudiants mais, j’ai 

participé une fois comme spectateur et acteur à la fois.L’experience m’a  paru insolite et maintenant je veux dire tout ce 

que j’ai vu et senti et àl’avenir je veux le  mettre en oeuvre pour les classes de littérature. 

Le théâtre labyrinthe a été développé par Iwan Brioc et Theatr Cynefin, à partir de l’idée d’Enrique Vargas qui a 

initié une forme de théâtre sensorial, un théâtre des sens. 

Les  «  acteurs » forment une équipe préparée d’un trainer.La préparation dure environ deux semaines et le sujet 

de la pièce et un choisit par le trainer ou par l’équipe. 

L’équipe fait tout :elle crée le scénario qui est soumis aux improvisions, elle utilise beaucoup d’activités de brise-

glace pour aider les membres de se connaître mieux, les membres peuvent se définir, se présenter et communiquer par des 

jeux. 

Au contraire du théâtre traditionnel, qui se déroule sur la scène, dans un cadre bien établi, le théâtre labyrinthe a 

des décors improvisés et se déroule dans un cadre inédit-dans une école, sur la rue, dans le parc,etc. 

Si le théâtre traditionnel éssaie d’exprimer les sentiments humaines, le théâtre labyrinthe veut les voir sur le visage 

du spectateur-acteur. 

Ce type de théâtre est fondé sur des sens et il est construit sur plusieurs séquences.Le spectateur est un participant 

à l’acte théâtral pasif ou actif ayant la liberté d’intervenir pendant divers moments. 

L’équipe qui propose le labyrinthe suive un thème et elle change les  répliques après l’intervention du spectateur-

acteur. 

 
5 Ciglenean, Adrian , Back to our senses.A Handbook for Trainers, Biveda, Sofia, 2012,p.109-115. 
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Les « acteurs »peuvent modifier le scénario pour surprendre mieux la réaction du spectateur-acteur. 

Généralement, à la fin le spectateur-acteur peut être empêché de voir que se passe autour lui pour amplifier 

certaines sensations ou pour stimuler divers sens et pour obtenir differentes réactions. 

Le théâtre labyrinthe suppose une longue préparation et aussi, les acteurs doivent connaître, savoir et s’interesser 

profondement sur le sujet proposé pour pouvoir improviser. 

Il est un jeu, une forme de théâtre qui vaut la peine de l’appliquer en classe de FLE.Il s’adresse au niveau avancé 

tenant compte de sa complexité. 

En résumant, le trainer propose un sujet (ex :E. Ionesco),l’équipe prépare le décor, le lieu de déroulement, le 

scénario (informations de sa vie personnelle, répliques de ses pièces, fragments de ses essais , etc.) et après, ils invite les 

spectateurs.Chaque spectateur est promené dans le labyrinthe en écoutant tout ce que l’équipe dit-il peut intervenir ou 

non.L’équipe est très attentive aux réactions de l’invité changeant le scénario si le cas est. 

Pour chaque invité l’équipe prépare un scénario. 

Oui, il est très complexe mais, les apprenants seront enchantés, j’en suis sûre. 

Je dispose des informations minimale mais, j’ai le désir de trouver plus pour pouvoir l’appliquer en classes de FLE. 
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Disciplinarea pozitivă și religiozitatea părinților 

 

Prof. înv. primar, Leonte Maria Doina,  

Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava 

 

Disciplinarea în general și disciplinarea copiilor în special sunt preocupări ancestrale ale omenirii. Părinții și 

educatorii au fost puși adesea în situația de a disciplina, de a gestiona un anumit comportament prin diverse metode și 

strategii care au avut sau nu au avut eficiență. 

Disciplinarea pozitivă este o metodă de gestionare a comportamentelor indezirabile folosită de părinți și de 

educatori  care exclude pedeapsa fizică, folosește întărirea pozitivă și alte tehnici care încurajează comportamentele 

pozitive și care le descurajează pe cele negative. Potrivit școlii adleriene (Adler, 1958, apud Kyriazos & Stalikas, 2018), 

disciplinarea pozitivă se bazează pe o abordare „amabilă și fermă” (sau democratică) care are efecte pe termen lung, spre 

deosebire de alte strategii (pedeapsa corporală, permisivitate, condiționarea nepotrivită a recompenselor etc) care dau 

rezultate doar pe termen scurt sau doar pe moment.  

Un alt model de disciplinare pozitivă asociază disciplinarea cu învățarea unui set de principii/strategii cu scopul 

de a învăța copiii cum să învețe prin excluderea tuturor interacțiunilor agresive părinte-copil (Durrant et al., 2013). Același 

autor argumentează că disciplinarea pozitivă exclude violența și exemplifică cum  este orientată spre a găsi soluții.  

În cartea „Disciplinarea pozitivă sau cum să disciplinezi fără să rănești” (Botiş Matanie & Axente, 2011), autoarele 

propun câteva modalități eficiente de modificare a comportamentului copilului, din perspectiva disciplinării pozitive pe 

care le pot folosi părinții sau educatorii preocupați de soluționarea problemelor comportamentale ale copiilor, a problemelor 

de adaptare  sau a randamentului școlar  scăzut. Acestea ar fi:  diverse forme de încurajare și de învățare a unor 

comportamente și atitudini adaptative, modalități de eficientizare a comunicării părinte-copil, precum și cele mai frecvente 

metode de disciplinare a copilului.  

Din perspectiva autoarelor (Botiş Matanie & Axente, 2011), și în concordanță cu alți autori, disciplinarea 

presupune învăţarea comportamentului dezirabil în paralel cu eliminarea comportamentului indezirabil, prin metode 

specifice a căror  eficienţă  este oferită de următoarele caracteristici:  

a) Acestea reprezintă fundamentul  pentru adaptarea copilului la cerinţele vieţii de adult și sunt direcționate spre 

învăţarea asumării responsabilităţii şi a rezolvării problemelor cu care se confruntă copilul, ceea ce presupune ca 

părinţii să răspundă nevoilor copilului de a învăţa să facă faţă cerinţelor fiecărei etape de vârstă, într-un mod care 

să nu influențeze negativ formarea unei imagini de sine potrivite (Botiş Matanie & Axente, 2011),. 

b)  Acestea urmăresc să implice activ copilul  în procesul de eliminare și/sau învătare a unor comportamente și 

anume: în stabilirea regulilor (permisiuni și restricții), în identificarea consecinţelor comportamentului propriu,  

în decizia părintele în situația în care persistă în  comportamentul nedorit. Implicarea activă va conduce spre 

autodisciplinarea  lui și îl va ajuta în dezvoltarea personală și adapatarea la cerințele sociale (Botiş Matanie & 

Axente, 2011).   

c) Interiorizarea regulilor fixate împreună cu părintele fără a apela la metode de constrâgere, acțiune care este 

posibilă dacă este privită ca un proces de învăţare, atât prin metodele folosite cât şi prin atitudinea părintelui atunci 

când le aplică (Botiş Matanie & Axente, 2011).   

 Spre deosebire de Botiş Matanie & Axente (2011),  Durrant (2020) propune un model nou prin programul 

„Disciplinarea pozitivă în parentingul zilnic” (PDEP) și care vizează, nu schimbarea comportamentelor copiilor, ci 
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transformarea concepțiilor părinților despre rolul lor parental care trebuie să culiseze de la unul de control și constrângere 

la unul de mentorat respectuos și colaborarea în rezolvarea de probleme. Activitățile acestui program îi introduc pe părinți 

„în mintea copiilor” lor pentru a privi conflictul/problema prin ochii lor și pentru a înțelege că acest comportament este un 

mod de a comunica emoțiile și nevoile lor. Obiectivul general este de a ajuta părinții să îi vadă pe copiii ca pe niște învățăcei 

activi  și implicați  care să îi abordeze ca mentori, facilitând învățarea lor mai degrabă decât să-i pedepsească, ci să îi 

angajeze ca participanți la procesul de rezolvare a problemelor (Durrant, 2020).  

Pedeapsa fizică/corporală este în atenție la nivel mondial datorită impactului negativ asupra dezvoltării cognitive 

și sociale a copiilor. Un studiu amplu (Dede Yildirim & Roopnarine, 2019) pe 5628 de preșcolari și părinții lor care provin 

din cinci țări în curs de dezvoltare din Caraibe (Belizei, Republica Dominicană, Guyana, Jamaica și Surinam), a investigat 

asocierile dintre disciplinarea pozitivă, pedeapsa fizică și agresiunea psihologică și abilitățile de alfabetizare a preșcolarilor. 

Rezultatele au arătat că au existat diferențe semnificative de țară în utilizarea celor patru practici disciplinare. De asemena, 

s-a constat că pedeapsa fizică a corelat negativ cu abilitățile de alfabetizare a copiilor, iar disciplinarea pozitivă a corelat 

pozitiv cu abilitățile de alfabetizare a acestora. 

Religiozitatea părinților poate să reprezinte un factor favorizant pentru folosirea sau nefolosirea pedepsei 

corporale. Depinde de religie, depinde de cum înțeleg dogmele, depinde de nivelul de educație, depinde de nivelul cultural, 

depinde de modelul din familie. Spre exemplu, într-un studiu care a analizat date transversale în perioada anilor 1986 - 

2014, a avut ca eșantioane de tip cohortă protestanți conservatori și a fost analizată atitudinea față de pedepsele corporale 

aplicate copiilor. Rezultatele cercetărilor au arătat că părinții protestanți conservatori susțin și utilizează pedepsele 

corporale (Hoffmann et al., 2017) și nu se observă modificări pe parcursul celor aproape trei decenii în ceea ce privește 

renunțarea astfel de practici.  

În ultimii zece ani, cercetările au fost orientate nu doar spre întrebări dacă religia susține parentingul pozitiv, ci și 

spre întrebări mai nuanțate, orientate spre mecanismele interioare, inclusiv cum, de ce și când religia este corelată cu 

dezvoltarea unui parenting adaptativ sau dezadaptativ (Goeke-Morey & Cummings, 2017). Astfel, au fost identificate 

relațiile dintre religiozitatea părinților și comportamentele parentale și anume: implicare, căldură și conexiune emoțională, 

stilul parental, comunicarea și conflictul, abuzul și răspunsurile în situații de risc etc.  Așadar, religiozitatea părinților 

are o influență asupra practicilor parentale, asupra parentingului în general, ceea ce presupune o abordare integrată cu 

beneficii evidente în interesul copilului, a familiei, a societății.  
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Projet d’activité didactique 

 

Professeur: Lelcu-Tiperciuc Ionela 

École: Şcoala Gimnazialǎ Voitinel, judeţul Suceava 

Classe :Ve 

Niveau: débutants( A1), L2 

Date: 13 décembre 2019 

Durée: 50 minutes 

Titre de l’unité: Fêtes et soirées 

Sujet de la leçon: Bon anniversaire! 

Type de leçon: leçon d’enseignement/apprentissage/évaluation 

Thème: l’enfant sur soi-fêter un anniversaire. 

Supports: des images 

                 des cassettes audio ( les dates de naissances des personnages) 

                 fiches d’apprentissage 

                 fiche d’exercices 

Compétences générales: 

Compréhension de l’oral (CO) 

Intéraction orale et écrite 

Compréhension de l’écrit (CE) 

Compétences spécifiques: 

1.1 réagir de manière adequate dans le register non-formel au salut/à une question/à une instruction simple prononcée 

clairement et distinctivement; 

2.1 réproduire des formules /des messages simples et courts, en respectant la pronunciation et l’intonation spécifiqués; 

3.3 déchiffrer des messages simples familiers ,provenant des amis,des camarades de classe ou d’école,de l’enseignent,dans 

des situations usuelles; 

4.1 écrire une carte de felicitations à l’occasion d’un anniversaire/d’une fête. 

Objectifs: 

1. Objectifs linguistiques: 

-répérer/identifier dans un document support (audio, texte) les mots inconnus; 

-déduire le sens des mots inconnus dans le contexte donné; 

     2.  Objectifs  communicatifs: 

Stratégies didactiques: 

a.méthodes et proceeds utilisés: l’explication,la traduction,la lecture,la realization d’une carte de voeux avec un message 

simple; 

b.formes d’organisation:travail individual,travail collectif,travail en équipe,sous-groupes; 

c.moyens d’enseignement: cassettes-audio, feuilles de papaier,fiche d’exercices. 

Évaluation formative,continue. 
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Déroulement des activités 

Phase/étape 

Durée  

    Déroulement  Rôle du professeur Activité des 

élèves 

 Organization 

de la classe 

Materiel utilisé 

Phase 1 

Mise en train/2 

min. 

 Salut,date,absences 

Conversation 

situationnelle 

Salut, 

conversation 

   Collective   

Phase 2 

Verification de l’ 

acquis antérieur/2 

min. 

Quelques 

questions sur la 

leçon de jour 

Le professeur pose 

des questions sur la 

leçon de jour. 

Les élèves 

répondent aux 

questions 

    Collective   

Phase 3 

Activité de bise-

glace 

 

4 min. 

Presentation de l’ 

activité de brise-

glace 

Le professeur 

propose aux enfants 

d’écouter quelques 

dialogues et il 

demande aux élèves 

d’écrire la date de 

naissance de chaque 

personnage. 

Les élèves 

écoutent et ils 

écrivent les dates 

de naissance .Ils 

doivent deviner le 

titre de la leçon. 

     Collective  La cassette 

audio 

Phase 4 

Mise en route/2 

min 

Presentation des  

compétences et 

des objectifs  

Le professeur écrit 

au tableau le titre de 

la leçon et présente 

les objectifs. Il pose 

des questions sur la 

date de naissance 

des élèves. 

Les élèves 

écoutent  

Ils écrivent aussi 

dans leurs cahiers 

le titre de la leçon 

et répondent. 

  

Phase 5 

Ă la decouverte 

du cadeau idéal. 

7 min. 

Proposition d’un 

jeu 

Le professeur  

propose aux élèves 

un jeu de découvrir 

de petits cadeaux 

caches dans des 

enveloppes. 

Les élèves vont 

découvrir les  

cadeaux .Ils vont 

dire aussi pour qui 

sont ces cadeaux. 

Sous-groupes Les images 

  Il leurs demande de 

chercher la  

personne qui va 

recevoir le 

cadeau(la mère,le 

père,un ami,une 

amie, le frère,la 

soeur). 

   

Phase 6 

Comprehension 

orale/4 min. 

La lecture d’un  

texte 

Le professeur  

propose de lire le 

texte-support et le 

vocabulaire.  

Les élèves lisent 

le texte. Ils 

doivent découvrir 

les mots inconnus. 

  

Collective  La fiche d’ 

      

apprentissage 

Phase 7 

Communication 

des nouvelles 

connaissances/8 

min 

Presentation 

d’une fiche 

d’apprentissage 

Le professeur  

explique les mots 

inconnus.Il 

demande aux élèves 

de répèter e choeur 

les mots inconnus et 

de former des 

phrases. 

Les élèves 

répètent et 

forment des 

phrases. 

  

Phase 8 

Interaction 

orale/écrite/ 7 

min. 

Distribution 

d’une fiche 

d’exercices. 

Le professeur  

demande aux élèves 

de former des 

phrases, de  

compléter avec des 

mots un petit 

texte,de lire  

Les élèves vont 

résoudre la fiche 

d’exercices. 

Sous-groupes La fiche 

d’exercices 
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attentivement des 

phrases et de les 

remettre en bon 

ordre. 

Phase 9 

Entarȋnement/10 

min. 

 

Distribution d’un 

questionnaire 

 

Le professeur va 

distribuer aux  

élèves un  

        questionnaire 

 

Les élèves vont 

travailler     

individuellement 

 

Grand   groupe 

 

 

Le 

questionnaire 

Phase 11 

Évaluation/2 min. 

Des 

appreciations 

           verbales 

Le professeur fait 

des remarques sur le 

travail des élèves 

   

Phase 12 

Devoir à la 

maison 

  2 min. 

Explication du  

              devoir 

Le professeur  

précise que les 

élèves vont parler 

d’un anniversaire à 

laquelle ils ont 

participé. 

Les élèves 

écoutent la 

consigne et les 

indications. 

Travail  

         

individuel 

Le dialogue 
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Relația profesor-elev în actul educațional 

Prof. Chirica Anca 

Liceul Tehnologic ⹂Ion Mincuˮ Vaslui 

 

În raportul profesor-elev, profesorul apare şi se manifestă ca exponent al autorităţii a cărei misiune este de a aduce 

structura internă a personalităţii şi comportamentul elevului cât mai aproape de etaloanele prescrise social. Acţiunea sa 

implică, inevitabil, şi o notă de constrângere a cărei formă de exercitare însă, trebuie sa fie cât mai voalată. La rândul său, 

elevul intră în această relaţie cu consemnul clar de a da ascultare profesorului, de a depune un efort voluntar susţinut pentru 

a învăţa şi a face dovada unei pregătiri la nivelul cel puţin acceptabil. Profesorul devine o autoritate faţă de elevii săi atunci 

când aceştia din urmă acceptă ce li se spune ca fiind adevărat şi adoptă decizii care produc schimbări în comportamentul 

elevilor. Există şi cazuri în care elevii nu recunosc autoritatea profesorului din diferite motive. 

În „tratatul“ său de pedagogie, I. Kant face referire la raportul autoritate-autonomie în educaţie sub forma 

„supunere-libertate“, supunerea apărând ca răspuns al elevului la autoritatea (constrângerea) adultului. Astfel, supunerea 

educatului poate fi pozitivă – în sensul că el trebuie să facă ceea ce-i este prescris, fiindcă nu poate exista prin el însuşi şi 

fiindcă există încă în el tendinţa de imitaţie, sau negativă – în sensul că el trebuie să facă ceea ce doresc alţii dacă vrea ca, 

la rândul lor, aceştia să facă ceva ce-i place lui. În primul caz, este expus a fi pedepsit, în al doilea, a nu obţine ceea ce-şi 

doreste. „Căci constrângerea este necesară. Dar cum să fie cultivată libertatea prin constrângere? Trebuie să-mi deprind 

elevul să îngăduie ca libertatea să fie supusă unei constrângeri şi în acelaşi timp să îl învăţ ca el însuşi să facă uz bun de 

dânsa. Fără aceasta, nu ar fi într-însul decât pur mecanism: omul lipsit de educaţie nu stie să se servească de libertatea 

sa. E necesar ca el să simtă de timpuriu împotrivirea inevitabilă a societăţii pentru ca să înveţe cât e de greu să-si poarte 

singur de grijă, să îndure lipsa şi să dobândească libertatea independent“ (I. Kant, 1992, p. 23). Pentru a-şi susţine 

punctul de vedere, filozoful german propune şi un set de reguli care ar trebui urmate pentru ca elevul să dobândească 

singur libertatea: 

1.   Copilul să fie lăsat liber chiar din prima sa copilarie şi în toate momentele (cu excepţia situaţiilor în care 

s-ar putea răni), dar cu condiţia să nu pună el singur piedică libertăţii altuia; 

2.   Trebuie să-i arătăm că nu-şi poate atinge scopurile decât cu condiţia de a-i lăsa şi pe ceilalţi să le atingă 

pe ale lor; 

3.   Trebuie să-l învăţăm că i se impune constrângerea cu scopul de a-l învăţa să facă uz de propria sa libertate, 

că-l cultivăm ca să poată să se manifeste liber, adică să se lipsească de ajutorul altuia. Aceasta din urmă regulă este 

aceea care loveşte mai târziu spiritul copiilor; ei nu realizează decât foarte târziu că vor fi obligaţi să se întreţină 

singuri în viitor. 

 Acordarea libertăţii depline de manifestare a copilului şi educarea lui cu scopul de a-ţi folosi această libertate, 

se regăseşte şi în concepţia pedagogică a lui Rousseau. Dincolo de valoarea ei teoretică, se ridică problema eficienţei 

practice a acestei metode. În ce măsură acordarea autonomiei totale încă din prima copilărie îl va ajuta pe individ să-şi 

folosească în mod corect această autonomie la vârsta adultă? Ideea care se impune a fi subliniată este că nu se poate ajunge 

la autonomie fără supunerea anterioară la regulile unei autorităţi. Altfel spus, elevul nu poate ajunge la situaţia de a dobândi 

şi de a folosi cum se cuvine autonomia dacă anterior nu se supune regulilor autorităţii reprezentate de profesor. 

 BIBLIOGRAFIE 

1. Călin, M. – „Teoria educaţiei“, 1996, Editura All, Bucureşti; 

2. Cucoş, C. – „Educaţia – dimensiuni culturale şi interculturale“, 2000, Editura Polirom, Iaşi; 

3. Cucoş, C. – „Pedagogie“, 1999, Editura Polirom, Iaşi
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Flipped Learning 

Profesor Nițiguș Ana Maria 

Liceul Tehnologic „Spiru Haret” Târgoviște 

 

Flipped Learning permite educatorilor să utilizeze o varietate de metodologii de predare pentru a-i ajuta pe elevi 

să atingă obiectivele de învățare. (www.flippedlearning.org) În loc să se concentreze pe conținutul pe care ei trebuie să-l 

învețe, elevii sunt angajați în activități care îi învață atât conținutul cât și abilitățile care le sunt necesare pentru succes. 

Clasa este un mediu dinamic și colaborativ, unde toate nivelurile celor care învață sunt susținute. Clasa răsturnată este un 

model de blended learning (care integrează tehnologia digitală) în care ideile tradiționale despre activitățile în clasă și 

cele de acasă sunt răsturnate, sau “flipped” (întoarse, în oglindă). În acest model, educatorii sau instructorii (formarea 

adulților) îi pun pe elevi sau studenți să interacționeze întâi acasă cu noul material de studiat, ca temă de lucru. Apoi 

utilizează timpul din clasă, când se întâlnesc împreună, pentru a discuta noua informație și pentru a pune ideile în 

practică. 

  Totul a început în statul Colorado (SUA), cu doi profesori – Jonathan Bergman și Aaron Sams, care au realizat 

că nu au cum să facă să ajungă materialele pe care le predau la elevii care lipseau sau erau bolnavi. În anul 2007 ei au 

început să-și înregistreze lecțiile și cursurile și le-au transformat în filme video. Apoi au început să le utilizeze și în clasă, 

numind asta ”pre-transmisie” (pre-broadcasting). 

Cu toate acestea în anul 2000, atunci când au început să lucreze cu toți elevii lor în acest sistem, Jonathan și 

Aaron au acordat credit altor profesori, ca Maureen Lage, Glenn Platt, și Michael Treglia în lucrarea lor intitulată 

“Inverting the Classroom”. În acea perioadă încă nu existau suficiente resurse și cunoștințe despre acest concept, pentru 

ca acesta să câștige cu adevărat teren. Conceptul s-a lansat cu adevărat după anul 2007iar  în 2011, în SUA,  liceul 

Clintondale de lângă Detroit  a devenit prima școală din țară organizată în totalitate pe modelul flipped classroom). 

Cei 4 piloni ai acestui mod de învățare sunt: 

1. Un mediu flexibil - spațiul clasei, flexibilitate privind timpul de învățare și evaluarea. 

2. O cultură a învățării - profesorul nu e singura sursă de informații, elevii construiesc conținuturi. 

3. Conținut cu sens - crat de profesor și elevi. 

4. Educator profesionist - care e la dispoziția elevilor și colaborează cu colegii săi.  

Avantajele folosirii acestei metode: 

-reprezintă un amestec de predare directă cu învățarea de tip constructivist; 

-este un mijloc de creștere a interactiunii/ ”timpului de contact” între elevi și profesor; 

-este o modalitate prin care elevii își asumă responsabilitatea pentru propria lor învățare; 

-elevii nu rămân în urmă daca absenteză, informațiile le pot obține online; 

-toți elevii sunt implicați în procesul de învățare; 

-conținutul informațiilor este permanent arhivat, poate fi revizuit sau remediat oricând. 

Pentru profesor: 

-facilitează învățarea centrată pe elev și învățarea reciprocă între elevi cu nivele şi capacități diferite de atenție, 

concentrare / receptare, înțelegere, oportunitatea de utilizare a blended learning-lui 

-posibilitatea de partajare în secvenţe / lecţii online a conţinuturilor teoretice care trebuie predate – învăţate conform 

programei într-o oră de curs, în funcţie de caracteristicile colectivului de elevi 

-promovarea învățării reciproce între elevi cu stiluri diferite de învățare, prin valorizarea şi încurajarea elevilor de a-și 

împărtăși în echipă cunoștințele acumulate 
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-facilitarea învățării diferenţiate prin oportunitatea de dirijare a elevilor capabili de performanţă şi respectiv consiliere a 

celor care au nevoie de ajutor suplimentar etc. 

-conținutul informațiilor este permanent arhivat, poate fi revizuit sau remediat oricând toți elevii sunt implicați în 

procesul de învățare 

-folosește tehnologia – devine un profesor cum o cere elevul zilei de azi 

Dezavantaje ar putea fi considerate următoarele: 

• Nu toti elevii au calculatoare sau acces la internet; 

• Mulți părinți nu sunt de accord cu folosirea mult timp a calculatorului și a  internetului; 

• Lipsa motivării elevilor în rezolvarea temelor; 

• Rezistența la nou a cadrelor didactice; 

• Lipsa unor strategii de evaluare adecvate pentru această metodă; 

• Încărcarea timpului cadrelor didactice. 

Cele mai des folosite metode în clasa răsturnată sunt: 

• Crearea unor prezentari video sau prelucrarea unor prezentări deja create; 

• Folosirea resurselor educationale de tip deschis; 

• Adaptarea resurselor educaționale deschise; 

• Folosirea fisierelor video create de elevi. 

 

 

Bibliografie 

https://creeracord.com/2017/03/29/sa-incepem-sa-vorbim-despre-flipped-learning-invatarea-rasturnata/ 

Anca Târcă, „Flipped classroom, învățare pe dos”, ancatirca.blogspot.com, ianuarie 2015. 

https://machetedidactice.com/2021/04/15/invatarea-rasturnata-sau-flipped-learning-si-cum-am-dat-eu-curs-unei-

provocari-noi/ 

http://e-classes.eu/wp-content/uploads/2019/04/Flipped-classroom-RO.pdf 
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PLANIFICARE  CALENDARISTICĂ 

GRUPA MIJLOCIE „BUBURUZE” 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

Prof.Înv.Preșcolar Vlaciu Marina-Simona 

Grădinița „Căsuța Copilăriei” Buftea, Ilfov 

 

Săptămâna Tema anuală de studiu Subtema Proiect tematic Tema săptămânală 

independentă 

13 sept - 17 sept  

Evaluare inițială 

 

   Să ne reamintim! 

20 sept - 24 sept   Pregătiți pentru grupa 

mijlocie! 

27 sept - 1 oct  

Cine sunt/ suntem ? 

 

La noi în grădiniță  

Eu si lumea mea 

 

 

 

 

4 oct - 8 oct Corpul meu 

11 oct - 15 oct Familia mea 

18 oct - 22 oct Domiciliul meu 

25 oct - 29 oct 
VACANȚĂ DE TOAMNĂ 

 

 

1 noi - 5 noi  

 

 

Când, cum și de ce se întâmplă? 

În cămara bunicii 

(legume de toamnă) 

 

 

 

Toamnă harnică și de 

roade darnică 

 

 

 

 

8 noi - 12 noi În livadă 

(fructe de toamnă) 

15 noi - 19 noi  Parfum de toamnă 

(flori de toamnă) 

22 noi - 26 noi Hora toamnei 

 (evaluare proiect tematic) 

  29 noi – 3 dec Cine sunt/ suntem ?   Românașii  
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  6 dec - 10 dec  

Cum exprimăm ceea ce simţim? 

 

Blândul Moș Nicolae, odată cu prima 

zăpadă sosește în odaie 

 

În prag de sărbători 

 

13 dec – 17 dec Moș Crăciun va sosi, bradu-l vom 

împodobi 

20 dec - 22 dec Evaluare sumativă   Uite câte am învățat! 

23 dec- 9 ian VACANȚA DE IARNĂ 

10 ian - 14 ian Când, cum și de ce se întâmplă? Ninge. Ninge! Farmecul iernii  

17 ian - 21 ian Jocurile copiilor iarna 

24 ian - 28 ian  

 

 

Cum este, a fost şi va fi aici pe 

pământ? 

În ogradă la bunici (animale și păsări 

domestice) 

 

 

 

Prietenii fără grai 

 

31 ian - 4 febr Viața în pădure (animale sălbatice de la 

noi din țară) 

7 febr - 11 febr O poveste de la poli și junglă 

14 febr - 18 febr Viața din adâncuri 

21 febr - 25 febr În lumea necuvântătoarelor (evaluare 

proiect tematic) 

28 febr - 4 mart  

 

 

Cum exprimăm ceea ce simțim?  

 

 

 

 

Chipul primăverii  

 

 

Magia primăverii 

 

7 mart - 11 mart Buchetul primăverii (flori de primăvară) 

14 mart - 18 mart În grădina primăverii (legume timpurii) 

21 mart -25 mart Mii și mii de gâze (insecte) 

28 mart - 1 apr Jurnal de primăvară (evaluare proiect 

tematic) 
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4 apr - 7 apr    Lumea dispărută 

(Dinozauri) 

8 apr - 14 apr ȘCOALA  ALTFEL – Să  știi mai multe,să  fii mai bun! 

15 apr – 1 mai VACANȚA DE PRIMAĂVARĂ 

2 mai - 6 mai Cum este, a fost şi va fi pe aici pe 

pământ? 

Mijloace de transport terestre  

 

 

   9 mai - 13 mai  Mijloace de transport maritime 

16 mai - 20 mai     Mijloace de transport aeriene 

23 mai - 27 mai Ce şi cum vreau să fiu ?  

 

 Eu vreau sa fiu … 

(meseriile) 

30 mai - 3 iun Cum exprimăm ceea ce simțim?   La mulți ani, copilărie! 

6 iun - 10 iun Evaluare finală    La revedere, grupa 

mijlocie!                                         
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PROGRAME DE DEZVOLTARE A POTENŢIALULUI COGNITIV 

AL ELEVILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE 
 

                                                                                                      Preda Vasile Radu 

                                                Școala Gimnazială Specială C.R.D.E.I.I.  Cluj Napoca, Cluj 

 

           

1. Introducere 

Activităţile psihopedagogice şi didactice formative proiectate şi desfăşurate cu elevii care au dificultăţi de învăţare 

pot fi eficiente dacă se bazează pe teoriile şi metodologiile dezvoltării cognitive validate ştiintific. 

         Modelul educaţional promovat de pedagogia interactivă vizează construirea cunoştintelor personale ale elevilor nu 

numai prin achiziţia  informaţiilor  deja prelucrate, prezentate prin transmitere frontală, ci şi prin stabilirea de relaţii 

interpersonale în cadrul învăţării prin cooperare, prin asumarea unor responsabilităţi şi încurajarea reflecţiei personale. 

Instruirea interactivă eficientă face posibilă organizarea unor activităţi în care se întrepătrund caracteristicile 

programelor educaţionale cu reprezentările, cunoştinţele empirice, dorinţele şi preocupările elevilor. 

 În actuala paradigmă a design-ului educational, activitatea de predare-învăţare este axată pe achiziţia unor 

competenţe tot mai complexe şi variate: cognitive, afectiv-motivaţionale şi nu doar pe asimilarea unor informaţii.  

           Noua viziune asupra instruirii impune reconsiderarea tuturor polilor triunghiului pedagogic - elev, cunoştinţe, 

profesor -  în care primordial  este raportul elev-cunoştinţe şi  elev-competenţe.  

 

2. Programe de dezvoltare a proceselor cognitive 

Preluând ideile lui Vîgotski, Feuerstein şi colaboratorii (1980) au elaborat un Program de îmbogăţire 

instrumentală. Obiectivele programului sunt de a dezvolta procesele şi funcţiile cognitive, oferind elevilor instrumentele, 

conceptele, strategiile şi tehnicile necesare învăţării independente, dezvoltării metacogniţiei şi creşterii motivaţiei pentru 

învăţare. 

Prin Programele  de dezvoltare cognitivă, care au ca fundament teoria modificabilităţii cognitive structurale 

(Feuerstein 1996; Debray, 1989), în activitatea de învăţare se dezvoltă mai întâi microoperaţiile gândirii la nivel acţional 

şi imagistic, iar apoi, pe această bază, se face trecerea la operarea la nivel verbal (Bruner, 1970). Scopul major al folosirii 

programelor de îmbogăţire instrumentală este de a creşte flexibilitatea structurilor cognitive pe baza experienţelor de 

învăţare formală şi informală.  

 Feuerstein şi colaboratorii (1980) au demonstrat că  „modificabilitatea cognitivă” este posibilă prin utilizarea  

programelor de îmbogăţire instrumentală, care necesită un timp optim de antrenament cognitiv fundamentat ştiinţific, 

psihopedagogic şi metodic, realizând activităţi diferenţiate care vizează “zona proximei dezvoltări”.  

Cercetătorul canadian  Audy (1993) a subliniat importanţa actualizării şi dezvoltării potenţialului intelectual al 

elevilor şi a elaborat Programul API - de actualizare a potenţialului intelectual. El subiniază faptul că dezvoltarea şi 

reglarea funcţiilor cognitive se realizează prin metacomponente, respectiv prin metastrategii,  care organizaeză şi dirijează 

funcţionarea de ansamblu a componentelor de tratare a informaţiei. Activizarea potenţialului intelectual prin antrenamentul 

cognitiv personalizat aplicat sistematic produce o ameliorare semnificativă a performanţelor şcolare ale elevilor (Audy, 

1993; Debray, 1989; Perradeau, 1996).  

Programul “Actualizarea potenţialului intelectual” – prin denumirea sa – poate da impresia că se referă doar la 

dimensiunea intelectuală. Dar conceptul “potenţial intelectual” trebuie analizat şi ca ”potenţial interindividual”, bazat în 
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mare măsură pe “inteligenţa interpersonală” şi “inteligenţa emoțională”. Tocmai de aceea, pentru ameliorarea strategiilor 

cognitive, programul ia în seamă şi dimensiunea motivaţională, afectivă şi socială.  

După Mastropieri şi Scruggs  este necesar: 

▪ Să se stabilească ordinea obiectivelor şi prioritatea care se acordă unora dintre acestea;  

▪ Să se adapteze materialele în funcţie de nevoile elevilor, spre exemplu reducând mărimea unui text de citit sau de 

scris, simplificând structura fişelor de lucru şi a modului de completare a acestora etc 

▪ Să se modifice modul de predare, folosindu-se cuvinte simple, în prezentări simplu organizate, care să conţină 

exemple concrete şi semnificative din viaţa de zi cu zi a copilului; 

▪ Să se adapteze modul de evaluare a elevului, folosind spre exemplu portofoliul; 

▪ Să se includă în curriculum activităţi pentru formarea deprinderilor de viaţă cotidiană (abilităţi de autoîngrijire, 

de comunicare, abilităţi sociale etc.).  

 

În procesul predării este necesar să se stabilească care sunt cele mai importante concepte şi abilităţi pe care este 

de dorit să le stăpânească elevul şi aceasta deoarece nu toate conţinuturile şi abilităţile au o importanţă egală pentru 

acesta.  

Selectarea materialelor didactice adecvate nevoilor fiecărui elev constituie un aspect important al predării în clasele 

incluzive deoarece permite instruirea individualizată. Prin urmare, aceste materiale pot fi adaptate unor nivele diferite de 

învăţare, includ jocuri, materiale video şi soft-uri educaţionale, diagrame, cărţi înregistrate etc. care pot fi abordate prin 

diferite canale senzoriale şi permit monitorizarea progresului elevului (Olson şi Platt, 1996). Spre exemplu când alegeţi o 

carte pentru elevi, urmăriţi dacă aceasta este simplu organizată, paragrafele sunt evidenţiate, conceptele noi sunt 

introduse pe rând, unul câte unul, dacă oferă posibilităţi variate pentru a consolida sau a verifica cunoştinţele şi 

vocabularul acesteia este accesibil.   

Sarcinile didactice clar formulate sporesc posibilităţile de înţelegere a acestora de către toţi elevii. Dimpotrivă, dacă 

acestea sunt spuse prea rapid sau folosind un limbaj academic, elevii îşi pierd atenţia şi “se pierd” în conţinut. Cadrul 

didactic poate să ofere exemple de sarcini completate care să faciliteze efectuarea acestora şi să menţioneze timpul 

alocat. Este de dorit ca acesta să se asigure că elevii înţeleg scopul pentru care rezolvă respectivele sarcini şi modul în 

care are loc acest proces. Pressley şi Woloshyn (1995), după Lawrence-Brown (2004) prezintă o strategie de rezolvare a 

problemelor de matematică care presupune parcurgerea pas cu pas a procesului decizional:  

▪ Descrie problema cu cuvintele tale. 

▪ Decide dacă sunt şanse ca răspunsul tău să fie cel pe care îl bănuieşti. 

▪ Reprezintă problema concret (spre exemplu folosind obiecte concrete). 

▪  Scrie problema şi răspunsul. 

▪ Verifică răspunsul. 

▪ Autoevaluează-te.  

În efectuarea sarcinilor elevul este invitat să realizeze conexiuni cu experienţele de învăţare şi cunoştinţele 

anterioare. Pe parcurs, cadrul didactic va interveni din ce în ce mai puţin, lăsându-i elevului posibilitatea să-şi formeze 

deprinderi de muncă independentă.  
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3. Modalităţi de adaptare școlareă care sunt adecvate unor nevoi diferite ale elevilor (după Haager şi Klingner, 

2005) 

Elev care are dificultăţi în organizarea materialului 

▪ Stabiliţi rutine simple. 

▪ Oferiţi sprijin vizual pentru fiecare secvenţă a activităţii. 

▪ Utilizaţi hărţi conceptuale pentru a evidenţia cuvintele cheie. 

▪ Păstraţi curat spaţiul de lucru. 

▪ Sprijiniţi elevul în organizarea caietului de notiţe. 

▪ Utilizaţi organizatori grafici.  

Elev care are dificultăţi la scris/citit 

▪ Utilizaţi texte înregistrate audio. 

▪ Simplificaţi materialele scrise. 

▪ Oferiţi modalităţi alternative pentru evaluarea abilităţilor elevilor (spre exemplu, prezentarea orală a 

rezultatelor la sarcină). 

▪ Oferiţi timp suplimentar pentru sarcinile de scris/citit. 

▪ Evidenţiaţi cuvintele-cheie. 

Elev care are dificultăţi în sarcinile de memorare 

▪ Simplificaţi vocabularul. 

▪ Daţi sarcini de memorare în funcţie de importanţa acestora pentru experienţa zilnică a elevului. 

▪ Recapitulaţi periodic şi puneţi în practică conţinuturile învăţate. 

▪ Utilizaţi tehnici de memorare (spre exemplu, evidenţierea cromatică a conceptelor-cheie). 

▪ Utilizaţi hărţi conceptuale pentru a evidenţia relaţiile dintre concepte. 
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MANAGEMENTUL  CLASEI  DE  ELEVI 

 

                                                                      Profesor psihopedagog Preda Oana 

                                               Școala Gimnazială Specială CRDEII, Cluj-Napoca 

 

 

       Managementul educațional este un domeniu de studiu și practică ce are în prim-plan operațiile și demersurile 

organizațiilor educaţionale. Cu alte cuvinte, managementul educaţional trebuie să fie axat pe idealurile şi scopurile 

educaţiei. Aceste scopuri furnizează direcţia principală ce stă la baza managementului instituţional în educaţie. 

  În procesul instructiv-educativ cadrul didactic trebuie să coordoneze resursele din mediul de învăţare pentru a facilita 

munca elevilor. Aceste resurse diferite constau în resursele umane (elevi, alte cadre didactice şi specialişti), resurse de timp 

şi resurse materiale (materiale didactice şi echipamente).  

 

      Managementul clasei se referă la acţiunile cadrului didactic care urmăresc crearea unui mediu plăcut, semnificativ, 

sigur şi organizat (Stephens, 1980, după Lewis şi Doorlag, 2006). Potrivit aceluiaşi autor, următoarele elemente trebuie 

luate în considerare de către cadrul didactic: 

▪ Elemente demografice (compoziţia clasei de elevi); 

▪ Mediul fizic (utilizarea clasei şi a mobilierului); 

▪ Timpul (modul în care este folosit de către cadrul didactic şi elevi); 

▪ Recompensarea elevilor; 

▪ Facilitarea interacţiunilor dintre cadrul didactic şi elevi şi între elevi; 

▪ Instruirea diferenţiată.  

    Cadrul didactic poate să structureze mediul de învăţare sub diferite forme. Adeseori însă, acesta organizează mediul în 

funcţie de propriile preferinţe şi stil de învăţare, fără a lua în considerare nevoile elevilor. Pentru a depăşi această situaţie 

Lewis şi Doorlag (2006) au elaborat o grilă privind stilul de învăţare cu ajutorul căreia cadrul didactic poate să evalueze 

nevoile individuale ale fiecărui elev, iar apoi pornind de la răspunsurile acestora să structureze mediul de învăţare.  

Factorii analizaţi în această grilă sunt cuprinşi în întrebări la care elevii trebuie  să răspundă. 

Zgomot 

Lucrezi cel mai bine în linişte totală/într-o cameră liniştită/ascultând muzică/în preajma altor persoane care 

vorbesc? 

Elemente distractoare 

Poţi să lucrezi când eşti înconjurat de stimuli vizuali (spre exemplu, imagini interesante, obiecte, reclame)? Poţi 

să lucrezi când eşti aşezat lângă fereastră/lângă persoane care se mişcă în jurul tău? Lucrezi mai bine când ai banca 

liberă? 

Mediu fizic 

Lucrezi cel mai bine când eşti aşezat pe scaun/pe podea? Preferi o bancă sau o măsuţă atunci când scrii/un 

computer? Există un loc în care nu poţi să înveţi deloc? Lucrezi mai bine dacă este cald în interior/dacă este 

răcoare? Îţi place să lucrezi în locuri unde poţi să  mănânci/să bei/să te deplasezi după bunul plac? 

 Momentul zilei 

În ce moment al zilei înveţi cel mai bine: dimineaţa/amiaza/după-amiază/seara/noaptea? Când eşti cel mai activ/ă? 

 Atenţie 
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Cât timp poţi să te concentrezi: câteva minute/o jumătate de oră/o perioadă mai lungă de timp/până închei ceea ce 

am de făcut? Cât de des ai nevoie de pauză? După pauză poţi să te întorci imediat la lucru? 

 Încheierea sarcinii 

Vrei să închei sarcina dacă ai început-o sau poţi să te opreşti în orice moment pe parcurs? Îţi place să iei pauze în 

timpul sarcinilor/să-ţi întrerupi munca înainte de a o încheia/să te opreşti înainte de a o încheia? 

 Ritm 

Lucrezi rapid sau lent? Petreci mult timp pentru a planifica/a realiza sarcina/a verifica munca? 

Alte persoane care învaţă 

Îţi place să lucrezi singur sau alături de alte persoane? Cu colegi sau cu adulţi? Dacă lucrezi împreună cu o altă 

persoană, aceasta poate să fie cadrul didactic/un coleg? Îţi place să lucrezi în grupuri mici? 

 Structura 

Te simţi confortabil atunci când ţi se comunică sarcinile de lucru/când poţi să faci unele alegeri/când ai libertate 

de alegere completă? 

 Modul de prezentare 

Atunci când înveţi ceva nou preferi să citeşti/să auzi pe altcineva vorbind/să vezi în imagini/să urmăreşti o 

prezentare video/să asculţi o înregistrare audio/să interacţionezi cu un program pe computer/să urmăreşti pe cineva 

care face o demonstraţie/să încerci singur/să încerci explicând altei persoane? 

 Activităţi 

Care dintre următoarele metode te ajută să înveţi: lectura/conversaţia/proiectele/studiul în pereche/studiul 

individual/jocul didactic/instruirea asistată de calculator/simularea/jocul de rol? 

Modalitatea de răspuns 

Vrei să arăţi ceea ce ai învăţat sub forma rapoartelor scrise/examene/spunându-le celorlalţi/demonstrându-le cum 

să procedeze/exprimându-te artistic? 

Întăriri 

Ai nevoie de întăriri pentru a lucra bine/de aprobarea colegilor/de recunoaştere şi laudă din partea cadrului 

didactic/recompense/note/satisfacţia că ai lucrat bine? 

 

   Elevii răspund la aceste întrebări, alegând unul sau mai multe răspunsuri în funcţie de frecvenţa acestora în diferite 

situaţii. Pornind de la aceste răspunsuri cadrul didactic organizează mediul de învăţare pentru a veni în întâmpinarea 

nevoilor de învăţare ale elevilor. 

 

   Investigaţiile realizate pe domeniul managementului clasei de elevi au început să atingă şi anumite subiecte considerate 

până în prezent elemente conexe procesului instructiv-educativ. Analiza unor subiecte, cum ar fi cele anterior menţionate: 

dispunerea mobilierului din sala de clasă, vizibilitatea, în sensul poziţionării elevilor în bănci şi pavoazarea sălii de clasă, 

au determinat reconsiderarea unor structuri dimensionale ale managementului clasei de elevi.  
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STUDIU DE CAZ 

Prof. Miulescu Tatiana 

Grădinița nr. 271, București, sector 5 

 

 

Date copil 

Numele copilului: I. L. 

Sex: feminin 

Vârstă: 4 ani și 5 luni 

Grupa: mijlocie, program prelungit 

Fetița a început grădinița la 3 ani și 2 luni (grupa mică), având continuitate la aceeași grupă și la aceleași 

educatoare. 

 

Structura și componența familiei 

 Fetița provine dintr-o familie de tip nuclear, cu posibilități materiale peste medie. Mama are vârsta de 33 de ani, 

ofițer de credit la o bancă, iar tatăl 34 de ani, programator la o firmă IT. I. crește într-un mediu iubitor, cu părinți conștienți 

de importanța rolului lor în dezvoltarea psihică și fizică a fetiței, ambii ocupându-se îndeaproape de activitățile zilnice ale 

copilului, uneori chiar exagerat de protectivi. 

 

Istoria problemei 

 În perioada sărbătorilor de iarnă, educatoarele de la grupă au sesizat o schimbare în comportamentul fetiței. 

Aceasta nu mai comunica la fel de des ca înainte cu colegii ei, în timpul jocului prefera să fie solitară, cadrelor didactice le 

răspundea ezitant, trecea rapid de la o stare la alta și la mici atenționări primite din partea adulților din grădiniță (educatoare, 

îngrijitoare, asistenta medicală) sau chiar din partea colegilor se supăra foarte tare, izbucnind în plâns. În timpul activităților 

era distrată, unele nu le finaliza, sarcinile didactice neputând fi duse la bun sfârșit. Educatoarele au acționat cu mult tact, 

au discutat cu copilul, încercând să afle ce anume a creat starea tensionată, cu toate că bănuiau care era de fapt sursa acelei 

situații.  

 Luând legătura cu părinții lui I. și spunându-li-se care era situația la grădiniță, cadrele didactice au aflat că fata își 

schimbase comportamentul și acasă, cauza fiind de fapt sarcina mamei și apropiata venire pe lume a surioarei ei. Destul de 

atentă și preocupată de ceea ce se întâmplă, mama lui I. a recunoscut că a recurs chiar și la aplicarea unor pedepse (nu 

fizice), pentru a-i sancționa comportamentul.  

 Cadrele didactice le-au recomandat părinților să meargă și să solicite ajutorul consilierului școlar al grădiniței, 

fapt cu care aceștia au fost imediat de acord.  

 Consilierul școlar a avut mai multe întâlniri cu ambii părinți (mama este în concediu prenatal, iar tatăl are un 

program flexibil), informându-i și ajutându-i pe aceștia să depășească starea tensională , situația dificilă fiind resimțită în 

întreaga familie. 
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Managementul situației 

 Pentru ameliorarea situației, obiectivul stabilit împreună cu părinții lui I., dar și cu educatoarele de la grupă 

urmărește acordarea unei mai mari atenții fetiței și implicarea ei în colectivul de copii de la grupă și în grupul de copii din 

cercul de prieteni ai părinților, prin antrenarea în diferite activități. 

 Mama și tatăl lui I. au luat parte la șase întâlniri de grup care s-au centrat pe: cunoașterea copilului și a 

particularităților lui, managementul emoțiilor, acceptarea copilului ca individualitate şi încurajarea sa permanentă, 

depășirea lipsei de motivaţie și a stărilor de apatie, stabilirea unei relaţii de încredere cu copilul, comunicarea eficientă. 

Activitățile în cadrul grupului s-au concretizat în vizionarea unor filme educative și discutarea lor, analiza unor situații 

petrecute în familie, jocuri de rol etc. 

 

Evaluare 

 În urma acestor demersuri realizate, având ca scop ameliorarea comportamentului lui I., s-au observat 

următoarele: părinții și-au schimbat atitudinea față de fetiță, încurajând-o să participe activ la activitățile din familie, să 

meargă la cumpărături și să o consulte în legătură cu hăinuțele pentru surioara ei. Educatoarele au încurajat-o să vorbească 

și să le spună colegilor despre bebeluș, să se joace ,,de-a mama” cu păpușile de la colțul de joacă. De fapt, comportamentul 

copilului nu a fost decât un mod de a atrage atenţia asupra ei, când toți ceilalți discutau de sarcina mamei. 

 

Recomandare 

 Deși evoluția este favorabilă, în urma consultărilor între părinți, educatoare și consilierul școlar din grădiniță, s-a 

ajuns la concluzia că este în beneficiul fetiței să se continue activitatea de consiliere. 
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Itemi de gândire critică aplicaţi în predarea-învățarea disciplinelor socio-umane 

 

Prof. Filip Ștefan-Flavius 

Liceul Tehnologic Motru, jud. Gorj 

 

Identificarea concluziei unui argument 

1. Cererea pentru miere va crește anul acesta, pentru că prețul ei a scăzut, datorită producției 

foarte mari de miere. Or se știe că atunci când scade prețul unui produs, mai mulți oameni vor 

cumpăra acel bun economic și cantitatea cumpărată de bunuri depinde de preț în primul rînd. 

Care dintre următoarele variante de răspuns exprimă cel mai bine concluzia principală 

a argumentului? 

a) Mai mulți oameni vor cumpăra acel bun economic. 

b) Cantitatea de bunuri depinde de preț în primul rând. 

c) Prețul a scăzut, datorită producției foarte mari de miere. 

d) Scade prețul unui produs 

e) Cererea pentru miere va crește anul acesta. 

Descriere: Acest argument ne spune că ceva se va întâmpla dacă alt eveniment a avut loc. 

Legea cererii spune că între preț și cantitatea cerută există o relație inversă, iar cum prețul 

produsului a scăzut atunci va trebui să crească cererea pentru acel produs. 

Răspuns corect: 

e)Creșterea foarte mare a producției a făcut să scadă prețul mierii. Atunci cînd scade prețul 

unui produs, și alți factori nu s-au modificat, conform legii cererii cererea pentru acel 

produs va scădea. Înseamnă că argumentarea este îndreptată spre această concluzie. În 

același timp, indicatorul lingvistic „pentru că” ne arată că ceea ce urmează susține primul 

enunț. Deci răspunsul corect este e). 

Răspunsuri incorecte: 

a) Acest enunț reprezintă cel mult concluzia intermediară a argumentului, deci nu este 

răspunsul corect. 

b) Acest răspuns leagă cantitatea cumpărată de prețul produsului și atât. Acest răspuns este 

tot o premisă a argumentului, dar nu concluzia lui. 

c) Aici avem premisa principală a argumentului pe care se bazează concluzia noastră, deci 

nu este răspunsul corect. 

d) Prețul scade datorită producției mari de miere, dar la rândul lui, prețul influențează 

cantitatea cerută care crește. 

 

2.Cererea este cantitatea de bunuri ce poate fi cumpărată de consumatori. Bunurile ce pot fi 

cumpărate de consumatori în funcție de venituri se pot împărți în superioare și inferioare. 

Mașina este un exemplu de bun superior, pentru că per ansamblu veniturile oamenilor au 

crescut iar cererea pentru mașini a crescut de asemenea. 

Care dintre următoarele variante de răspuns exprimă cel mai bine concluzia ce poate fi 
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extrasă logic din cele de mai sus? 

a) Bunurile sunt superioare și inferioare. 

b) Cererea este cantitatea de bunuri ce poate fi cumpărată de consumatori. 

c) Mașina este un exemplu de bun superior. 

d) Veniturile oamenilor au crescut. 

e) Cererea pentru mașini a crescut . 

Descriere: Mai întâi ni se oferă o definiție a cererii, apoi o clasificare a bunurilor în funcție 

de venituri, iar abia apoi că un anumit bun este superior pentru că s-au întâmplat două 

lucruri: creșterea veniturilor și creșterea cererii pentru acel produs. 

Răspuns corect: 

d) Întreaga argumentare converge spre acest răspuns. Ultimele două enunțuri susțin 

răspunsul c). 

Răspunsuri incorecte: 

a)Acest răspuns face doar o clasificare a bunurilor, dar nu este concluzia argumentului. 

b)Acest răspuns reprezintă definiția cererii, care susține concluzia argumentului. 

d)Ceea ce apare după cuvintele „pentru că” și „deoarece” avem de regulă premisele, așa că 

acest răspuns nu este concluzia argumentului. 

e)O altă premisă care vine să susțină concluzia cum că mașina este un bun superior. 

 

3.În mod curent se consideră că stările afective plăcute sunt întotdeauna stenice, ceea ce nu este 

așa. Succesul, de exemplu, ca stare afectivă plăcută poate fi stenică pentru unii oameni 

împingându-i spre activitate, dar astenică pentru alții, făcându-i să se mulțumească cu ceea ce 

au obținut. 

Care dintre următoarele variante de răspuns exprimă cel mai bine concluzia ce poate fi 

dedusă logic din cele de mai sus? 

a) Stările afective plăcute sunt întotdeauna stenice. 

b) Succesul ne împinge spre activitate. 

c) Succesul este o stare afectivă plăcută. 

d) stările afective plăcute nu sunt întotdeauna stenice. 

e) Anumite stări afective ne fac să ne mulțumim cu ceea ce am obținut. 

Descriere: În argument ni se spune că nu este adevărat că stările afective plăcute sunt 

stenice întotdeauna, și se aduce un exemplu în sprijinul acestui enunț, cum că succesul 

poate fi stenic pentru unii și astenic pentru alții. 

Răspuns corect: 

e) Cum am spus și în descriere, enunțul pe care argumentul dorește să-l întemeieze este că 

nu întotdeauna stările afective plăcute sunt stenice. 

Răspunsuri corecte: 

a)Acest enunț este unul de la care se pleacă, dar care este negat mai apoi în urmăatoarea 

propoziție. De aceea, nu este răspunsul corect. 

b) Acest enunț este unul care susține afirmația că stările afective plăcute împing spre 
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acțiune, dar care nu este concluzia argumentului, deci nu este răspunsul corect. 

c)Acest răspuns este un exemplu de stare afectivă plăcută folosit pentru a susține concluzia 

argumentului. 

d)Acest enunț ar sprijini aserțiunea că stările afective plăcute sunt stenice dar nu susține 

aserțiunea care se dorește întemeiată, și anume că nu este adevărat că ar fi stenice întotdeauna 

stările afective plăcute. 

 

4.Trăsăturile de temperament țin de aspectul expresiv, dinamico-energetic al conduitei. 

Temperamentul coleric al lui George nu este rău cum spui tu, doar pentru că este impulsiv, 

reactiv, foarte activ, dornic să se impună, dar nu este nici bun. Aceste trăsături imprimă doar 

expresivitate, vivacitate altor trăsături ale personalității. 

Care dintre următoarele variante de răspuns exprimă cel mai bine concluzia principală 

a argumentului? 

a) Expresivitatea și vivacitatea sunt trăsături ale personalității. 

b) Temperamentul lui George nu este rău. 

c) Trăsăturile de temperament țin de aspectul expresiv, dinamico-energetic al conduitei. 

d) Temperamentul lui George nu este bun. 

e) Temperamentul lui George nu este nici bun, nici rău. 

Descriere: Argumentul ne spune ce este temperamentul, după care ne spune că nu putem 

spune despre temperament că este nici bun nici rău, pe baza unor trăsături care joacă alt 

rol în caracterizarea temperamentului. 

Răspuns corect: 

e)Impulsivitatea și reactivitatea sunt trăsături ale temepramentului care nu sunt nici bune 

nici rele, ele țin doar de expresivitatea manifestărilor și pot cel mult să ne placă sau nu dar asta 

nu înseamnă că sunt bune sau rele, de aceea este concluzia care se dorește întemeiată. 

Răspunsuri incorecte: 

a)Acest enunț exemplifică doar unele trăsături ale personalității, mai exact ale 

temeparmentului, dar nu este și concluzia argumentului. 

b)Acest enunț spune doar că temperamentul lui George nu este rău, deci o parte a concluziei, 

și de aceea nu este răspunsul corect. 

c)Acest răspuns dă cel mult o definiție a temperamentului, dar nu exprimă concluzia lui. 

d)La fel ca la răspunsul b), este un răspuns incorect pentru că dă doar o parte a concluzie, 

nu întreaga concluzie. 
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RELAȚII ROMÂNO-ITALIENE 

1878-1914 

        Studiu de caz 

Prof. Filip Anamaria 

Liceul Tehnologic Motru, jud.Gorj 

 

        A doua jumătate a secolului al XIX-lea a fost deosebit de densă din punct de vedere diplomatic, însumând un număr 

considerabil de probleme internaționale. Este perioada în care se afirmă în Europa noi state naționale, precum Germania, 

constituită prin ”fier și sânge” sub egida Prusiei, Italia prin aderarea popoarelor din peninsulă la ”soluția piemonteză” sau 

România care a recurs la modelul plesbicitar-diplomatic. După realizarea unirii, România s-a impus ca subiect în cadrul 

relațiilor internaționale, influențând evoluția raporturilor dintre statele existente în Europa acelei vremi. 

        Relațiile româno-italiene în perioada 1878-1914 au stat sub semnul statutului diferit al celor două state pe plan 

internațional: România, preocupată mai întâi de recunoașterea independenței, iar mai târziu de afirmarea în relațiile 

internaționale, în vederea realizării statului național unitar și Italia care făcea parte din rândul marilor puteri, cu forță de decizie 

în Europa. Evoluția raporturilor diplomatice dintre cele două state în această perioadă au avut la bază trei probleme esențiale: 

recunoașterea independenței României, cucerită pe câmpul de luptă din timpul războiului din 1877-1878, colaborarea în cadrul 

aceleiași alianțe politico-militare – Tripla Alianță sau Puterile Centrale și atitudinea similară în momentul declanșării Primului 

Război Mondial care a determinat o apropiere între cele două țări. 

        În 1878, cea mai stringentă problemă a României era recunoașterea internațională a independenței, obținută prin 

participarea la războiul ruso-otoman din 1877-1878. La sfârșitul războiului, a fost încheiat tratatul de pace de la San Stefano, 

la 19 februarie/3 martie 1878, care recunoștea independența României, dar care a trezit ostilitatea marilor puteri europene din 

cauza prevederilor care facilitau creșterea deosebită a influenței Rusiei în Balcani. De aceea, marile puteri au impus reluarea 

negocierilor de pace, pentru o mai clară delimitare a ”compensațiilor” ce le reveneau, în numele apărării echilibrului de forțe 

european. În perioada iunie-iulie 1878, au avut loc noi tratative de pace, cu participarea tuturor marilor puteri europene, în 

cadrul Congresului de pace de la Berlin, prezidat de cancelarul german Otto von Bismarck. România nu a fost acceptată ca 

parte la discuții, însă, la insistențele contelui Corti, sprijinit de lordul Salisbury, reprezentantul Angliei, delegația românească 

a fost invitată să-și expună punctul de vedere în ședința din 19 iuni/1 iulie 1878. Cu toate cu unii diplomați au apreciat efortul 

armatei române în război și dăruirea reprezentanților români la congres, hotărârile Congresului s-au înscris în același cadru 

politic în care marile puteri decideau pe seama statelor mici. 

        Tratatul a fost semnat la 1/13 iulie 1878, articolele 47-53, făcând referire la România. Era recunoscută independența 

României în anumite condiții: modificarea art. 7 din Constituție în sensul acordării cetățeniei române pentru locuitorii din altă 

religie decât cea creștină și răscumpărarea de către guvernul român a acțiunilor fostei societăți Strousberg, cu capital german, 

care construise drumurile de fier din România. Statul român primea Dobrogea, Delata Dunării și Insula Șerpilor, dar pierdea 

sudul Basarabiei, luat de Rusia. 

        La scurt timp după încheierea lucrărilor Congresului, guvernul italian a hotărât să recunoască independența României, 

imediat după ce ar fi primit asigurări privind executarea condițiilor impuse prin tratat. Înainte de a primi aceste asigurări, 

guvernul de la Roma a fost nevoit să-și modifice atitudinea sub presiunea Germaniei, Bismarck fiind foarte iritat de ”dezertarea 

italiană”. După modificarea art. 7 din Constituție, cu toată împotrivirea Germaniei care ar fi vrut realizarea cât mai rapidă și a 

celei de-a doua condiții, guvernul italian a recunoscut independența României la 24 noiembrie/6 decembrie 1879. În decembrie, 

primul trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Italiei la București, Giuseppe Tornielli, și-a prezentat scrisorile de 
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acreditare. În anii următori, relațiile s-au consolidat și prin semnarea unor convenții consulare sau cu privire la extrădarea 

criminalilor. 

        După recunoașterea independenței, principalul obiectiv al politicii externe românești a devenit lupta pentru desăvârșirea 

statului național unitar. Pornind de la acest deziderat diplomația română a trebuit să aibă în vedere întregul context al relațiilor 

internaționale. După 1878, acestea au căpătat o intensitate deosebită ca urmare  a intereselor divergente ale marilor puteri, care 

aveau să aibă drept consecință izbucnirea Primului Război Mondial. Elementul esențial l-a constituit formarea celor două 

blocuri politico-militare, Tripla Alianță (Puterile Centrale) și Tripla Înțelegere (Antanta), între care a existat o rivalitate 

diplomatică mai întâi și mai târziu una militară. 

        Punctul de plecare l-a constituit alianța dintre Germania și Austro-Ungaria, din 1879, la care a aderat în 1882 și Italia. 

Aderarea României la Tripla Alianță s-a produs în 1883 și a fost favorizată de o serie de factori, precum: relațiile încordate cu 

Rusia după 1878, inexistența unor divergențe fundamentale cu Germania și Italia, relațiile economice intense cu statele din 

această alianță etc. În anii următori, până în 1913, tratatele de constituire a Triplei Alianțe au cunoscut reînnoiri periodice. 

        Izbucnirea Primului Război Mondial la 15/28 iulie 1914 a pus România în fața unei decizii dificile în ceea ce privește 

alianța militară căreia să se alăture, deoarece Rusia (care făcea parte din Antanta) anexase Basarabia, iar Austro-Ungaria (care 

se afla în tabăra Puterilor Centrale) stăpânea Transilvania și Bucovina. Consiliul de Coroană întrunit la Sinaia la 21 iulie/3 

august 1914 a hotărât adoptarea unei politici de neutralitate armată. O atitudine similară a avut și Italia, fapt care a determinat 

o apropiere între cele două țări. După o serie de negocieri, la 10/23 septembrie 1914 a fost semnat un acord româno-italian. 

Cele patru puncte ce constituiau conținutul acestui acord marcau o importantă etapă în apropierea dintre cele două state. 

Ambele părți se angajau să nu iasă din neutralitate fără a se aviza reciproc, în prealabil, cu opt zile înainte; își propuneau să 

țină un permanent contact și să se consulte, date fiind atât tradiționalele lor raporturi, cât și poziția similară pe care o aveau 

față de eliberarea conaționalilor; în punctul al treilea, România și Italia se angajau ”să se concerteze astfel încât să se ia aceeași 

atitudine pentru a salvgarda interesele, atât în scopul menținerii neutralității, și al unei eventuale medieri, cât și în cazul în care 

interesele lor fiind lezate sau amenințate, nu va mai fi posibilă păstrarea neutralității”; punctul al patrulea prevedea păstrarea 

celui mai absolut secret cu privire la acordul menționat. Înțelegerea italo-română, deși avea un conținut modest, depășea prin 

semnificația sa acordul propriu-zis. Documentul reflecta o cale proprie de manifestare a celor două state și dorința de 

aprofundare a relațiilor dintre el. Negocierile româno-italiene au continuat în toamna anului 1914, concretizându-se prin 

încheierea unui nou acord, un adevărat pact de asistență mutuală, la 24 ianuarie/6 februarie 1915. 

        În cele din urmă, intrarea în război s-a produs în momente diferite: Italia în 1915, iar România în 1916. În perioada care 

a urmat, relațiile româno-italiene, au cunoscut o evoluție sinusioasă, în funcție de regimurile politice  din cele două țări. Pentru 

istorici, relațiile dintre cele două state reprezintă, mai ales în contextul actual, o problematică interesantă care așteaptă să fie 

cercetată în profunzime. 
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Utilizarea mass-media în procesul intructiv-educativ. 

 Diferite abordări ale integrării tehnologiei în procesul intructiv-educativ 

 
Iancu Andreea Teodora 

 Liceul Simion Mehedinți, Vidra, Vrancea 

 

Mass-media oferă profesorilor un sprijin eficient în predarea materiilor acestora, oferind o cantitate uriașă de 

informații, motivând elevii și ajutându-i să dobândească competențe productive și receptive (cum ar fi vorbitul, scrisul, 

ascultarea și cititul). O prezentare Power Point va avea un impact vizual mai mare asupra elevilor care încearcă să învețe 

o nouă structură gramaticală, de exemplu, și va fi suportul pentru o mai bună colaborare între elevi și  profesor. Există atât 

de multe informații disponibile la un click depărtare încât este chiar păcat să nu le folosești. 

Profesorii pot folosi materialele de învățare oferite gratuit de internet în mai multe moduri. Unele dintre acestea 

se bazează pe vizionarea și apoi dezbaterea unui program TV sau a unui film, rezolvarea diferitelor tipuri de exerciții (open-

cloze, cu alegere multiplă etc.) pentru a înțelege mai bine gramatica și vocabularul. Mass-media încurajează, de asemenea, 

ideea de a lucra în perechi sau în grupuri pentru o mai bună colaborare între elevi și, odată cu dezvoltarea tehnologiei și a 

științei moderne aceste metode moderne de predare au devenit o necesitate în procesul educativ.  

Cu toate acestea, o integrare reușită a mijloacelor media în cadrul orelor nu este pe deplin utilă și instructivă dacă 

nu este ghidată sau instruită de către profesor. Există în mod clar trei componente care trebuie luate în considerare: 

dezvoltarea, evaluarea și implementarea. Profesorul trebuie să fie pregătit pentru diferitele abordări și metode care pot fi 

aplicate în timp ce utilizează tehnologia în cadrul orelor, trebuie să își cunoască foarte bine elevii și să anticipeze problemele 

care ar putea apărea în urma unor astfel de activități bazate pe utilizarea metodelor noi, trebuie să se concentreze, de 

asemenea, pe respectarea programei și pe atingerea unui anumit nivel de competență și, bineînțeles, extrem de important, 

să ofere feedback cu privire la rezultatele unor astfel de activități. 

Elevii devin parteneri în procesul educațional și vor înregistra rezultate mult mai bune dacă sunt încurajați, 

consultați, dacă le sunt prezentate obiectivele stabilite de profesor, dacă evaluarea se face în mod obiectiv și dacă pe 

parcursul activităților se prezintă flexibilitate atât din partea elevilor, cât și a profesorului. Tehnologia nu este doar un ajutor 

suplimentar, un suport pe care profesorii îl pot folosi pentru a-și ușura munca ci și o sursa inepuizabilă de provocări.  

Există o serie de beneficii pe care elevii le-ar putea obține prin utilizarea mijloacelor de comunicare în timpul, iar 

printre acestea se numără organizarea și orientarea spre studiu (le este mai ușor să folosească un dicționar pentru a-i ajuta 

să folosească diferiți termeni sau să verifice ortografia unor cuvinte pe care nu le cunosc) și posibilitatea de a comunica cu 

ușurință cu colegii sau cu profesorul. 

Programele și metodele tradiționale folosite de profesori cu mulți ani în urmă nu mai sunt în mod clar calea de 

urmat. Întrucât totul este în continuă schimbare, adaptarea la metode și metodologii noi și moderne este din ce în ce mai 

mult dorită și aplicată. Desigur, există unele provocări atunci când vine vorba de utilizarea mijloacelor de comunicare în 

timpul orelor de curs, iar printre aceste metode am putea menționa unele care sunt întâlnite destul de frecvent: 

- Calculatoarele ar putea deveni o barieră în comunicarea dintre profesor și elev. 

- De asemenea, ar putea apărea decalajul într elevii cu posibilități materiale și cei fără, deoarece calculatoarele sunt rareori 

accesibile elevilor săraci. 

- Riscul de a deveni antisocial este, de asemenea, un dezavantaj, deoarece unii experți consideră că utilizarea frecventă a 

calculatorului determină un individ să devină dificil în stabilirea de legături cu ceilalți. 
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- Există anumite tulburări de sănătate care sunt asociate cu calculatoarele. Printre acestea se numără oboseala ochilor, dureri 

de cap și multe altele. 

- Chat-ul, jocurile online, site-urile sociale sunt alte caracteristici ale internetului care îi fac pe elevi dependenți.  

În cadrul unei ore bazate pe media, profesorul se poate concentra pe anumite etape pentru a se asigura că atinge 

obiectivele stabilite. În primul rând, este necesar să se facă un profil al elevului și al abilităților sale media și să se vadă cât 

de adaptabil ar putea fi acesta pentru a-și dezvolta competențele moderne de alfabetizare. Dacă acesta este responsabil și 

conștient de sine în același timp, el/ea își poate dovedi capacitatea de a rezolva sarcini și diferite probleme legate de tema 

pe care a primit-o de la profesor. 

În al doilea rând, obiectivele care au fost deja stabilite de către profesor ar trebui să fie îmbunătățite prin utilizarea 

mijloacelor de comunicare și nu bazate exclusiv pe acestea. Profesorul trebuie să se gândească în ce fel poate fi ajutat 

elevul să avanseze și cum această lume "virtuală" îl poate determina să fie mai implicat și mai interesat de subiect. Folosirea 

unei table și a unei bucăți de cretă nu mai este răspunsul în sistemul educațional al secolului XXI. 

În al treilea rând, gândirea critică este un atu în orice tip de situație, așa că o concentrare pe cele mai de succes 

planuri de predare bazate pe mass-media este cu siguranță răspunsul. Profesorul trebuie să fie bine familiarizat cu noile 

instrumente, concepte și idei înainte de a se lansa într-o astfel de călătorie. Dacă autoinstruirea nu este suficientă, ar fi o 

idee bună să participe la cursuri specializate. Deasemena, foarte important este faptul că școlile ar trebui să fie pregătite să 

se adapteze la alfabetizarea mediatică și, dacă acesta este cazul, profesorul trebuie să se asigure că conceptele de 

alfabetizare mediatică sunt bine încorporate în activitățile pe care le desfășoară zilnic. 
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O ALTFEL DE ABORDARE A EDUCAȚIEI 

 

    Prof. Înv. primar  Orghidan-Mândreanu Dana  

                        Școala Gimnazială Nr.30 

             Loc. / Jud. Brașov 

 

Vizibil deschisă către valori diverse, educaţia este considerată un demers pe deplin justificat, deoarece vizează o 

mai bună inserţie a individului într-o lume spirituală polimorfă şi dinamică. Demersul formativ în discuție vine atât în 

întâmpinarea dezideratelor individualităţii, cât şi în profilul societăţii, asigurându-i un anumit grad de coerenţă, solidaritate 

şi funcţionalitate. Solidaritatea comunitară este potenţată prin felul cum se gestionează reproducerea marilor simboluri în 

interiorului spaţiului socio-cultural respectiv, dar şi prin modul cum este reglată deschiderea spre alte formaţiuni 

socioculturale. 

Noţiunea de educaţie multiculturală reprezintă totalitatea programelor educaţionale ce răspund necesităţilor 

impuse de coexistenţa într-un mediu multietnic. Scopul educaţiei multiculturale este de a facilita acomodarea grupurilor 

etnoculturale minoritare şi, în aceeaşi măsură, acomodarea şi deschiderea societăţii majoritare la modelurile culturale 

specifice grupurilor minoritare. Programele educaţionale multiculturale sunt fundamentate pe principiul diversităţii 

culturale şi a deschiderii societăţii contemporane, educaţia şi predarea interculturală, fiind astfel menite să concentreze 

atenţia elevilor spre propria identitate, cât şi spre valorile umane universale, egalitatea oportunităţilor educaţionale pentru 

toate grupurile din interiorul societăţii.     Educatia multiculturală este considerată a fi, prin demersurile antirasiale, 

antixenofobe, antidiscriminative şi de relativizare a culturilor existente, garantul unei societăţi multiculturale viabile, factor 

de stabilitate democratică şi de diminuare a conflictualităţii. 

Educaţia interculturală presupune o nouă abordare a orizontului valorilor. Problemele care se pun acum sunt cele 

legate de negocierea valorilor, de interpretarea lor, de juxtapunerea şi complementaritatea lor. Din recunoaşterea egalităţii  

valorice a culturilor nu trebuie trasă concluzia că toate sunt la fel şi că dispar unele diferenţe sau chiar divergenţe. Şcoala 

trebuie să releve şi să cultive aceste diferenţe, revalorizând noile expresii culturale în contextul mai larg, al comunităţii în 

care fiecare îşi găseşte locul potrivit. 

Obiectivul principal al educaţiei interculturale constă în pregătirea persoanelor pentru a percepe, accepta, respecta 

şi experimenta alteritatea. A face educaţie interculturală presupune ca însuşi procesul educaţional să se realizeze într-un 

mediu interacţional, prin punerea alături sau faţă în faţă a purtătorilor unor expresii culturale diferite. 

Multiculturalismul european este o bogăţie potenţială cu condiţia să nu diminueze sau să anuleze identitate fiecărei 

culturi, şi se poate converti într-un veritabil interculturalism. Politicle educative şi culturale se cer a fi deschise nu numai 

în ceea ce priveşte valorile naţionale, ci şi cele internaţionale. O educaţie aptă să se fondeze pe diferenţă şi să se deschidă 

în faţa diverselor valori este singura capabilă să răspundă nevoilor Europei de astăzi şi de mâine. 

Sarcina şcolii de astăzi este de a forma elevilor o conştiinţă europeană. Încă din clasele primare se impune 

cultivarea respectului şi solidarităţii faţă de cultura altor popoare. În acest sens, însă elevii trebuie în primul rând centraţi 

cultural, trebuie să cunoască foarte bine valorile propriei culturi, ca apoi să fie în stare a primi informaţii despre o altă 

cultură. Aşadar, rezultă că şcoala trebuie să fie mai întâi culturală şi apoi interculturală. Trebuie mers spre intercultural 

prin cultural. 

Educaţia inter şi multiculturală se constituie în noi dimensiuni ale educaţiei, destinate formării unei conştiinţe 

europene a elevilor, cultivării respectului şi solidarităţii faţă de cultura altor popoare, dezvoltarea unor comportamente şi 
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atitudini inter şi multiculturale, implicând simultan afirmarea fiecărei culturi cu normele sale specifice, dar şi deschiderea 

către alte culturi, în perspectiva constituirii unei noi civilizaţii comune. 

Conceperea şi abordarea educaţiei din această dublă perspectivă duce la formarea unor comportamente specifice, 

și anume, aptitudinea de a comunica eficient, întărirea respectului de sine şi față de semeni, toleranţă faţă de opiniile diferite, 

adaptarea continuă la diversitatea culturală, fructificarea diferenţelor culturale şi a valorilor spirituale, locale şi generale, 

în beneficiu personal şi social, dar și recunoaşterea egalităţii valorice a culturilor. 

 

 Conchidem că, atâta timp cât societatea noastră devine din ce în mai pluriculturală, educaţia e tip inter şi 

multiculturală are un rol bine determinat în dezvoltarea personalităţii elevilor, în calitate de subiecţi ai învăţâmântului 

românesc și nu numai. Realitatea socială în care trăim se caracterizează prin coexistenţa în acelaşi spaţiu a unei diversităţi 

culturale: etnice, lingvistice, religioase, de vârstă, de origine socială etc. Construirea unei societăţi democratice bazată pe 

valorile democraţiei trebuie să aibă ca punct de plecare recunoaşterea şi punerea în valoare a acestor diferenţe, ca sursă 

unică a supravieţuirii şi coexistenţei în pace.  

 Însuşirea unor elemente de educaţie multiculturală, dobândirea unor deprinderi, atitudini şi comportamente bazate 

pe toleranţă şi respect reciproc, constituie paliere reale de inserţie comunitară şi socială a tuturor indivizilor.  
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STUDIU  DE  CAZ 

 

Prof.înv.preșcolar Andrei Elena Nicoleta, 

Grădinița P.N.Bechinești-Finta,Jud.Dâmbovița 

 

 
1.Caracterizarea individului cu tulburări – vârstă, sex, însușiri biopsihosociale 

      A.D.M. este copil cu CES  în grupa mijlocie . Preșcolarul  A.M.D. este un băiat dezvoltat fizic, provine dintr-o familie 

dezbinată. Este un copil îngrijit, dar care nu se bucură de atenția și sprijinul părinților . 

 

2.Identificarea tulburării și manifestări comportamentale asociate (scurtă descriere)  

        Minorul  A.M.D.   frcventează  grădiniţa . Rezultatele evaluării complexe arată un nivel de deficienta grav, problemele 

cu care se confruntă elevul fiind: T.S.A și A.D.H.D-conform certificatului de orientare scolara. 

În prezent, lucrează cu curriculum adaptat la grupă. În timpul activităților școlare manifestă instabilitate motrică (mișcări 

repetitive din mâini) și emoțională. Atenția este deficitară, fixată pe un stimul din mediul înconjurător (cărți, obiecte....). 

Receptivitatea la învățare este scăzută pe fondul tulburărilor de atenție. Relațiile de comunicare sunt deficitare. Deprinderile 

de autonomie personală sunt insuficient dezvoltate. 

 

3.Consecințe ale comportamentului 

        Lipsa autonomiei personale implică necesitatea unui însoțitor permanent. Lipsa unei atenții concentrate are ca efect 

slaba asimilare a cunoștințelor. Relațiile de comunicare deficitare împiedică legarea unor prietenii, colaborarea la nivelul 

grupurilor de lucru. 

 

4. Modalități de intervenție specifice (tehnici, instrumente, metode) 

 Am elaborat programa si planificarea adaptată. Am eleborat fișe de evaluare și monitorizare a progresului. 

Preșcolarul se bucură atunci când este apreciat, de aceea fiecare progres este însoțit de o întărire pozitivă, de aplauze, de  

recompense etc.. Mijloacele electronice îl încântă, de aceea calculatorul, videoproiectorul, diferite softuri educaținale mi-

au fost foarte utile. Am încercat să-i pun în valoare cunoștințele, l-am împlicat în jocuri de rol cu scopul de a facilita 

comunicarea. L-am implicat, de asemenea, în activități extrașcolare care au urmărit socializarea. 

5. CONCLUZII 

Cu efortul părinților, al educatoarei,  preșcolarul A.M.D a reușit , în mare parte,  să își formeze unele competențe specifice 

grupei mijlocii. A ajuns la punctul în care este capabil să execute anumite sarcini ce țin de organizarea spațiului de lucru: 

creioane colorate,fișă de lucru , aruncarea resturilor la coșul de gunoi,etc. Relațiile de comunicare sunt încă deficitate, 

răspunde la întrebări simple, dar nu adresează întrebări. Emoțiile sunt greu de controlat, orice refuz este urmat de insistențe 

și manifestări nervoase. 
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Modalități de reprezentare a structurilor alternative prin blocuri grafice 

Profesor Humelnicu-Ungureanu Mihaela 

Școala Gimnazială nr.17 Galați 

 

Scratch este un mediu de programare vizual care oferă utilizatorilor oportunitatea de a înțelege conceptul de 

codificare într-un mod distractiv. Dintre avantajele aplicației putem enumera: 

- Interfața prietenoasă și ușor de folosit 

- Utilizarea de la orice calculator cu acces 

la Internet 

- Crearea de animații interactive cu ajutorul 

blocurilor 

- Utilizatorii înțeleg conceptul de 

codificare într-un mod distractiv 

- Ajută utilizatorul să își formeze o gândire 

logică și structurată. 

Structura alternativă este folosită pentru a face 

alegerea între două operații/instrucțiuni (sau secvențe de 

operații/instrucțiuni) după ce evaluezi o condiție. Condiția sau 

expresia evaluată poate fi adevărată sau falsă. 

Aplicația 1  Fie x un număr nenul, pozitiv. Scrie un 

program care afișează mesajul  Da dacă numărul este par 

și mesajul NU dacă numărul este impar. 

Aplicația 2  Fie x este un număr întreg. Scrie un program 

care afișează mesajul  Da dacă numărul este pozitiv și 

mesajul NU dacă numărul este negativ. 
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Aplicația 3  Fie x un număr nenul, pozitiv. Scrie un 

program care afișează maximul a două numere.   

Aplicația 4  Scrie un program care afișează mesajul 

”promovat” dacă media >5, respectiv “corigent” în caz 

contrar. 

 

 

 

Bibliografie 

• Daniel Popa – Manual de clasa a V-a, Informatică și TIC, Editura Intuitext, 2017 

• Crenguța-Lăcrămioara Oprea – Strategii didactice interactive, Editura Didactică și pedagogică, 2007 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1785 

METODA MOZAICULUI (JIGSAW) 

 

Prof. Ungureanu Georgeta 

 Liceul Tehnologic "Carol I"  Galați 

 

 

Metoda mozaicului este bazată pe învăţarea prin cooperare la nivel de grup. Fiecare elev are o sarcină de studiu 

în care trebuie să devină “expert”. Elevii transmit cunoştinţele asimilate, reţinând la rândul lor cunoştinţele pe care le 

transmit colegii lor. 

Exemplu:  

Aplicarea metodei mozaicului la predarea unei lecţii la clasa a XII-a, CalificareaTehnician Operator Tehnică de Calcul, la 

Modulul IV Reţele de calculatoare. 

Etapele mozaicului: 

 
 

 

 

 

 

Profesorul stabileşte tema de studiu: Topologii fizice ale rețelelor de
calculatoare şi o împarte în 4 subteme:topologia magistrală, topologia stea,
topologia inel şi topologia mesh(plasă).

Clasa de elevi o vom împărţi în grupuri de 4 elevi, fiecare dintre aceştia
primind câte o fişă de învăţare numerotată de la 1 la 4. Fişele cuprind părţi
teoretice şi exemple de Topologii fizice ale reţelelor de calculatoare. Se va
prezenta subiectul tratat, se va atribui sarcinile de lucru şi se va explica
modul în care se va desfăşura activitatea.

Elevii îi vom grupa, în funcţie de numărul fişei primite, în grupuri de experţi:
toţi elevii care au numărul 1 vor forma un grup, cei cu numărul 2 vor forma alt
grup ş.a.m.d.

În grupurile de experți se va învăţa prin cooperare despre topologia
magistrală, topologia stea, topologia inel sau topologia mesh. Elevii citesc,
comunică, hotărăsc împreună modalitatea de predare a ceea ce au înţeles ei și
colegilor lor din grupul lor originar.

Se revine în grupul iniţial, unde elevul va preda celorlalţi membri ai grupului
secţiunea de lecție pregătită. Dacă sunt neclarităţi, se adresează întrebări
expertului. Pentru orice nelămurire se poate adresa întrebări chiar şi altor
experți din celelalte grupuri pentru secvența respectivă.

La final se face trecerea în revistă a materialului prin prezentare orală cu toată
clasa. Profesor va adresa clasei câteva întrebări bine alese în care va reliefa
nivelul de înţelegere al temei: Ce fel de topologie fizică are laboratorul de
informatică al liceului?, Ce fel de topologie fizică are reţeaua Ethernet?, Care
sunt caracteristicile fiecărui tip de topologiei?
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Avantajele metodei: 

▪ Dezvoltarea gândirii creative 

▪ Dezvoltarea responsabilităţii individuale 

▪ Formarea deprinderii de ascultare activă 

▪ Contribuie la îmbunătăţirea comunicării 

▪ Implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor de învăţare 

Dezavantajele metodei: 

▪ Însuşirea greşită a unor idei, noţiuni 

▪ Apariţia unor conflicte între membrii grupurilor 

Metoda poate fi aplicată cu succes atunci când elevii își însușesc unele noțiuni, vizualizează o prezentare sau 

realizează un studiu de grup, în oricare domeniu din curriculum și la orice categorie de vârstă. 

 

Bibliografie 

• Munteanu, Adrian, Greavu, Valerică - Reţele de calculatoare, proiectare şi administrare, Editura Polirom, 2006  

• Crenguța-Lăcrămioara Oprea – Strategii didactice interactive, Editura Didactică și pedagogică, 2007 

• Adriana Nicu – Strategii de formare a gândirii critice, Editura Didactică și pedagogică, 2007 
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Bilioteca și lectura  online în pandemie 

 Prof. Roxana Roșu, Colegiul Național 

Ferdinand I, Bacău 

 

Activitatea cu cartea este fundamentală pentru orice cadru didactic, indiferent de specialitatea pe care a obținut-o 

prin studii și de obiectele pe care le predă la clasele de elevi. Cunoștințele care apar în activitatea de cercetare ștințifică se 

dezvoltă exponențial. Acestea sunt publicate în lucrări stiințifice de specialitate, fiind puse astfel la dispoziția celor 

interesați. Pentru fiecare cadru didactic este foarte important să aibă acces la ele. Piața culturală oferă enorme titluri de 

cărți cu denumiri cât mai atractive care ne îndeamnă să ne aplecăm cu grijă și atenție asupra lor, să le redescoperim și să le 

facem cunoscute celor din jurul nostru, cu care lucrăm împreună în fiecare zi. După studierea cu interes a conținutului unei 

cărți,  stabilim dacă este utilă pentru un cerc restrâns de persoane, sau conținutul oricărui manual. Ea presupune folosirea 

și a altor este utilă pentru un grup mai mare de indivizi, respectiv elevilor noștri cu care lucrăm la lecții în fiecare zi. 

 Cartea pe care o avem la îndemână, trebuie să răspundă intereselor fiecărui individ în parte, în cazul de față pentru 

fiecare elev. Un motiv în plus pentru ca fiecare instituție școlară să aibă o bibliotecă care să aibă în dotare cărți de literatură, 

de matematică, de limbi moderne, de fizică, chimie, geografie, istorie, cultură civică ș.a. Pentru ca fiecare carte să fie 

cunoscută trebuie să fie organizate expoziții de carte, să fie organizate prezentări de carte, elevii să fie antrenați în activități 

sub formă de concursuri pe diferite teme, cu studierea unei bibliografii selective care să fie cunoscută de toți cei interesați 

să participe la astfel de activități.  

O proiectare didactică de calitate trebuie să ofere profunzime și un volum de cunoștințe care depășesc cu mult 

conținutul oricărui manual. Biblioteca școlară trebuie  să compenseze această cerință. In zilele noastre, biblioteca nu mai 

este un centru de distribuție, sau o sală de lectură, ci un laborator al învățării. Ea participă direct la toate etapele programului 

educațional. Elevii capătă deprinderi de comportament social și intelectual, ceea ce constituie scopurile finale ale activității 

școlare. Biblioteca școlară constituie domeniul cel mai important al școlii pentru că lucrează cu documente și informații 

conținute în ele, care se transferă către elevi și contribuie la foemarea deprinderilor specifice activității cu cartea. Prin  

lectură ne/le  menținem tonusul intelectual, ne/le dezvoltăm vocabularul, ne putem permite să coordonăm discuții private 

pe diferite teme. Biblioteca personală joacă și ea un rol deosebit de important în formarea și dezvoltarea intelectuală a 

oricărui individ. Trebuie ca fiecare dintre noi să-i acordăm culoarea și valoarea pe care le merită. 

Și pentru că noul context pandemic  ne-a impus tuturor să regândim felul în care ne raportăm la alții, la ceea ce 

am făcut până acum, a trebuit să regândim un proiect inițiat cu biblioteca școlii, Biblioteca George Bacovia, și să răspundem 

dorinței de a zbura în continuare pe aripile cărților , dar, de data asta, online.Cu gândul că trăim într-o lume în mișcare , în 

care teoria informației și mijloacele tehnice modifică substanțial sistemele de referință și de reprezentare a relațiilor 

interumane, care își creează noi forme de exprimare, de comunicare, am propus ca acest proiect să se desfășoare inițial pe 

platforma ZOOM, apoi pe cea a școlii, Microsoft Teams, unde am avut întâlniri cu atât mai ofertante cu cât mijloacele 

tehnice actuale au umplut de culoare ideile noastre și ne-au permis să devenim prieteni cu Kahoot, Spinwheel și multe 

altele... Textul, cunoscut îndeosebi ca text literar, nu-și diminuează, cum s-ar părea , importanța , ca simbol desuet al unei 

lumi revolute, ci își extinde sferele de reprezentare, împlinind, în mod neașteptat, căutări filozofice și literare mai vechi, 

dar de mare îndrăzneală vizionară. Lumea ca text, iată uluitoarea formulă asociativă propusă de noile modalități de 

reprezentare a teoriei informației părând să acrediteze, într-o neașteptată reconsiderare, primordiala informație  „La început 

a fost Cuvântul”. Textul ca lume și lumea ca text („Cartea Lumii și Lumea Cărții sunt totuna” spunea scriitorul argentinian 
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Jorge Luis Borges) reprezintă noua formulă de existență umană în condițiile globalizării și ale comunicării generalizate 

prin Internet .  

Lectura este un element fundamental în procesul de învăţare, având un rol deosebit în dezvoltarea gândirii elevilor. 

Din funcţia gnoseologică şi cea social-educativă a literaturii beletristice , ca şi a tuturor celelalte arte, derivă şi rolul 

covârşitor al lecturii.Lectura contribuie la lărgirea şi adâncirea orizontului cultural al elevilor, creează elevilor obişnuinţa 

de a se orienta singuri spre o lectură folositoare. Literatura este o formă de cunoaştere a realităţilor prin intermediul 

imaginilor artistice , acestea fiind folosite atât ca mijloc de cunoaştere a realităţii, cât şi ca mijloc de influenţare a 

comportamentului cititorilor.Trăsătura distinctivă a artei ca formă de cunoaştere a realităţii prin imagini artistice ne arată 

generalul prin particular şi individualul cu ajutorul tipizării , influenţând nu numai procesele intelectuale, dar şi procesele 

şi voinţa. Funcţia instrumentală a citirii se referă la însuşirea de către elevi a instrumentelor muncii cu cartea. Pentru ca 

aceste instrumente să fie cu adevărat operante , cel care le posedă trebuie să le poată utiliza  în condiţiile foarte diferite pe 

care le oferă expresia tipărită.Un cititor ajunge, în mod inevitabil, în faţa unei diversităţi de specii literare şi nonliterare.Un 

cititor posedă cu adevărat instrumentele muncii cu cartea numai atunci când este capabil să le folosească în mod creator , 

cu discernământ în funcţie de particularităţile specifice fiecărui text. Astfel, o bună parte dintre creaţiile tipărite, deşi sunt 

pe deplin accesibile, nu vor fi înţelese şi, ca urmare, vor fi abandonate. Se ajunge astfel ca preferinţele cititorului pentru un 

anumit gen de carte, de text tipărit, să fie orientate nu atât după gustul fiecăruia sau de anumite motive interioare , ci mai 

mult de capacitatea disponibilă pentru a folosi instrumentele muncii cu cartea , în funcţie de specificul operei respective. 

Pe de altă parte, interesul pentru lectură a scăzut din cauza  tendinţei elevilor de a se informa din alte surse (tv, utilizarea 

cd-urilor, dischetelor, softurilor educaţionale etc.) .  

Aşa cum viaţa nu poate fi trăită la umbra perpetuă a frumuseții, nici literatura nu poate subzista exclusiv prin 

paginile tandre ale poeziilor de dragoste sau în emoţiile profunde ale dramelor cu final fericit. Distopiile se află la polul 

opus: vorbim despre o lume întunecată, o apocalipsă pentru adulţi, în care rolul extratereştrilor sau al invadatorilor înfrânţi 

din literatura science fiction este luat de revolte sângeroase, de violenţă fără capăt sau pur şi simplu de extincţie a umanităţii. 

Construit în opoziție cu utopie (concept ce se referă la imaginarea unei lumi ideale), distopia desemnează proiectul unei 

lumi eșuate. Deși tot timpul este vorba de dorința de a crea o lume mai bună, adusă în realitate, orice utopie se transformă 

în distopie, iar morala pare a fi că e imposibil să poți crea o lume perfectă pentru oameni. Sau că e imposibil să perfecționezi 

natura umană. După ce secolul XX a fost martorul încercărilor eșuate de implementare în realitate a mai multor utopii, 

literatura contemporană pare să preconizeze că secolul XXI va aparține distopiilor. scriitorii au distrus iluziile celor care 

sperau la o societate în care politica, ştiinţa şi moralitatea să coexiste armonios şi le-au transformat în lumi delirante, 

întunecate, târându-se în zorii apocalipsei (catastrofă naturală, război sau schimbare climatică devastatoare). Conducerea 

este acum asigurată de un guvern autoritar şi totalitar, iar rezistenţa de o mână de oameni, care nu mai cutează însă să se 

numească eroi. 

De la cărți pentru adolescenți la romane science-fiction sau pur și simplu ficțiune contemporană, distopiile câștigă tot 

mai multă popularitate printre cititori, deși lumile imaginate sunt care mai de care mai terifiante. Fie că vorbim despre 

George Orwell şi al său „1984” , de „Portocala mecanică” a lui Anthony Burgess , de „Fahrenheit 451”, opera 

multipremiată a americanului Ray Bradbury sau că ajungem la „Povestea slujitoarei” de Margaret Atwood și la „Drumul” 

lui Cormac McCarthy, distopiile creionează o lume apocaliptică, în care bucuria e fragilă, iar ororile, omniprezente. Cu 

toate acestea, fascinaţia pe care aceste opere o produc asupra noastră este de necontestat: suntem capabili să ne înfruntăm 

cele mai mari temeri? 

http://www.carteadelaora5.ro/5-poezii-de-dragoste-pentru-cei-care-urasc-poezia/
http://www.bookaholic.ro/tag/distopie
http://www.bookaholic.ro/category/cititor
http://www.emag.ro/1984-george-orwell-9782070368228/pd/DM4YR2BBM/?utm_source=carteadelaora5&utm_campaign=carteadelaora5&utm_medium=cpc&utm_content=celemaibunedistopii
http://www.emag.ro/portocala-mecanica-editie-cartonata-anthony-burgess-9789736897245/pd/DFHLLBBBM/?utm_source=carteadelaora5&utm_campaign=carteadelaora5&utm_medium=cpc&utm_content=celemaibunedistopii
http://www.emag.ro/fahrenheit-451-bc87584/pd/DVRQV2BBM/?utm_source=carteadelaora5&utm_campaign=carteadelaora5&utm_medium=cpc&utm_content=celemaibunedistopii
http://www.emag.ro/povestea-slujitoarei-margaret-atwood-9786067102864/pd/D8GMRYBBM/?utm_source=carteadelaora5&utm_campaign=carteadelaora5&utm_medium=cpc&utm_content=celemaibunedistopii
http://www.emag.ro/search/carti/vendor/emag/Cormac+McCarthy?utm_source=carteadelaora5&utm_campaign=carteadelaora5&utm_medium=cpc&utm_content=celemaibunedistopii
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Pentru că de la gând la pas trebuie să fie doar un imbold, ne-am prins, o mână de profesori și de elevi temerari, să 

descoasem, să dezghiocăm cărți precum Darul lui Jonas, de Lois Lowry, 1984 de George Orwell, Minunata lume nouă a 

lui Aldous Huxley, Povestea slujitoarei de Margaret Atwood  și am gândit câteva titluri de activități: Totalitarism cu Big 

Brother   și  Camera 101 , Limbajul între Newspeak și Necuvintele ,Rebeliune și manipulare, Teocrație militară versus 

democrație,Instituția căsătoriei între poluare, boli cu transmitere sexuală și rolul femeii între amantă , obiect de consum și 

...clocitoare, Fanatism religios, Programare genetică, Suicidul- înfrângere sau victorie?Soma-armă de suprimare totală, 

Eșec sau ...victorie ?- Valorile excipitului, Normalitate atunci sau acum? Rolul terapeutic, cognitiv și moral al Răului,Vinde 

cartea!Elevi- agenți de vânzări , Atelier creativ-Afișe de promovare a problematicii romanului. 

Pe principiul lucrurlui bine făcut și al necesității de a fixa cele discutate, într-o întâlnire finală pe Zoom, am organizat un 

concurs inspirat din finalul romanului Farenheit 451, de Ray Bradburry și i-am provocat pe elevi să devină întrupări 

concrete ale metaforei Cartea vie într-o pledoarie pentru lectură prin concursul Eu sunt Cartea. 
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Studiu de caz 
 

 
Autor: Prof. Loghoped Lavinia Serghie 

Instuție: Școala Gimnazială Specială Târgoviște 

Localitatea: Târgoviște 

 

 
F.T. – elev în clasa a VII-a A al Școlii Speciale Gimnaziale Târgoviște, născut la data de 25.10.2005 în Mun. Târgoviște 

 

Diagnosticul:  

- Tulburare autistă 

- Întârziere mentală severă 

- Limbaj nedezvoltat 

 

Anamneză personală 

În cursul sarcinii mama a făcut tratament pentru menţinerea sarcinii şi pentru înlăturarea unor infecţii cu 

complicaţii(tratament cu litiu). 

Naştrea la 9 luni prin cezariană; 3 kg. 

- gânguritul: normal 

- mersul: 11 luni 

Primele cuvinte: după 3 ani 

Dezvoltarea somatică, staturală şi toracală în limitele normalului: aspect atrăgător, corp proporţionat, expresie inteligentă. 

 

Anmneza familială  

Este primul copil 

Regimul de viaţă este ordonat, echilibrat, mama este o bună gospodină, devotată copiilor şi interesată de reuşita lor.  

În relaţia cu ceilalţi membri evoluţia este bună,  de la slabă cooperare şi izolare într-o lume a lui cu dese crize, la relaţii 

bune cu fratele lui şi dispus să coopereze cu toată lumea. 

Copilul este în evidenţa Spitalului Clinic de Psihiatrie  şi a Centrului de Neuropsihiatrie infantilă Târgoviște. 

Iniţial, inventarul posibilităţilor psihice şi de limbaj (la vârsta de 3 ani ) îl plasa în jurul vârstei de aproximativ 2 ani şi 6 

luni . 

Examen neurologic: EEG cu anomalii bioelectrice difuze fără leziuni decelabile cerebrale. 

 

Scurtă caracterizare a modului de manifestare a sindromului autist 

Prezintă puternice tulburări ale afectivităţii: nu este ataşat de mamă (face confuzii între mamă şi alte femei; nu 

reacţionează când mama se îndepărtează; râsul, plânsul, zâmbetul  neadecvate situaţiei în care e pus copilul; reacţii 

coleroase îndreptate asupra obiectelor şi asupra propriei persoane; opoziţionism, labilitate,neurovegetativă cu 

predominarea excitaţiei, atenţie labilă, slabă putere de concentrare. Se constată o mare dexteritate în mişcări, sereotipii (se 

poate juca la infinit cu acelaşi tip de joc). Nu suportă să fie atins, nu-l interesează jucăriile care întruchipează oameni, 

animale; are mişcări graţioase, manipulează cu uşurinţă obiectele, fascinat de obiectele mecanice. 
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Vorbirea este aproape inexistentă , fără participarea emoţională . Se remarcă caracterul reproductiv-imitativ şi nu 

cel de comunicare al limbajului. Nu este atent la ce i se spune; dă impresia că nu aude, nu-şi fixează privirea asupra 

persoanelor din jur, nu caută contactul vizual cu acestea. Îi place muzica. Manifestă o mare abilitate în a-i manevra pe 

ceilalţi pentru a-şi satisface necesităţile, evită contactul cu ceilalţi copii. 

 

Limbajul şi posibilităţile de articulare 

- nu se constată anomalii buco-linguo-faciale 

- vocea este normală 

- imaginile fonematice sunt labile şi difuze 

- stereotipul dinamic articulator tulburat 

 

Examinarea a fost foarte dificilă pentru o corectă evaluare a comportamentului datorită imposibilităţii de testare prin 

teste standardizate . 

Metoda de bază a fost observarea înregistrându-se dezvoltarea motrică, cunoaştrea părţilor corpului, recunoaştera formelor, 

culorilor, orientarea spaţială, noţiuni, răspunsuri la comenzi, număratul, folosirea creionului . 

(înregistrarea comportamentului s-a făcut, pe cât posibil, în timp, şi medii diferite). 

În evaluare am folosit scara PORTIGE. 

Principiul de bază în terapie a fost: a construi pornind de la ce poate copilul (folosind chiar sereotipurile şi preferinţele, de 

asemenea am urmărit reducerea treptată a ajutorului acordat copilului, stimularea şi recompensa iniţiativelor ce vin din 

partea acestuia .Programul a fost foarte flexibil pentru a asigura adaptarea la situaţii noi, neprevăzute în program sau la 

dispoziţia în care s-a aflat copilul şi la posibile progrese.  

Programul educaţional stabilit are o serie de obiective pentru aria de dezvoltare cognitiv verbală 

 

Obiectivul fundamental al terapiei: formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare. 

În acst scop instrucţiunile au fost simple concrete exprimate verbal şi simultan cu imaginea  

 

Al  doilea obiectiv: formarea unei reprezentări generale despre lume şi mediul în catre în care ea se desfăşoară, perceperea 

succsesiunii momentelor zilei, formarea motivaţiei, dezvoltarea capacităţii de a înţelege că te poţi face înţeles, dobândirea 

unei experienţe în legătură cu ceea ce este la un moment dat semnificativ. 

 

Programul educaţional a fost alcătuit în conformitate cu aceste obiective, în vederea acţionării pe diferite laturi: 

articulatoriu, limbaj, memorie, atenţie, gândire, afectivitate. Am urmărit iniţial trezirea interesului şi crearea unui tonus 

pozitiv. Am început cu emiterea onomatopeelor (izolat, în cântec , poezii), iniţierea unor jocuri: umflat baloane ,suflat în 

lumânări etc) 

În activitate am antrenat toţi analizatorii . 

Pentru trezirea interesului, dezvoltarea proceselor psihice cognitive, am apelat la procedee neverbale: sortări de 

obiecte, dominouri, puzzles, reproducerea gesturilor, formarea deprinderii de a asculta poveşti; pentru a asculta, a înţelege, 

a participa am efectuat jocuri de tipul: Cum face? Cine face?  
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Am lucrat mult cu setul de imagini Portige, cu diapozitive care urmăresc formarea noţiunilor de mărime, formă, 

culoare, poziţie, succesiune spaţială şi temporală, denumire de acţiuni, formarea şi dezvoltarea vocabularului (noţiuni ca:  

familie, fructe, legume, îmbrăcăminte, mobilier, rechizite). 

Jocurile folosite au fost de tipul „Ghiceşte ce am ascuns”, „Eu întreb, tu răspunzi”; am lucrat mult cu trusa Logi . 

Pe bază de imagini  am trecut la însuşirea unor momente semnificative din poveste. 

În relaţia afectivă cu profesorul evoluţia a fost bună - simte dorinţa de a fi luat în braţe, mângâiat, îi place să fie 

lăudat. 

 

PRINCIPII ŞI OBIECTIVE 

- Stabilirea progresivă a contactelor sociale. 

- Aplicarea metodei TEACH (atitudini comportamentale şi program de învăţare independentă faţă de adult dar nu 

şi de structură) prin care copilul este învăţat principalele deprinderi de lucru, pe care şi le însuşeşte ca pe o 

chestiune de rutină.  

- În predare regulile să fie foarte flexibile în funcţie de contexte particulare 

- Folosirea  metodelor directe de formare a deprinderilor de conversaţie  

- Înlăturarea deprinderilor de „hiperlexie” (verificarea permanentă a ceea ce înţelege copilul din ce citeşte – a i se 

cere să citească texte despre fapte reale) 

- Dezvoltarea limbajului în manieră funcţională şi comunicativă în context ţinând cont de cele cinci dimensiuni ale 

programului TEACH (vocabular, context, formă, funcţia de comunicare). 

- Încurajarea gândirii şi flexibilităţii în comportament.. 

- Monitorizarea şi manajmentul comportamentului. 
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PROIECT EDUCATIV 

” Mă mișc voios, cresc sănătos!” 

EDUCAȚIE PRIN SPORT 

 
Prof. Inv. Presc. Platona Florina Alina 

G.P.P. nr. 25 Oradea 

 

MOTTO :”Mai ales sănatatea  întrece atât de mult toate bucuriile exterioare, 

încât într-adevăr un cerșetor sănătos este mai fericit decât un rege bolnav” 

SCHOPENHAUER 

 

CONTEXT 

 Mişcarea este recunoscută ca prim factor al formării intelectuale corespunzătoare a copiilor. Studiile în domeniu 

au dovedit că prin practicarea diferitelor activităţi sportive se favorizează capacităţile de comunicare şi creativitate, se 

reduc agresivitatea şi inhibiţia şi astfel se ajunge la îmbunătăţirea premiselor unor activităţi complexe, constructive, 

socializante. Practicarea mişcării fizice ajută la dezvoltarea psihică a individului, previne labilitatea emoţională, 

modelează temperamentul şi atitudinile, constituind un fundament solid pentru personalitatea în formare. 

 Exerciţiile fizice, jocurile de mişcare  împreună cu factorii naturali- apă, aer, soare- fortifică organismul, 

generându-i o pavăză naturală în faţa îmbolnăvirilor, cultivă răbdarea, stăpânirea de sine, curajul, iniţiativa, perseverenţa, 

disciplina, dezvoltă sentimentele de prietenie, spiritul colectiv şi competitiv. Un copil care aleargă, se joacă, este sănătos 

şi pregătit oricând să facă faţă unui efort intelectual. 

Dezvoltarea fizică armonioasă este unul din obiectivele pregătirii preşcolarului pentru şcoală. 

Prin mişcare, prin jocuri pe fond muzical, prin dans, la această vârstă, copiii îşi exteriorizează sentimentele, devin 

dezinvolţi, li se dezvoltă capacităţile şi deprinderile motrice, simţul estetic. Prin dans, ajung să redea diverse ritmuri 

individual, în grup, în perechi. 

 Prin participarea la acest program am urmărit să-i ajutăm pe copii să descopere şi să înţeleagă frumuseţea 

mişcării şi necesitatea practicării ei, urmând sloganul ,, Mă mișc voios, cresc sănătos”. 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

SCOP:  

Stimularea interesului pentru mişcare în vederea asigurării unei dezvoltări fizice armonioase.  

 OBIECTIVE:  

Privind copiii: 

- stimularea copiilor pentru a desfăşura activităţi de mişcare şi sporturi pe măsura posibilităţilor proprii; 

- formarea sistematică a unor deprinderi şi calităţi motrice( mers, alergare, îndemânare,forţă, rezistenţă, viteză); 

- educarea trăsăturilor de voinţă, a disciplinei colective, a simţului de ordine, comportamente care să dezvolte respectul 

de sine; 

- dezvoltarea armonioasă a copiilor;  

- încurajarea preşcolarilor pentru a exprima opinii şi stări sufleteşti proprii prin mişcare; 

- stimularea iniţiativei şi a interesului pentru performanţă; 

- familiarizarea cu unele elemente specifice unor probe şi ramuri sportive. 

Privind educatoarele: 
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- proiectarea şi desfăşurarea unor activităţi care să cultive gustul pentru sport şi mişcare; 

- implementarea unui curriculum adecvat cerinţelor proiectului şi a unor activităţi care să pună în valoare potenţialul 

fiecărui copil; 

- adaptarea strategiilor pentru a răspunde nevoilor de mişcare ale tuturor copiilor; 

- asigurarea unei comunicări eficiente cu părinţii, în toate domeniile şi în special, în ceea ce priveşte activitatea de 

educaţie fizică. 

Privind părinţii: 

-  stimularea implicării părinţilor în activitatea unităţii şi crearea unui mediu sigur şi sănătos pentru toţi; 

- conştientizarea de către părinţi a importanţei pe care o deţin în educaţia propriilor copii; 

 

GRUPUL ŢINTĂ:  

- direct: preşcolari, cadre didactice, medic, asistenta medicală; 

- indirect: părinţii şi bunicii preşcolarilor. 

 

DURATA: octombrie– iunie   

CONȚINUTUL PROIECTULUI 

 

ACŢIUNI ŞI PLANIFICAREA  ACESTORA: 

Pregătirea cadrelor didactice, a părinţilor şi copiilor,  în vederea cunoaşterii şi implementării proiectului la nivelul unităţii 

– octombrie; 

Pregătirea cadrelor didactice pentru organizarea, conlucrarea cu părinţii, conducerea şi desfăşurarea concursurilor 

sportive, programelor de înviorare, jocurilor etc.- octombrie; 

Realizarea acţiunilor de promovare a sportului în cadrul grădiniţei şi a comunităţii: jocuri de mişcare, programe de 

înviorare, pauze organizate, concursuri etc.- pe toată perioada derulării proiectului; 

Realizarea unui spaţiu pentru jocuri şi mişcare; 

Aplicarea programului cu mişcări de înviorare de 5 minute/zi,  desfăşurat permanent; 

Conceperea şi desfăşurarea de activităţi de euritmie. 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

 

OCTOMBRIE– „Sănătate şi mişcare” (5 min.  de mişcare cu ferestrele deschise) 

Activitatea de familiarizare a copiilor şi părinţilor cu tema proiectului „   Mă mișc voios, cresc sănătos!     ”; 

Sportul – o lume a prieteniei – acţiune cu copiii de la alte gradinite; 

DECEMBRIE– „Steluţe vesele”-euritmie  

FEBRUARIE– „Urme pe zăpadă”- sărituri lungime 

MARTIE– „Ne plimbăm, baze sportive observăm!” 

APRILIE– „Ştafeta sportivilor”- alergări 

 MAI - „Balonul de aur ”- fotbal -joc bilateral : părinţi-copii 

IUNIE––„Sportul n-are vârstă”- maraton copii, părinţi , bunici 
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EVALUARE 

- C.D. , fotografii, prezentari PPT–prezentare şi popularizare a proiectului; 

- Albume, premii. 

 

FORME DE ORGANIZARE  

   Proiectul ,,  Mă mișc voios, cresc sănătos    ”  dezvoltă  un demers educativ ce urmăreşte stimularea interesului pentru 

sport și mişcare la preşcolari printr-o serie de acţiuni extraşcolare specifice derulate în colaborare cu specialişti în 

domeniu: instructori, profesor de sport, sportivi. Activităţile au un caracter complex, sistematic, adaptate la 

particularităţile de vârstă si individuale ale copiilor si la condiţiile specifice de  desfăşurare: influenţa factorilor de mediu, 

dotarea specifica etc. Activitatea va fi desfășurată atât individual cât și pe grupuri mici și mari, echipe din preșcolari, 

părinți dar și echipe mixte. 

 

METODE SI TEHNICI DE LUCRU: euritmie, dans, jocuri în aer liber, concursuri sportive, ștafete. 

REZULTATE: 

     -   postere 

     -  CD cu fotografii și filmulețe 

      -  pliante  

      - premii, medalii 

 

RESURSE 

- resurse umane: educatoare, copii, părinţi, voluntari, parteneri; 

- resurse materiale si financiare: sponsorizări, echipament sportiv, panouri de afişaj, ecusoane, diplome, postere, albume, 

alte stimulente (premii); 

- resurse tehnologice: computer, aparat de fotografiat. 

 

PARTENERI: 

Inspectoratul  Şcolar  ................... 

Inspector de specialitate................... 

Profesor de  sport ................... 

Părinţii                    

Asistenta  medicală ................... 

Educatoare................... 

 

RESPONSABIL: - Director................. 

COORDONATORI: Educatoare .................. 

EVALUARE - Sunt evaluate rezultatele de către cei implicați în proiect.  

MEDIATIZARE 

Apariţii in mass-media locală; 

Afişe, anunţuri, invitaţii, scrisori de intenţie; 

Realizare si prezentare diapozitive si albume foto; 
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Pliante.    

SUSTENABILITATE 

Înscrierea copiilor în cluburi, asociaţii sau cercuri sportive; 

Derularea pe viitor a unor proiecte dedicate educației pentru sport la inițiativa celor implicați în desfășurarea proiectului. 

BUGETUL PROIECTULUI 

-    resurse proprii ; 

- donații / sponsorizări ; 

 - contribuții personale ale celor implicați în proiect în mod direct și indirect. 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 
 

Prof. psihopedagog: Anghel Liliana-Andreea 

Școala Gimnazială Specială Nr. 1, București 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI: I.D. 

DATA NAȘTERII: 2008 

CLASA:  a V-a  

ANUL ȘCOLAR:  

DIAGNOSTICUL: autism infantil, perturbarea atenției și activității, întârziere mintală moderată, handicap grav 

ECHIPA DE INTERVENŢIE: profesor de psihopedagogie specială, profesor-educator, profesor psihodiagnoză, părinţi 

• SCOPUL (COMPORTAMENTUL ȚINTĂ/REZULTATUL AȘTEPTAT) 

-Stimularea  gândirii, memoriei, atenţiei, voinţei, limbajului 

-Organizarea schemei corporale 

• OBIECTIVE: 

 PE TERMEN SCURT ŞI MEDIU:  

-să emită sunete, silabe 

-să emită cuvinte cu sens în contexte potrivite (da/nu-când este întrebat dacă doreşte ceva) 

-să indice obiecte din mediul familiar, fructe şi legume, elemente de vestimentaţie, animale, mijloace de transport  

-să realizeze corespondenţa între obiecte (pe criterii diverse: funcţionalitate, categorii de obiecte) 

-să indice obiecte cerute după criteriul funcționalității 

-să identifice acţiuni de bază (doarme, se spală, mănâncă, bea, scrie, se îmbracă) 

-să asocieze obiecte identice 

-să identifice culorile de bază (roşu, albastru, galben, verde, negru, maro, portocaliu, mov) 

-să indice părţile principale ale corpului (cap, gât, trunchi, picioare, mâini) 

-să-şi formeze deprinderi de igienă sanitară, vestimentară şi alimentară 

-să traseze litere de tipar – T, C, L, R, O, C, I, A 

-să traseze cifre în concentrul 6-10 

-să-şi dezvolte motricitatea fină a mâinii și motricitatea generală 

• DURATA PROGRAMULUI: semestrul I 

• DOMENII DE INTERVENŢIE: Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe, Tehnologii, Arte 

• DATA ELABORARII PIP: octombrie  

•  DATA REVIZUIRII  PIP: decembri
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Nr. 

crt. 
Obiectiv operaţional 

Strategii de 

terapie şi 

recuperare 

Intervalul 

de timp 

Evaluare şi aprecierea evoluţiei 

Indicatori Instrumente 

              Conţinutul: Înţelegerea mesajului oral 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-să asculte semnale sonore 

-să imite sunete şi gesturi 

 -să execute acţiuni simple după 

comenzi verbale date 

-să indice anumite obiecte 

familiare funcţie de solicitările 

verbale cu sau fără sprijin 

obiectual 

-să recunoască, în imagini, 

acţiuni 

-să indice colegi sau alte persoane 

cunoscute în imagini sau în jurul 

său 

 

 

 

Observaţia 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Fişe de lucru 

Obiecte 

Imagini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem. I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -este atent la emiterea 

sunetelor 

-imită sunetele emise de  

către profesor 

-indică anumite obiecte 

familiare 

-indică în imagini 

anumite acţiuni 

-indică în imagini sau în 

jurul său persoane 

cunoscute 

-execută mişcări simple 

după comanda verbală 

 

 

 

Observarea 

Aprecierea 

Fişe de lucru 

Obiecte 

Imagini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Conţinutul:  Stimularea  gândirii, memoriei, atenţiei, voinţei, limbajului – prin manipularea obiectelor şi sortarea 

după diverse categorii 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-să scrie pe spaţiul mărit, punctat, 

litere de tipar  

-să indice obiecte din mediul 

familiar: 

din clasă-masă, scaun, ușă, dulap, 

fereastră, tablă 

-rechizite-carte, caiet, creion, 

acuarele, foarfecă 

-de acasă-pat, pernă, masă 

-fructe/legume-măr, banană, 

portocală, ardei, cartof, roșie 

-alimente-supă, pâine, biscuite 

-tacâmuri-lingură, cuțit, furculiță 

-acțiuni-doarme, mănâncă, bea, 

se spală, se îmbracă, scrie, se 

joacă 

-culori-roșu, galbe, verde, 

albastru 

-mijloace de transport-mașină, 

autobuz 

-să asocieze imagini cu obiectul 

reprezentat de acestea; 

-indicarea culorile (galben, roşu, 

verde, albastru, negru, maro, 

portocaliu, mov); 

-să sorteze obiecte sau imagini 

după culoare, formă; 

-să realizeze corespondenţa între 

obiect şi utilitatea acestuia; 

Observaţia 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Fişe de lucru 

Obiecte 

Imagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem. I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-scrie literele mari de 

tipar pe spaţiu punctat şi 

mărit 

-indică obiecte din 

mediul familiar  

-asociază imaginea cu 

obiectul 

-indică culorile de bază 

cu sprijin obiectual 

-sortează în funcţie de 

culoare, formă după 

exemplul dat, cu ajutor 

-indică o jucărie 

mare∕mică din două la 

alegere 

-grupează, cu sprijin, 4 

obiecte de aceeaşi 

culoare 

-grupează, cu sprijin, 4 

obiecte cu aceeaşi formă 

-grupează, cu sprijin, 4 

obiecte cu aceeaşi 

mărime 

-scrie cifrele 6-10 pe 

spaţiul mărit, punctat 

-asociază unei cantităţi 

cifra corespunzătoare 

 

 

Observarea 

Aprecierea 

Fişe de lucru 

Obiecte Imagini   
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-să indice şi să şi alegagă unei 

jucării mari∕mici din două la 

alegere; 

-să poziţioneze obiecte după 

indicaţii date – pe, în, sub; 

-să emită vocale după modelul 

profesorului; 

-să răspundă cu DA la întrebări 

legate de nevoile sale; 

-să scrie pe spaţiul mărit, punctat, 

cifre de la 6 la 10 

-să realizeze mişcări ale degetului 

de pe un obiect pe altul, simulând 

operaţia de numărare efectuată de 

profesor, şi să asocieze cifra 

potrivită 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Conţinutul: Schemă corporală şi lateralitate / Stimularea motricităţii generale 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -să indice părţile pricipale ale 

propriului corp 

-să indice părţile pricipale ale 

corpului unui coleg 

-să indice în imagini părţi 

principale ale corpului 

-să asocieze părţile corpului cu 

obiecte vestimentare potrivite 

-să plaseze obiecte în  poziţii 

spaţiale simple 

-să înşiruiască mărgele pe un 

fir de aţă 

-să frământe plastilina 

-să realizeze linii, cercuri, 

puncte, cifre şi litere de tipar cu 

ajutor 

 

Observaţia 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Fişe de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem. I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-indică părţi ale corpului 

(cap, mâini, picioare, 

nas) pe propriul corp/pe 

celălalt sau în imagini 

-identifică fata, băiatul 

-aşează obiecte în 

diferite spaţii după 

comanda verbală 

-înşiră  mărgele pe aţă cu 

ajutor 

-frământă plastilina 

realizând, cu sprijin, 

diverse figurine 

 

 

 

 

Observarea 

Aprecierea 

Fişe de lucru 
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IMPLEMENTING PROJECT-BASED LEARNING INTO THE ENGLISH CLASSROOM 

  

      Prof. Popescu Mihaela 

       Liceul Teoretic ,,Eugen Lovinescu” Bucuresti  

 

 

The main aim of this article is to clearly present the approach of project-based learning to teaching English as a 

foreign language in Romania. It intends to convince teachers in our country to implement this useful approach into the 

English classroom due to an increasingly technological and global society and to our need to create meaningful activities 

preparing students for worldwide citizenship. Through literature references and practical recommendations, this article 

offers a general perspective on project-based learning approach to teaching, while insisting on its definition, on its 

characteristics, on its implementation into the English classroom and, last, but not least, on the formative assessment used 

in the case of project-based learning approach to teaching English.  

Nowadays, the project-based learning approach to teaching has started to gain popularity in Romania, due to an 

increasingly technological and global society and to the teacher’s need to propose tasks preparing students for worldwide 

citizenship.  This particular study aims to convince teachers to implement this useful approach into the English classroom 

due to its five essential features: structured collaboration, real-world connection, core to learning, student-driven, multi-

faceted assessment. What is project-based learning (PBL)? What are its characteristics? What are the guidelines to create 

effective project-based learning lessons? How can project-based learning be assessed? These are some questions that this 

specifc study tries to answer.  

A brief research into the project-based learning teaching approach shows that it emerged following the developments 

in learning theory in the past 25 years and that it is organized around a driving question, engaging students in a sustained, 

collaborative real-world based investigation. The Buck Institute for Education (BIE), for instance, defines project-based 

learning as “a systematic teaching method that engages students in learning knowledge and skills through an extended 

inquiry process structured around complex, authentic questions and carefully designed products and tasks.” 

A comprehensive definition of PBL is also proposed by Markham (2011): " PBL integrates knowing and doing. 

Students learn knowledge and elements of the core curriculum, but also apply what they know to solve authentic problems 

and produce results that matter. PBL students take advantage of digital tools to produce high quality, collaborative products. 

PBL refocuses education on the student, not the curriculum − a shift mandated by the global world, which rewards 

intangible assets such as drive, passion, creativity, empathy, and resiliency. These cannot be taught out of a textbook, but 

must be activated through experience." 

Undoubtedly, project-based learning (PBL) is a student-centered approach considered as an alternative to paper-

based, fixed memorization, and teacher-oriented instruction. Sustainers of PBL underline numerous benefits to the 

implementation of PBL into classroom, including:  problem-solving skills, self-directed learning skills, ability to find and 

use appropriate resources, critical thinking, measurable knowledge base, performance ability, social and ethical skills, self-

sufficiency and self-motivation, facility with computer, leadership skills, ability to work in a team, communication skills,  

proactive thinking, congruence with workplace skills. 

Experiential education and the philosophy of John Dewey (1997), who promoted the idea of ‘learning by doing’, 

are at the basis of this approach, gaining popularity in the English classrooms of Romania, too.  According to the Buck 

Institute for Education (BIE), “Research in neuroscience and psychology has extended cognitive and behavioral models of 

learning — which support traditional direct instruction — to show that knowledge, thinking, doing, and the contexts for 
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learning are inextricably tied.” Furthermore, John Thomas (2000) explains that project-based learning requires “complex 

tasks, based on challenging questions or problems, that involve students in design, problem-solving, decision making, or 

investigative activities, give students the opportunity to work relatively autonomously over extended periods of time, and 

culminate in realistic products or presentations.”   

In addition, Ronald Marx et. al. (1994) state that project-based instruction often has a “driving question 

encompassing worthwhile content that is anchored in a real-world problem; investigations and artifacts that allow students 

to learn concepts, apply information, and represent knowledge in a variety of ways; collaboration among students, teachers, 

and others in the community so that participants can learn from one another, and use of cognitive tools that help learners 

represent ideas by using technology…” Surely, project-based learning can last for different time periods and can extend 

over multiple content areas, while teaching students essential ‘soft skills’ as well as domain specific content and skills. 

There are several guidelines that teachers can follow in order to create effective project-based learning lessons: begin with 

the end in mind and plan for the end result; design the driving question; plan the assessment and define the outcomes and 

the assessment criteria; map the project: decide how to structure the project; manage the process: find the appropriate tools 

and strategies for successful projects. 

Typical projects include a driving question, presenting a problem to solve (“What is the best way to reduce the 

pollution in your town?”) or a phenomenon to investigate (“What causes global warming?”), various activities giving unity 

and rigour to the project and, last but not least, a specific end product or a performance as a specific learning outcome: a 

blog, a drawing, a poster, a video, a PPT or a Prezi presentation. Essentially, in order to create an effective project-based 

learning lesson, teachers should make sure that their final design can be implemented in their classroom and, at the same 

time, that an outsider can easily understand it. In this sense, they can use the the Learning Designer, as an online lesson 

planning tool helping them to design their teaching, and create effective project-based learning lessons. 

 Certainly, one of the most important and often most challenging topics associated with PBL is its assessment.   In 

this sense, it must be stated that, in the case of PBL, the assessment should be formative and it should become a standard 

feature of any scaffolding activitiy that teachers might plan for their PBL implementation.  Furthermore, formative 

assessment, should not only mean a grade given at the end to the students, but an on-going process, where the teachers and 

the students alike assess their learning. In what follows, there are some  useful examples of how  teachers can formatively 

assess learning throughout the PBL implementation:  the ‘quick-check’ technique, which simply uses a thumb up approach 

to assess if students are progressing; inviting teachers, community members or parents to the classroom to present what the 

students have learned; self or peer assessment as a useful assessment technique, based on a specific rubric – created by the 

teacher with The Rubistar tool, for instance – or on the Ladder of Feedback, invented by David Perkins of Harvard 

University, so as students may generate kind, thoughtful and effective feedback. 

As shown in this study, some historical reasearch into this method shows that project-based learning appeared 

following the developments in learning theory in the past 25 years, being a a student-centered approach,  considered as an 

alternative to paper-based, fixed memorization, and teacher-oriented  instruction. Undoubtedly, the basis of PBL lies in the 

authenticity or real-life application of the problem to be inquired. In this sense, students working as a team are given a 

‘driving question’ to answer, then guided to create a final product or outcome in order to present their gained knowledge.  

As such, project-based learning has some numerous benefits as far as its implementation into classroom is concerned: 

students actively working on a curriculum related authentic problem, inquired and analyzed from a minimum of 

information given, the role of the instructor changing from a ‘sage on the stage’ to a ‘guide on the side’; students working 

collaboratively in small groups toward the problem's resolution etc. 

http://learningdesigner.org/index.php
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STUDIU DE CAZ 

 

Gălățan Cristina - Andreea   

Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Bistrița 

 

Numele și prenumele : S.M 

Data și locul nașterii : 05.11.2009, Bistrița 

Părinții: S.A și S.B 

Frați : un frate de 17 ani elev și o soră de 19 ani studentă 

Relațiile dintre părinți: relațiile din familie sunt armonioase însă apar discuții din cauza faptului că tatăl este foarte mult 

timp plecat de acasă cu serviciul, uneori acesta stând în străinătate chiar și câte o lună jumătate. Acest lucru se întâmplă 

încă de când copilul avea vârsta de 5 ani. Se mai întâmplă ca mama să fie prinsă și ea cu locul de muncă și să nu aibă timp 

necesar pentru copil, momente în care acesta stă cu bunica lui. 

Relațiile cu ceilalți membrii ai familiei: cu mama lui se înțelege bine însă este supărat când aceasta este nevoită să dedice 

mai mult timp serviciului decât lui. Tatăl său este o persoană mai serveră însă copilul se înțelege bine cu el. Există conflicte 

între copil și fratele cu care este nevoit să împartă camera, șicanări, vorbe urâte pe care și le adresează unul altuia. Sora lui 

este plecată la facultate și nu mai reușesc să petreacă la fel de mult timp împreună ca înainte. Relația dintre ei este una 

frumoasă, armonioasă, de colaborare și înțelegere. Sora lui l-a ajutat în momentele în care nu se descurca la teme și l-a 

înțeles când ceva îl supăra. El îi simte lipsa și chiar dacă vorbesc destul de des la telefon, își dorește să o aibă aproape și 

acum. Cu bunica lui care este destul de bolnavă are momente și momente. Uneori se înțeleg foarte bine însă, în clipele în 

care bunica devine ursuză și cicălitoare. el se enervează și îi vorbește urât. 

Condiții de viață și de muncă ale elevului: familia deține un apartament cu 3 camere, însă elevul nu are camera sa. Este 

nevoit să împartă o cameră cu fratele său cu care uneori se ceartă și apar tot felul de discuții. 

Dezvoltarea fizică și starea sănătății: a fost un copil foarte bolnăvicios atunci când a fost mic, frecventând spitalul până la 

7 ani cu regularitate manifestând afecțiuni ORL și o operație de apendicită 

Antecedente : la vârsta de 8 ani a fost operat de apendicită și s-a speriat foarte tare în momentul în care au început durerile, 

nefiind foarte încântat de mediul spitalicesc în care a petrecut timp din cauza afecțiunilor ORL până la vârsta de 7 ani. De 

asemenea, i-a lipsit tatăl foarte tare în momentele de după operație având nevoie de încurajare din partea acestuia. 

Particularități ale debutului ciclului școlar: elevul a avut medii foarte bune în primii doi ani de școală dar din clasa a III 

a rezultatele acestui au început să fie tot mai slabe. Mama este îngrijorată pentru el, la fel și tatăl care, de fiecare dată când 

sosește acasă îl ceartă, îi atrage atenția asupra faptului că trebuie să învețe mult mai bine. Copilul a ajuns în Centrul Școlar 

de Educație Incluzivă din cauza comportamentului necorespunzător manifestat față de foștii colegi și de profesori. 

Prezentarea cazului 

Elevul are rezultate slabe la învățătură, se concentrează greu la școală, uneori nu își pace temele de pe o zi pe alta, 

nu este atent la ceea ce i se spune și nu respectă regulile clasei. În mediul de acasă se ceartă mereu cu fratele său și îi 

adresează cuvinte urâte, trântește cu lucruri. 

Activitate școlară 

• Are o memorie foarte bună însă nu o folosește decât atunci când dorește să facă asta 

• Voință slabă, uneori lasă lucrurile la voia întâmplării, nu se concentrează foarte mult pe sarcinile pe care le are de 

realizat 
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• Nu se implică în activitățile de la școală decât dacă este numit, nu îi place să lucreze în echipă cu ceilalți colegi ai 

săi 

• Nu respectă regulile de la clasă 

 

Petrecerea timpului liber 

• Acasă stă mai mult retras, nu are prieteni cu care să iasă afară la joacă sau cu care să povestească 

• Dacă mama îl solicită la diferite activități gospodărești nu o refuză 

• Când i se face dor de sora lui o sună sau îi scrie 

 

Factori psihosociali care au cauzat comportamentul deviant al copilului 

• Absența tatălui 

• Lipsa afecțiunii din partea mamei care uneori are foarte mult de lucru și nu reușește să îi acorde timp și atenție 

• Copiii de la școală care râd de el pentru faptul că tatăl este mereu plecat și pentru că nu reușește să se concentreze 

la ore și mai mereu i se atrage atenția 

• Lipsa unei persoane care să îl asculte, să îi ofere atenție și să îl ajute atunci când are nevoie 

• Îi este dor de sora sa care este plecată la facultate și care îl ajuta la teme, îi explica acolo unde nu înțelegea și 

simțea că are în ea un sprijin pe care l-a pierdut o dată cu plecarea acesteia la facultate 

 

Modalități de intervenție 

1. Obiectiv : clădirea unei bune relații cu familia sa (în special fratele și tata plecat departe de casă) 

Tehnici folosite : desenul familiei, desen ”Cine sunt eu?”,  atomul social 

Prin desenul familiei copilul va arăta care este atmosfera alături de părinții săi dar și de frați. Vom urmări în ce ordine 

desenează personale și unde anume. Pe baza acestui desen se pot explora dorințele sale cu privire la relația pe care ar dori 

să o aibă cu fiecare membru al familiei în parte și cum și-ar dori să fie tratat de ei. 

Copilul va stabili cu fratele său activități pe care să le desfașoare împreună, să descopere ce anume le place și ce nu le 

place, să povestească unul cu altul și să spună fiecare ce anume își dorește de la celălalt astfel încât să se înțeleagă mai 

bine. 

Atomul social ajută la identificarea relațiilor cu cei din jur, felul în care se raportează elevul la membrii familiei, prieteni, 

colegi de la școală, persoane care reprezintă o autoritate. 

 

2. Obiectiv : dezvoltarea capacității de comunicare, dezvoltarea comportamentului asertiv 

Tehnici folosite : tehnici de comunicare asertivă, tehnici de relaxare, povești terapeutice, jocuri de rol 

Elevul va învăța câteva tehnici de relaxare pe care să le pună în practică în momentul în care simte să fie agresiv cu ceilalți 

(tehnici de respirație, tehnici de relaxare). 

I se vor prezenta elevului filmulețe care să ilustreze toate tipurile de comunicare (asertivă, agresivă, pasivă) și se va discuta 

pe baza lor. Va identifica ce fel de comunicare are față de cei din jur și va descoperi dacă au fost situații în care a adresat 

cuvinte vulgare învățătoarei sau colegilor și chiar și în mediul de acasa. Se va discuta despre consecințele neplăcute pe care 

le are comportamentul agresiv dar și comunicarea agresivă asupra celor din jur. Se vor analiza emoții și gânduri pe care 

elevul le are în momentul în care simte nevoia să se comporte urât cu ceilalți. 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1805 

Jocuri de rol care să îl ajute să pună în practică despre ceea ce a învățat (comunicare și comportament asertiv). Exerciții 

care să prezinte diferite cazuri de comunicare agresivă și el să găsească soluția pentru a pune în aplicare comunicarea 

asertivă. 

Acasă va avea o cutie în care, în momentul în care se va supăra, va pune un bilețel pe care va nota gândurile negre care îi 

trec prin minte sau vorbele urâte pe care ar fi vrut să le adreseze cuiva. După aceea se va duce la persoana în cauză și îi va 

vorbi frumos. 

 

3. Obiectiv : respectarea regulilor de la clasă și se acasă; implicare în activități cu ceilalți 

Tehnici : povești terapeutice, jocuri de rol, oferire de tokeni 

I se va citi elevului o poveste terapeutică despre încalcarea de reguli la școală și apoi se vor dezvolta discuții pe această 

temă, cum ar fi lumea fără reguli, de ce sunt ele importante, ce se întâmplă dacă nu le urmăm. 

Atât acasă cât și la școală, va realiza un afiș cu reguli pe care trebuie să le urmeze. acestea vor fi discutate la clasă și vor fi 

valabile pentru toată lumea. Pentru ca afișul să fie mai interesant, se vor face desene reprezentative pentru fiecare regulă 

în parte și vor fi expuse la îndemâna tuturor. 

Se va discuta despre recompense și pedepse și se va implementa un sistem de recompensare astfel încât elevii, în special 

elevul, să fie motivat să respecte regulile stabilite. 

La fel se va proceda și acasă unde, împreună cu mama, fratele și bunica se va realiza acest exercițiu. 

Acest exercițiu va avea ca scop și colaborarea elevului cu cei din jurul său, fiind nevoit să discute cu aceștia, să stabileasca 

împreuna reguli. 

 

4. Obiectiv : implicare în munca în echipă 

Tehnici : tehnici de comunicare asertivă, brainstorming, jocuri de rol, povești terapeutice, filmulețe educative 

Elevul va exersa prin intermediul jocurilor de rol regulile însușite despre comunicare asertivă și raportarea la cei din jur 

astfel încât să existe o bună colaborarea cu aceștia pentru a putea realiza sarcini în cadrul unei echipe stabilite la nivel de 

clasă. Se vor da sarcini pentru fiecare echipă în parte și fiecare elev va trebui să își asume un rol pentru a duce sarcina la 

bun sfârșit. 

Discuții pe baza unor povestioare sau povești terapeutice care să ajute la înțelegerea nevoii de colaborare, comunicare în 

mpmentul în care sarcina este în echipă și nu individuală. 

 

5. Obiectiv : antrenarea atenției și memoriei pentru o mai bună rezolvare a sarcinilor care îi sunt trasate 

Tehnici : exerciții de mindfulness, matricea timpului, memorare de poezii, găsește diferențele 

Se vor desfășura diferite exerciții de relaxare și de focusare pe anumite stări sau obiecte și pentru o bună organizare a 

activităților se va folosi matricea timpului. Elevul va trebui astfel să stabilească priorități, să știe clar ce anume are de făcut, 

în ce ordine și cât de urgent. Memorarea de poezii îl va ajuta să fie atent la ceea ce are de învățat, va antrena și atenția și 

memoria. 

Fișe de lucru cu imagini relativ asemănătoare în care să caute diferențe îl vor ajuta să se concentreze, să fie atent, să studieze 

și să găsească deosebirile dintre ele. 
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REZULTATE OBȚINUTE ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE INTERVENȚIE 

• Se reduce frecvența apariției comportamentului neadecvat : vorbele urâte adresate celor din jur, comportamente 

violente atunci când ceva nu îi este pe plac 

• Se conformează regulilor stabilite acasă și la școală 

• Comunică eficient cu fratele său și cu colegii de la școală 

• Reușește să comunice eficient cu cei din jur și să își exprime emoțiile și gânduile fără să supere sau să jignească 

• Conștientizează nevoia de implicare în activități și munca în echipă – consolidarea relațiilor cu cei din jur 

• Îmbunătățirea atenției în sarcinile pe care le are de realizat 

Programul de intervenție a însemnat și un contract semnat de copil prin care și-a luat angajamentul că va realiza 

sarcinile care îi vor fi trasate, recompensele și pedepsele în cazul în care nu respectă termenii contractului. 

Evaluarea programului de intervenție a avut loc la fiecare două săptămâni și rezultatele înregistrate au fost discutate 

cu diriginta clasei și cu mama elevului. S-au realizat fișe de observație și de progres și acolo unde obiectul nu a fost atins, 

s-a reluat activitatea. A primit în primă fază recompense materiale care pe parcurs au fost retrase și au fost introduse 

recompense sociale, aprecieri verbale. 

Rezultatele au fost discutate cu mama elevului și a fost implicată în anumite activități astfel încât să poată să lucreze 

cu băiatul și acasă pentru consolidarea celor învățate. În ciuda faptului că tata a fost departe în această perioadă a fost și el 

implicat în activități cu fiul său, chiar dacă au fost la telefon sau prin conversații video. S-a observat o îmbunătățire a 

relației cu tata dar și cu mama pe care copilul o acuza că nu îi acordă suficientă atenție atunci când este acasă. 
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JOCUL DIDACTIC – METODĂ BAZATĂ PE ACŢIUNE SIMULATĂ 

           Aldea Virginia 

 Prof. în învăţământul primar 

 

Jocul didactic este o metodă bazată pe acţiune simulată, ce reprezintă un ansamblu de acţiuni care urmăresc 

obiective de pregătire intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului. 

Jocul didactic este o activitate foarte accesibilă, care rezolvă una sau mai multe sarcini didactice pe baza îmbinării 

tehnicii de realizare a acestor sarcini cu elementul de joc. 

Jocul este una dintre activităţile prin care copilul învaţă să cunoască lumea reală. Pe măsură ce copilul se dezvoltă, 

conţinutul jocurilor se extinde cuprinzând şi relaţiile sociale dintre oameni. 

În jocurile sale, copilul reflectă viaţa şi activitatea socială a adultului, pentru că aceasta este ambianţa în care îşi 

duce existenţa. Încă de timpuriu, copilul simte nevoia unei comunicări active cu cei din jur, în primul rând cu părinţii care 

îl îngrijesc, îi procură jucării şi se joacă cu el. 

În jocurile sale, copilul imită într-un mod specific viaţa şi activitatea adulţilor. La această vârstă, cunoştinţele, 

priceperile şi deprinderile copilului sunt limitate. Această contradicţie dintre dorinţele copilului, pe de o parte, şi 

posibilităţile reale, pe de altă parte, este rezolvată pe calea jocului. 

Folosim jocul didactic pentru a rezolva o sarcină didactică într-un chip nou, deosebit, atractiv. Fiecare joc didactic 

are un specific al său şi anume, acela că urmăreşte un scop intrinsec, este o activitate suficientă sie însăşi, fără să constituie 

un mijloc pentru atingerea altui ţel. 

Învăţarea care implică jocul devine plăcută şi atrăgătoare. De aceea, o motivaţie intrinsecă de mare valoare a 

învăţării se realizează prin joc. 

Iată motivul principal pentru care, în anumite faze ale învăţării şi ale dezvoltării copilului, procesul instruirii este 

necesar să se desfăşoare prin intermediul jocului. Prin joc, elevii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena 

capacităţile lor de a acţiona creativ, pentru că strategiile jocului sunt, în fond, strategii euristice, în care se manifestă 

isteţimea, spontaneitatea, iniţiativa, răbdarea, îndrăzneala, etc. 

Jocurile copiilor devin metodă de instruire în cazul în care ele capătă o organizare şi se succed în ordinea implicată 

de logica cunoaşterii şi învăţării. Jocurile imaginate cu un scop educativ bine precizat şi organizate în concordanţă cu el, 

devin metodă de instruire. Intenţia principală a jocului nu este divertismentul, rezultat din încercarea puterilor, ci învăţarea 

care pregăteşte copilul pentru muncă şi viaţă. Fiecare joc didactic trebuie să instruiască pe copii, să le consolideze 

cunoştinţele despre lumea înconjurătoare, să îmbine armonios elementul instructiv cu elementul distractiv. 

Îmbinarea armonioasă a elementului instructiv cu cel de divertisment duce la apariţia unor stări emoţionale 

complexe, care intensifică procesele de reflectare directă şi nemijlocită a realităţii. 

Jocul didactic rămâne joc numai dacă conţine elemente de aşteptare, de surpriză, de întrecere, elemente de 

comunicare între copii, etc. Toate acestea fac ca elementul instructiv să se îmbine cu cel distractiv. În procesul desfăşurării 

jocului, copilul are posibilitatea să-şi aplice cunoştinţele, să-şi exerseze priceperile şi deprinderile ce şi le-a format în cadrul 

diferitelor activităţi. Deci, jocul capătă o valoare practică. Folosirea jocului didactic ca activitate în completare cu întreaga 

clasă, aduce variaţia în procesul de instruire a copiilor, făcându-l mai atractiv. 
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Încorporat în activitatea didactică, elementul de joc imprimă acesteia un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce 

varietate şi o stare de bună dispoziţie funcţională, de veselie şi bucurie, de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei 

şi a plictiselii, a oboselii. 

Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învăţătorul consolidează şi chiar verifică cunoştinţele 

elevilor, le îmbunătăţeşte sfera de cunoştinţe, pune în valoare şi le antrenează capacităţile creatoare ale acestora. 

Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte funcţii psihopedagogice semnificative, 

asigurând participarea activă a elevului la lecţii, sporind interesul de cunoaştere faţă de conţinutul lecţiei.. Ştim că jocul 

didactic reprezintă o metodă de învăţământ în care predomină acţiunea simulată. Această acţiune valorifică la nivelul 

instrucţiei finalităţile adaptive de tip recreativ proprii activităţii umane, în general, în anumite momente ale evoluţiei sale 

ontogenice, în mod special. 

Jocurile didactice oferă un cadru propice pentru învăţarea activă, participativă, stimulând iniţiativa şi creativitatea 

copilului. Obiectivele instructiv-educative ale fiecărui obiect de studiu pot fi mai bine realizate prin utilizarea jocului. 

Acesta, prin natura sa cuprinde o motivaţie intrinsecă de a mobiliza resursele psihice ale copiilor, de a asigura participarea 

lor creatoare, de a le capta interesul, de a-i angaja afectiv şi atitudinal. 

Elementele de joc: descoperirea, ghicirea, simularea, întrecerea, surpriza, aşteptarea vor asigura mobilizarea 

efortului propriu în descoperirea unor soluţii, în rezolvarea unor probleme, stimulând puterea de investigaţii şi cointeresarea 

continuă. 

Jocul este foarte important, sub variatele sale forme, în dezvoltarea copilului, importanţe subliniate de numeroase 

teorii,  ale jocurilor din literatura pedagogică şi de locul acestuia în diferite sisteme de educaţie. Jocul are o valoare 

funcţională ce rezidă în faptul că el transpune simbolic copilul în rolurile adultului. De aici decurge importanţa îmbogăţirii 

impresiilor copiilor despre viaţă şi activitatea oamenilor dintr-o sferă largă, de domenii profesionale, accesibile înţelegerii 

lor. 

Copilul se joacă de-a ceea ce a văzut sau a auzit. Metodele de urmat pe care el le transpune în joc izvorăşte din 

realitatea apropiată, din viaţa şi activitatea adulţilor din preajma lui. Pe această cale îşi asimilează semnificaţia socială a 

rolurilor pe care îl aşteaptă în viaţă. Prin joc, copilul învaţă cu plăcere, devine interesat de activităţile ce se desfăşoară. 

Datorită conţinutului şi modului de desfăşurare, jocurile didactice sunt mijloace eficiente şi activizare a întregului colectiv 

al clasei, dezvoltă spiritul de echipă, de întrajutorare, formează şi dezvoltă unele deprinderi elementare şi de muncă 

organizată. 
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Studiu privind comunicarea online 

 

Prof. Bosoi Georgiana 

Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare”, Focşani 

 

După  apariţia  ciberneticii şi a teoriei informaţiei, comunicarea  s-a impus ca problemă majoră de cercetare, cu 

extindere în toate sferele cunoasterii stiinţifice. Comunicarea reprezintă o modalitate de legătură în spaţiu si timp între un 

anumit sistem si mediul extern. Potrivit acestei accepţiuni, comunicarea devine nu numai un atribut al omului, respectiv al 

sistemelor socio-umane, ci şi al sistemelor fizice şi biologice, la nivelul cărora se realizează procese de reglare. 

Pentru a înţelege specificitatea procesului de instruire online, pentru a-l putea organiza,conduce şi controla este 

importantă cunoaşterea unor termeni specifici care vor fi definiţi în cele ce urmează. 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. 

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. 

Comunicarea virtuală se deosebeşte de cea tradiţională prin lipsa prezenţei fizice şi posibilităţii de atingere a 

interlocutorului. 

Materialele educaţionale pot fi prezentate sub formă de text, grafice, materiale audio, video. 

În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora (gradul de 

interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.). 

Printre principalele beneficii pentru elevi, se numară mediul de învăţare mult mai confortabil.Un aspect motivant 

pentru cadrele didactice îl reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor. 

Conferintele online facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron a elevilor. 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de până acum, este învăţământul 

electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul deînvăţământ electronic (sau virtual) este 

reprezentat de interacţiunea dintre procesulde predare – învăţare si tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest 

moment mai mult decât un concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia de 

timp pe care o implică.E-learning semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa facil, rapid, în orice 

domeniu, nefiind condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un intermediar (profesorul). Acest concept permite 

flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text. 

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.  

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. 
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Învăţarea prin internet poate fi definită ca o formă de învăţământ în care se prezintă studenţilor 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. 

Când vine vorba de a sprijini programa care se foloseşte în educaţia prin internet, de cele mai multe ori se folosesc 

aşa-numitele instrumente de curs, care permit stocarea de conţinut educaţional pe un server Web, crearea de reţele de 

comunicare între participanţii la procesul de educaţie, de învăţare şi de gestionare, permiţând testarea independentă a 

cunoştinţelor lor prin intermediul diferitelor teste. 

Avantajele și dezavantajele utilizării platformelor eLearning pentru activitatea de învățare și evaluare 

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. 

Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare: 

• sincronă, în care instructorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi monitorizând 

mediul educaţional 

• asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare şi învăţare la distanţă. 

Avantajele utilizării platformelor online de invaţare 

Cele mai importante avantaja ale utilizării platformelor online de invatare sunt: 

• 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 

• 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 efectuate de către 

elevi 

• Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a informației comparativ cu 

locațiile fizice sau hard discurile individule 

• Permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi 

  Dezantajele utilizarii platformelor online de invatare 

Dintre dezavantajele create de instruirea online amintim: 
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• Pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs tradițional 

• Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, de joasă performanță în ceea ce 

privește sunetul, imaginile și anumite grafice 

• Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru socializare 

• Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor eLearning 

• Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor 

• Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online 

• Posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare verbală a examinatului, însoțită de o 

pierdere a capacităților de prezentare-argumentare-contraargumentare și accentuarea gradului de dezumanizare, 

paradoxal chiar în condițiile în care tehnica și tehnologia au deschis noi drumuri și au oferit noi instrumente și 

tehnici pentru comunicarea interumană. 

Observând 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. 
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ACTIVITATE OPȚIONALĂ 

,,IUBIM ŞI RESPECTĂM NATURA”  
 

 

PROPUNĂTOR :  Ed.   ISTRATI  DORINA  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ŞTEFAN LUCHIAN”/ 

 Grădiniţa cu P.P. ,,ION CREANGĂ”, Moineşti  

 

 

ARIA CURRICULARĂ : Transdisciplinară  

DOMENII EXPERIENŢIALE IMPLICATE : DOS, DEC, DLC, DŞ, DPM.  

DENUMIRE : “Iubim şi respectăm natura”  

GRUPA : BUBURUZELOR(MARE) 

DURATA : 1 an  

Argument: “Educaţia pentru protecţia mediului a devenit, în multe ţări, o nouă dimensiune a curriculumului, cu 

scopul de a iniţia şi promova o atitudine responsabilă faţă de mediu, de a-i face pe tineri să conştientizeze pericolele unei 

degradări accentuate a mediului. Un obiectiv transdisciplinar regăsit la nivelul politicilor curricular din aproape toate ţările 

este cel privitor la educaţia pentru mediul înconjurător”(Laura Ciolan, 2006). 

 Educaţia ecologică vizează diferite laturi ale personalităţii individului. Ea are ca scop formarea premiselor de 

înţelegere a efectelor unui comportament necorespunzător asupra mediului şi, deci, a atitudinii de protejare a mediului. 

Scopul esențial al educaţiei ecologice la preşcolari este de a le forma bazele unei gândiri şi atitudini centrate pe promovarea 

unui mediu natural propice vieţii, de a le dezvolta spiritul de responsabilitate faţă de natură.  Prin participarea tuturor 

factorilor educativi: şcoală, familie, comunitate, mass-media, etc., la realizarea acestor intenţii, copilul înţelege mai bine 

efectele pe care le are un comportament necorespunzător asupra mediului. 

 Copiii mici tind să dezvolte un ataşament emoţional faţă de ce le este familiar şi faţă de care se simt bine. Dacă 

trebuie să-şi dezvolte un sentiment de interconectare cu natura, atunci au nevoie de experienţe pozitive în acest sens. 

Oferirea de oportunităţi copiilor pentru astfel de experienţe şi împărtăşirea lor cu ei reprezintă esenţa educaţiei referitoare 

la mediul înconjurător. 

Obiectiv transdisciplinar: Cultivarea sensibilităţii copiilor faţă de problematica umană, faţă de nevoile moral-civice, a 

respectului faţă de natură şi mediul înconjurător.  

Obiective –cadru ale disciplinelor implicate: 

- Dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere, înţelegere şi explorare/ investigare a mediului înconjurător prin folosirea 

de instrumente şi tehnici adecvate; 

- Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate, educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi; 

- Formarea deprinderilor şi priceperilor de a valorifica materialele din natură şi diferite deşeuri în confecţionarea 

unor obiecte şi jucării; 

- Dezvoltarea capacităţilor de a înţelege şi transmite intenţii şi gânduri. 

Obiective de referinţă: 

- Recunoaşterea elementelor componente ale mediului înconjurător; 

- Identificarea cauzelor care generează schimbările şi transformările din mediul înconjurător; 

- Denumirea regulilor şi normelor de comportament faţă de mediu; 
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- Diferenţierea existenţei unor interacţiuni între om şi mediu; 

- Utilizarea tehnicilor învăţate la activităţile practice pentru realizarea unor obiective; 

- Adaptarea comportamentului la cerinţele protecţiei mediului; 

- Redarea în limbaj propriu a informaţiilor ştiinţifice. 

Conţinuturi: 

Ecosisteme: 

- Principalele tipuri de ecosisteme (râul, lacul, delta, marea, pădurea, pajiştea, peştera, etc.) alcătuire, caracteristici, 

funcţii, aspecte reprezentative; 

- Relaţii dintre vieţuitoare şi mediu; 

- Aspecte din viaţa unor plante şi animale. 

Fenomene ale naturii: 

- Principalele fenomene ale naturii (ploaia, vântul, furtuna, ninsoarea, bruma, rouă, eclipsa, inundaţiile , incendiile, 

alunecările de teren, cutremurele); condiţii de producere, influenţa acestora asupra mediului. 

Omul şi mediul: 

- Principalii factori de mediu (apa, aerul, solul); tipuri de poluare, efectele poluării asupra organismelor, protecţia 

şi conservarea mediului. 

Activităţi de învăţare: 

- Observări, experimente, investigaţii – “Pădurea- mediu de viaţă pentru plante şi animale”, “Viaţa unor plante şi 

animale din parc”, “ Să simţim natura!”, “Cum se produce ninsoarea, poleiul, chiciura?”, “Viaţa din acvariu(cd)”; 

- Vizite, excursii – Parcul Băi, Parcul Tei, Pădurea Parcul cu pini, Dealul Osoi; 

- Activităţi practice – “Fiecare copil - un pom o floare!”, “Reutilizarea reciclarea unor materiale”, “Activitate 

gospodărească în curtea grădiniţei şi în parcul de joacă”, Activităţi practice; 

- Exerciţii de formulare a întrebărilor/ răspunsurilor- “-Ce s-ar întâmpla dacă…?”, “ – Cine are nevoie de apă, aer , 

sol?”, “- De ce au nevoie plantele?”, “-Cum simt unele animale/plante fenomenele specifice toamnei, iernii ?”; 

- Convorbiri – “Animalele- prietenele omului”, “Plantele- prietenele omului”; “Cum ar trebui să fie un prieten al 

naturii?”; “Suportă Pământul atâtea gunoaie”; ,,O picătură de apă, un strop de viaţă”; “Migraţia păsărilor”; “Iubim 

si ocrotim natura”; “ Arde pădurea. De ce?”. 

- Vizionări filme, diapozitive, cd, dvd, power point – “Din tainele mărilor şi oceanelor”, “Protecţia speciilor pe cale 

de dispariţie”, “Dansul Pământului”; 

- Poveşti, lecturi după imagini – Atlase şi enciclopedii, programe artistice. 

Strategii didactice: 

Metode didactice: expunerea, conversaţia, observaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic, jocul de 

simulare. 

Mijloace de învăţământ: manuale, atlase, enciclopedii, cărţi, reviste, filme didactice, casete audio, casete video, discuri, 

cd-uri, dvd-uri, colecţii de materiale, foi colorate, insectar, truse ecologice, machete, unelte de grădinărit, ecusoane. 

Forme de organizare: lucrări practice, aplicative, excursii, vizite, drumeţii, observări, lecţii. 

Evaluare: 

Evaluare iniţială: proba orală – identificarea unor probleme ale mediului; 

Evaluarea continuă: 1. Observarea sistematică a comportamentului faţă de mediul înconjurător 
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          2. Proba practică - efectuarea unor acţiuni de îngrijire a plantelor şi animalelor; efectuarea 

unor acţiuni de curăţare a mediului; 

Evaluare finală: 1. Proba orală – exprimarea, cu ajutorul unor enunţuri simple a impresiilor şi atitudinilor ce vizează 

comportamentul civic; realizarea unui program artistic cu conţinut ecologic; 

          2. Proba practică – folosirea unor norme şi reguli de comportare faţă de mediu. 

Bibliografie:  

1. Casa Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru”, Secrete metodice în didactica preşcolară, vol. 2, Editura Casei 

Corpuli Didactic Bacău, 2006. 

2. Nicoleta Adriana Geamănă, Maria Dima, Dana Zainea, Educaţia ecologică la vârsta prescolara- mic îndrumar 

pentru educatoare, Supliment al revistei Învăţământului Preşcolar, 2008. 

3. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6-7 ani, 2008. 

4. Activităţi opţionale în grădiniţă,  Programe şcolare, editura ASS, 2000. 
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BACĂU, LEAGĂN AL CULTURII TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI 

„Jocul ursului de la Dărmăneşti” utilizat în scopul formării elevilor de astăzi  

APETRI CRISTIAN IULIAN 

COLEGIUL TEHNIC GRIGORE COBALCESCU MOINESTI,BACAU 

 

 

 Dărmăneşti – un mic orăşel de pe Valea Muntelui,în partea de Vest a judeţului Bacău este locul unde trăiesc în 

jur de 10000 de suflete. Cu bune, cu rele, oameni muncitori şi simpli îşi duc liniştiţi traiul de zi cu zi. Lucrul “la pădure”, 

creşterea animalelor, agricultura de subzistenţă sau cele câteva întreprinderi sau instituţii publice din zonă le asigură 

acestora sursa de venit. O parte sunt plecaţi în străinătate, o parte lucrează în domeniul turismului – la pensiunile şi 

hotelurile ce înconjoară obiectivele din zonă: Barajul de acumulare de la Valea Uzului, fauna şi flora, bisericile şi cele 

câteva muzee. Copiii învaţă la şcolile generale şi la liceul din localitate; Liceul Tehnologic, unde studiază specializările: 

matematică informatică, economie, mecanică sau turism şi alimentaţie. Sunt copii simpli, obişnuiţi cu un trai modest şi cu 

munca „de pe lângă casă”. Cu mic cu mare, dărmăneştenii însă au ceva aparte. Ceva unic. Au „în sânge”, transmisă din 

generaţie în generaţie de sute de ani ideea păstrării şi conservării tradiţiilor locale din preajma sărbătorilor de iarnă. 

Crăciunul şi Anul Nou sunt cele mai importante perioade din an, momente în care, toată suflarea oraşului se pregăteşte 

pentru Jocul Ursului şi al Jianului. 

 „Jocul ursului” este cel mai popular obicei de iarnă din zona Văii Trotuşului şi, totodată o importantă componentă 

a potenţialului turistic zonal. Cete de colindători foarte bine organizate, cu toboşarii frumos costumaţi, cu dansatorii care 

poartă cu mândrie blănuri naturale de urs, special conservate, purtătorii (comandanţii) urşilor precum şi irozii sau mascaţii 

care însoţesc alaiul se întrec într-un eveniment unic în lume, pe data de 31 decembrie a fiecărui an, în centrul oraşului. 

Fiecare ceată reprezintă cu mândrie un cartier al oraşului. Din punct de vedere etnografic, obiceiul datează de sute de ani 

şi reprezintă, pe de o parte puterea fiarei care învinge iarna si, pe de altă parte, regenerarea naturii şi trecerea anotimpurilor. 

În ritualul jocului, ursul este bătut de om, moare, apoi reînvie şi joacă, la comanda acestuia. Cu timpul, jocul ursului de la 

Dărmăneşti a devenit un conglomerat de obiceiuri: dansul ursului, dansul irozilor şi al „măscăturilor” – toate acestea 

avându-şi originile în trecutul îndepărtat.  

 Pentru fiecare elev din zonă, este o mândrie, un moment aşteptat de-a lungul anului şi o obligaţie nescrisă de a lua 

parte la joc şi de a duce tradiţiile mai departe. Elevii se pregătesc din timp, îşi confecţionează costume şi logistica aferentă 

iar din a doua jumătate a lunii noiembrie participă intens la pregătirile organizate de şeful cetei, în fiecare cartier.  Aşa a 

fost educat de către părinţi şi bunici şi aşa îşi va educa, la randu-i, copiii.  
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 Pentru noi, cadrele didactice, este o oportunitate 

de a-i înţelege, de a-i sprijini şi de a-i ajuta să-şi valorifice 

calităţile , în scopul continuării şi promovării tradiţiilor. 

Prin încurajarea participării la activităţi extraşcolare, prin 

organizarea de concursuri între unităţile şcolare din zonă 

dar şi din alte regiuni, avem ocazia de a-i determina, de a-

i responsabiliza să conserve şi să transmită urmaşilor 

obiceiurile locale. Această „avere” locală, poate fi 

utilizată ca promotor al turismului din zona Văii Muntelui 

prin promovarea evenimentelor organizate de către 

autorităţile locale – Festivalul Ursului de la Dărmăneşti – 

atât la nivel naţional cât şi internaţional. Organizarea acestora într-o „ceată” de dansatori îi învaţă să lucreze în echipă, să 

respecte reguli şi să-şi reprezinte cu mândrie şi responsabilitate zona din care fac parte. Socializarea cu elevi din alte medii 

sau zone geografice, participarea la schimburi de experienţă sau parteneriate cu alte unităţi de învăţământ din ţară sau 

străinătate reprezintă, de asemenea, stimulente pentru a dezvolta implicarea şi responsabilizarea elevilor. 

 Făcând ceea ce le place, elevii vor răspunde mereu afirmativ la solicitări de acest gen şi se vor implica pentru a fi 

cât mai buni, vor prezenta lumii întregi cu mândrie, tradiţiile şi obiceiurile moştenite de la străbuni, contribuind astfel la 

promovarea turistică a localităţii, la dezvoltarea durabilă a economiei locale. 
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EMOȚIILE CLAREI  

APETRI MIHAELA 

SCOALA GIMNAZIALA STEFAN LUCHIAN 

 GPP ION CREANGA MOINESTI, BACAU 

 

 

 Inteligenţa emoţională reprezintă un concept relativ nou, a cărui importanţă este recunoscută din ce în ce mai mult 

în ultimii ani. Acest concept face subiectul a numeroase studii, conferinţe, simpozioane, toate având ca scop clarificarea 

conceptului, înţelegerea importanţei lui în dezvoltarea personală a fiecărui individ, posibilităţi de a dezvolta acest tip de 

inteligenţă şi modul în care inteligenţa emoţională (IE) influenţează modul în care individul evoluează pe plan personal. 

 IE reprezintă abilitatea unui individ de a opera şi recunoaşte propriile emoţii dar şi pe ale celorlalţi, utilizând 

informaţiile emoţionale cu scopul de a gestiona relaţiile interpersonale într-un mod empatic şi eficient. * wikipedia 

 Analizând acest lucru realizăm, noi ca adulţi, cât de greu ne este uneori să ne stăpânim emoţiile sau chiar să le 

identificăm. Uitându-mă în urmă, în toată perioada devenirii mele ca adult - prescolaritate, şcolaritate, liceu, facultate - 

remarc faptul că nu am avut parte de exemple sau activităţi care să mă ajute să înţeleg acest concept.  

 Acest subiect mă fascinează şi, ajungând în postura de a fi responsabilă de educarea mai multor copii, în afară de 

cei personali, am decis să acord o mai mare importanţă IE şi să lucrez cu ea încă din prescolaritate, atât cât se poate pentru 

a putea fi înţeleasă de cei mici. 

  Am participat la conferinţe, webinarii, simpozioane, cursuri, am citit cărţi pentru a înţelege acest concept. Este 

un concept destul de abstract pentru cei mici, de aceea cu ei se poate lucra doar până la un anumit nivel - recunoaşterea 

emoţiilor principale analizând mimică, exprimarea emoţiilor personale (curajul de a spune ce simte), identificarea propriilor 

emoţii.  

Toate aceste capacităţi şi deprinderi se vor forma pe o perioadă mai lungă de timp şi cu atenţie şi perseverenţa din 

partea educatoarei astfel încât să valorifice fiecare eveniment ce poate genera o emoţie nouă care va fi simţită, numită şi 

explicată împreună cu cei mici. 

  În cadrul planificării anuale, am inclus o săptămână special dedicată temei IE, însă urmăresc atingerea obiectivelor 

aferente şi în alte proiecte. 

În cadrul acestui proiect am desfăşurat o serie de activităţi cu scopul de a-i ajuta pe copii să identifice emoţiile după mimică, 

să spună ce simt ei înşişi, să empatizeze, să-şi gestioneze emoţiile. 

 Totodată am valorificat şi evenimentele neprevăzute care s-au ivit în acea săptămână. Despre unul dintre ele voi 

vorbi aici, prezentându-l ca exemplu de bune practici deoarece a generat foarte multe informaţii, emoţii şi învăţăminte 

preţioase pentru copii - empatia, susţinerea reciprocă, acceptarea celuilalt aşa cum este. 

Este vorba despre povestea unei fetiţe pe care o voi numi Clara în descrierea mea. 

Clara este nou venită în grupa noastră, este singura care poartă ochelari şi cu o foarte mare teamă de respingere. 

Problema oculară este destul de gravă şi medicul i-a recomandat să aibă unul dintre ochi acoperit cu un plasture, în prima 

parte a zilei, exact când era la grădiniţă. Clara nu vroia să poarte acel plasture pentru că îi era teamă că vor râde copiii de 

ea, iar acasă nu vroia să stea. Părinţii mi-au comunicat această luptă emoţională pe care o avea Clara şi a trebuit să caut o 

soluţie potrivită atât pentru ea cât şi pentru ceilalţi copii de 3-4 ani. 

  Am decis să transform toată întâmplarea într-un joc (aşa cum le place celor mici) şi în dimineaţa acelei zile, am 

stabilit cu părinţii să o aducă pe Clara cu plasturele la ochi deoarece ne vom juca de-a piraţii. 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1818 

Am pregătit pentru toţi copiii bandaje din hârtie pe care ei urmau să le decoreze aşa cum vor dori. După ce le-au 

decorat i-am întrebat dacă vor să experimenteze şi ei cum se vor simţi dacă vor avea un ochi acoperit, cum îl are Clara. Am 

mizat pe curiozitatea lor şi nu m-am înşelat! 

 Toţi au fost încântaţi, au decorat plasturele iar la final le-am lipit acel plasture la câte un ochişor, rugându-i pe 

fiecare să spună cum se simte. Toţi au concluzionat că nu e plăcut însă activitatea a fost distractivă şi plină de valenţe 

educative. Această activitatea le-a distras atenţia de la Clara - acum toţi erau ca ea! 

 Pe parcursul zilei, Clara a trecut de la ruşine, la mândrie că ea avea un plasture adevărat de la medic, de la teama 

de respingere la bucuria acceptării şi protejării de către ceilalţi toţi copiii au decis să o lase pe ea prima la trenuleţ pentru a 

vedea mai bine - iar noi toţi am experimentat empatia, acceptarea, susţinerea reciprocă. 

  A fost o activitate foarte frumoasă, încărcată cu emoţii. Vă inserez câteva poze pentru a citi emoţia de pe chipurile 

celor mici.  
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Jurnalul reflexiv 

 
Curelaru Ancuța Irena 

Școala Gimnazială ,, Înv. Clemența Beșchea,, Căpățânești 

 

UNITATEA: Modele în viață 

SUBIECTUL LECTIEI:   Boul şi viţelul de Grigore Alexandrescu. Fabula 

COMPETENŢE GENERALE: 

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare,prin receptarea şi producerea textului oral; 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri; 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă  a limbii în procesul comunicării orale şi scrise; 

         COMPETENŢE SPECIFICE: 

1.1.Parafrazarea,pe baza informaţiilor explicite şi implicite,a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale 

narative,monologate şi dialogate; 

1.2.Identificarea unor informaţii,a intenţiilor de comunicare,a emoţiilor şi a atitudinilor comunicative din texte 

orale,monologate şi dialogate; 

2.2.Identificarea ideilor principale şi secundare prin punerea în relaţie a diverselor părţi ale textului; 

4.1.Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea 

corectă şi precisă a intenţiilor comunicative; 

4.2.Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază,din limba română standard,pentru exprimarea corectă 

a intenţiei comunicative. 

5.2.Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie și în cultura altor popoare. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

    La  sfârşitul orei, elevii vor fi capabili: 

-să identifice cuvintele necunoscute din text; 

-să definească fabula; 

-să identifice momentele subiectului 

- să identifice părțile componente ale fabulei: întâmplarea narată și morala; 

-să  realizeze o scurtă caracterizare a personajelor; 

-să evidențieze modurile de expunere folosite de autor; 

- Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, exercițiul, rebusul, schema, cvintetul, jocul de 

rol,cadranele. 

 - Mijloace  de învăţământ:  fişe  de  lucru, caiete, tabla, manualul, flip-chart, volume de fabule. 

 - Forme  de  organizare: frontală,  individuală, pe echipe; 

Ce am intenționat? 

     Am intenționat nu doar să transmit cunoștințe, informații, ci am intenționat să sensibilizez, să stimulez munca în echipă, 

să conturez un profil moral pozitiv. 

     Am intenționat să dezvolt competențele de lectură , utilizând și alte texte suport.(,, Bivolul și coțofana,, , ,,Câinele și 

cățelul,,) 
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Ce am obținut? 

       Cunoștințe aprofundate despre fabulă, elevii au realizat profilul moral al fiecărui personaj, au identificat tipologii 

umane reflectate de textul suport, au identificat momentele subiectului, în urma discuțiilor purtate au dedus trăsăturile 

fabulei și structura acesteia, au identificat morala, au prezentat oral exemple izvorâte din experiența personală. 

Ce reacții au avut elevii? 

      Elevii au participat cu mult interes la aceste activități.Referitor la tipologiile umane evocate , au adus exemple inspirate 

din experiența de viață, au manifestat interesul de a prezenta răspunsuri personale, creative și critice pe marginea textelor  

citite,prin intermediul jocului de rol 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, au dorit să încerce să obţină prin aceste activităţi rezultate mai bune. 

Ce feedback am oferit elevilor? 

     Încurajări verbale și ajutor, atunci când a fost nevoie. 

Ce aș fi putut face mai bine? 

     Aș fi putut aduce mai multe informații despre istoria fabulei. 

      Aș fi putut lectura mai multe fabule ( din literatura română și din literatura universală) 

Ce îmi propun pentru data viitoare? 

     Diversitate culturală. 
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CURRICULUM VITAE- EXERCIȚIU DE VALIDARE ȘI VALORIZARE PERSONALĂ ÎN 

INTEGRAREA ELEVILOR CU CES 

 
Prof. Răcătăianu Florentina 

Prof. Csaszar Angela 

Colegiul Economic „Iulian Pop”, Cluj-Napoca 

 

A. Introducere  

Tema integratoare a fost aplicată tuturor elevilor din clasa a IX-a , fără a-i discrimina pe cei cu provocări 

educaționale speciale. Elevii provin din familii și medii diferite ca nivel de educație și comportament, dar și ca statut social, 

din școli din mediul urban, majoritatea din mediul rural, dar există și elevi care practică sport de performanță. 

Problemele educative sunt multiple și diverse, necesitățile evidente, dar atmosfera este una încurajatoare, 

majoritatea elevilor, inclusiv cei cu CES, fiind interesați de realizarea lor atât pe plan profesional, cât și personal. 

Problemele majore întâlnite sunt cele generate mai ales la nivel familial: există copii proveniți din familii dezorganizate, 

aflați în grija unui singur părinte sau chiar în grija bunicilor sau a altor rude; aceasta se datorează separării părinților,  

plecării acestora la muncă în străinatate, sau în cazurile mai dramatice, chiar abandonării cu totul a dificilului rol de părinte. 

Tema propusă este foarte utilă pentru clasă, deoarece le oferă, chiar și celor mai demotivați și aparent defavorizați, 

cum sunt cei cu CES, o perspectivă cu privire la viitor, posibilitatea de a face ceva bun în viață, dar în același timp foarte 

util pentru ei, acționând ca o ancoră proiectivă pentru demersul lor educațional de zi cu zi. 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 creează condiţiile de actualizare a sinelui. 

B. Conținutul educațional  

Acceptarea necondiţionată (indiferent de performanţe) şi gândirea pozitivă (convingerea că fiecare avem ceva 

bun) sunt atitudini care favorizează dezvoltarea personală. Aspectele relevante ale autocunoaşterii sunt crearea pozitivă a 

imaginii de sine, a stimei de sine, relevarea aptitudinilor şi abilităţilor personale, dinamizarea motivaţiei, gestionarea 

emoţiilor, antrenarea mecanismelor de apărare şi de adaptare,  definirea autoeficacității percepute. Autoeficacitatea 

percepută  reprezintă convingerile oamenilor despre propriile abilităţi necesare pentru atingerea obiectivelor şi îndeplinirea 

sarcinilor propuse. Proiectul educativ necesită cunoştinte de la materiile de cultură generală: educație antreprenorială, limba 

română, informatică.  

C. Lista activităţilor elevilor 

1. Dezvoltă o atitudine pozitivă faţă de sine ca persoană unică şi valoroasă 

2. Evaluează punctele tari şi slabe, interesele, abilităţile personale 

3. Identifică ceea ce ar dori pentru viitorul lor, ce studii ar dori să urmeze sau în ce domenii ar dori să lucreze. 

4. Are loc o conversație la nivelul clasei, după care elevii vor lucra individual. 

5. Se familiarizează cu termenii necunoscuți până acum, cu termenul de C.V. și cu principalele direcții profesionale ce 

decurg din profilul specialității lor. 

6. Descoperă prin discuție frontală ce este un C.V. și ce trebuie să conțină. 

7. Identifică importanța pe care o are completarea corectă a unui C.V.  

8. Descoperă întrebări posibile din cadrul unui interviu. 

D. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări) 

Cariera este una dintre coordonatele esenţiale ale existenţei omului contemporan. Prin carieră se înţelege o sumă 

de activităţi, de poziţii profesionale pe care cineva năzuieşte să le ocupe, însă pentru aceasta este are nevoie de un ansamblu 
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de aptitudini, competenţe, cunoştinţe etc. Tema aleasă are ca scop îndrumarea tinerilor în direcția creării unui viitor, atât 

din punct de vedere personal, cât și profesional. Ei au nevoie să fie pregătiți să treacă peste obstacolele care îi așteaptă, să 

devină tineri care să facă față situațiilor neprevăzute și care, în viitor, să fie indivizi activi și integrați funcțional în societate.  

Cu ajutorul acestei activități, elevii își formează comportamente și atitudini pentru a putea adopta un stil de viață 

echilibrat, modern și sănătos, și pentru a fi capabili să facă alegeri oportune chiar și în situațiile dificile din viață.  

E. Activitățile elevilor  

- Eu şi oglinda mea – fiecare elev va nota pe o hârtie titlul “Ce-mi place la mine?” şi cinci atribute/calităţi personale; foile 

sunt puse deoparte. Fiecare elev îşi va prinde o altă foaie de hârtie pe spate, cerând pe urmă colegilor să noteze pe foia de 

hârtie prinsă la spate câte un lucru/calitate pentru care îl apreciază. În final, fiecare elev trebuie să aibă cel puţin 4 calităţi 

scrise pe foia de pe spatele lor, dar nu mai mult de 5. Elevii se vor aşeza apoi în bancă şi vor compara foia de pe spate cu 

cea completată de ei. Se discută în ce măsură se suprapun caracteristicile/calităţile personale identificate de ei cu ceea ce 

apreciază alţii la persoana lor. 

- se face pe tablă un tabel cu două rubrici: Puncte tari şi Puncte slabe.  

- discuții de grup 

- studiu individual  

- analiza unor materiale din mass-media și prelucrarea acestora 

- munca individuală și în echipă 

F. Evaluarea elevilor și a activității 

Activitate de muncă independentă, în grup, observare sistematică, analiza răspunsurilor, fişa de autoevaluare. 

Titlul lecției interdiscipinare:  Curriculum vitae 

Disciplina: Limba şi literatura română/ Nivelul clasei: mediu/ Durata  2 ore Stadiul atins în ciclul învățării6   

1. antrenare, 2. explorare, 3. explicare, 4. elaborare, 5. evaluare 

Obiectivele învățării/ Competențele vizate 

• Obiective:  

Să dezvolte o atitudine pozitiva faţă de sine ca persoană unică şi valoroasă 

Să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine 

Să evalueze punctele tari şi slabe, interesele, abilităţile personale 

Sa identifice elementele unui C.V. 

Să realizeze C.V.-ul personal  

Competente: 

- construirea unei imagini de sine corecte 

- identificarea elementelor C.V.-ului 

- identificarea beneficiilor unui C.V. bine elaborat 

Tipul de activitate 7: Demonstrație interactivă, descoperire dirijată,  investigație 

Abilitățile exersate de elevi 

Dezvoltarea atitudinii critice pozitive și de intervenție asupra elevilor și a altor persoane, cu scopul de a-și crea un viitor pozitiv.  

Asigurarea de către elevi, a unui climat sănătos și propice dezvoltării lor ca indivizi. 

Investigarea percepţiei subiective privind punctele tari şi punctele slabe, interesele şi abilităţile care-l caracterizează; 

Formarea unei atitudini pozitive faţă de sine, care se răsfrânge asupra comportamentului; 

Tehnologia utilizată (dacă este cazul): Dotarea Centrului de documentare si informare al scolii: calculatoare conectate la 

internet 

Materiale utilizate/Informații pentru elevi: Flipchart / foi, marker(e), fişe de lucru, calculator, instrumente de scris 

Metodologia 

 
6 1. antrenare, 2. explorare, 3. explicare, 4. elaborare, 5. evaluare 
7 Tipuri de activități propuse: a. Demonstrație interactivă, b. descoperire dirijată, c. investigație/cercetare dirijată, d. Investigație limitată, e. 

investigație deschisă, alte tipuri de activități 
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Jumătate din elevi îşi scriu numele pe o bucată de hârtie, o mototolesc şi o aruncă în mijlocul sălii. Ceilalţi elevi ridică un bilet, 

caută persoana a cărui nume este notat pe bilet şi discută cu aceasta. Fiecare elev va trebui să afle cinci lucruri (bune şi rele) 

despre colegul lui. 

Fiecare elev împarte lucrurile descoperite despre sine, cu ajutorul colegului, în puncte tari şi puncte slabe. Se completează fişa 

de lucru: Se cere unor elevi voluntari să citească cele notate pe fişă. Se discută modul în care au grupat caracteristicile lor în 

puncte tari şi puncte slabe. De asemenea, se discută modul în care şi-au pus în valoare punctele tari în situaţiile prezentate pe 

fişă, dar şi situaţii în care punctele slabe au dus la eşec. 

Se identifică interesele (îmi place mult să ...) şi abilităţile (pot să ...) care îi caracterizează, trecându-se pe tablă cât mai multe 

interese ale elevilor. 

Se prezintă materialele de studiu şi se formează grupurile de lucru. Se discută structura, importanţa şi punctele cheie ale 

întocmirii unui C. V. Profesorul, în cea de a 2-a oră de curs, invită o persoană specializată în selectarea candidaților. Împreună 

cu clasa, se conchide asupra regulilor de întocmire a C.V.-urilor 

Cronologie sugerată 

Identificarea punctelor slabe și a punctelor tari, cu focalizare pe aspectele pozitive. 

Identificarea intereselor şi a abilităţilor personale. 

Explicarea structurii unui C. V. şi a modului de completare. 

Profesorul va adresa elevilor câteva întrebări cu privire la locurile de muncă. 

Profesorul, în cea de a 2-a oră de curs, invită o persoană specializată în selectarea candidaților 

Fixarea şi exersarea întocmirii unui C. V.  

Evaluare 

Activitate de muncă independentă, în grup, observare sistematică, analiza răspunsurilor, fişa de autoevaluare. 

TITLUL LECȚIEI INTERDISCIPLINARE: Curriculum vitae 

FIȘA DE LUCRU A ELEVULUI  

Introducere 

Cine sunt eu ? 

Ce stiți despre carieră? 

In ce domeniu doriți să lucrați în viitor? 

Obiectivele vizate 

- Identificarea abilităţilor şi a dorințelor elevilor 

- Explicarea termenului de C.V. 

- Elaborarea corectă a unui C.V. 

Reflectare asupra întrebării directoare 

Este prezentată tematica cu o săptămână înainte  

Materiale (dacă există)  

Model C.V. 

Măsuri de securitate a activității 

Măsuri obișnuite pentru desfășurarea activităților în sala de clasă și Centrul de documentare al școlii 

Activitatea propriu-zisă 

Exerciţiu: Cine sunt eu? 

Completează următoarele fraze: 

Oamenii de care îmi pasă cel mai mult sunt……………………………………… 

Mă simt mândru de mine pentru că………………………………………………… 

Oamenii pe care îi admir cel mai mult sunt................................................................ 

Îmi place mult să........................................................................................................  

Îmi doresc să............................................................................................................... 

Unul dintre cele mai bune lucruri făcute de mine este............................................... 

Mi-ar plăcea să devin.......................................................................... ....................... 

Îmi propun să.............................................................................................................  

Prefer să .....................................................decât să...................................... ............. 

Ştiu că pot să..............................................................................................................  

Punctele mele tari sunt:                                                 Punctele mele slabe sunt: 

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

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

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

Îmi place mult să .............................                               Îmi place mult să ............................... 
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Unul dintre cele mai bune lucruri făcute de mine este ..............................................................  

Mi-ar plăcea să devin ........................................................................ ......................................... 

Îmi propun să ...............................................         Ştiu că pot să ........................................ ....... 

Prefer să ....................................................... decât să ...............................................................  

Aplicaţie:  

Întocmiţi o listă cu cel puţin cinci activităţi care vă fac plăcere să le faceţi, precizând şi motivele care le-ar determina:  

Îmi place să ………………………….pentru că……………………………………. 

Brainstorming pe tema:  

Ce știți despre un C.V.? 

Elevii analizează împreună cu profesorul C. V.- ul model, identificând structura acestuia. De pe fișa primită, elevii identifică ce 

trebuie să scrie într-un C.V., are loc un joc de rol, în care un elev este candidatul pentru un anumit post, iar un alt elev, 

intervievatorul. 

Pe parcursul orei elevii au posibilitatea să discute cu o persoană specialistă în selectarea candidaților. 

Elevii identifică beneficiile unui C.V. corect întocmit.  

Elevii exersează completarea corectă a unui C. V.  

Sugestii: Exemple pe care elevii le cunosc din viața de zi cu zi 

Analiza: Datele  colectate de elevi  vor fi interpretate împreună cu profesorul  

Concluziile vor fi stabilite de către elevi și profesor 

Evaluare  

Realizarea unui C.V. 
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PLAN DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ  

 

Prof. Cîrligeanu Margareta,  

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava 

 

A. Date de identificare:  

S. M. are 17 ani, provine dintr-o familie dezorganizată, în prezent locuieşte împreună cu mama sa, tatăl său a 

decedat în urmă cu un an. Provine din mediul urban.  

 

B. Acuze principale: se prezintă la cabinet însoţit de mamă, pe motiv de refuz şcolar de aproximativ 3 luni și dependență 

de jocuri PC.  

 

C. Istoricul tulburării prezente:  

S. M. urmează cursurile la liceul de elită al oraşului. Până în urmă cu un an şi jumătate (perioada de debut a bolii 

tatălui) era un elev silitor, căruia îi plăcea să înveţe şi să meargă la școală. De asemenea îi plăcea să citească foarte mult.   

Declinul său şcolar s-a accentuat după decesul tatălui, refuzând să mai frecventeze şcoala și axându-se doar pe 

jocurile de pe calculator sau de pe telefon.  

A început să aibă conflicte repetate cu mama sa, aflată pentru prima oară în situaţia de a conduce familia, şi cu 

profesorii de la clasă.  

Toate aceste conflicte repetate, precum şi lipsa motivării au condus la repetarea anului şcolar şi integrarea într-un 

anturaj dubios. În ciuda insistenţelor mamei, a profesorilor, a foştilor colegi, situaţia s-a agravat, absenteismului şcolar 

adăugându-i-se dependența de jocurile PC, dar și fuga repetată de acasă.  

Singurele tentative de reluare a activităţii şcolare s-au produs în urma şantajului iniţiat de mama, „dacă mergi la 

şcoală o să-ţi cumpăr calculatorul pe care ţi-l doreşti”, dar acestea au eşuat în scurt timp. În ultimele trei luni nu a frecventat 

deloc şcoala.  

 

D. Istoric psihiatric: fobie şcolară asociată cu izolare socială, iritabilitate, ideaţie depresivă  

 

E. Istoric personal şi social: S. M. este singurul copil la părinţi.  

Relaţia pe care a avut-o cu tatăl a fost foarte bună, acesta susţinându-l mereu în momentele dificile. A fost pentru 

S. singura persoană pe care a admirat-o şi respectat-o necondiţionat, fiind de asemenea şi un model de reuşită profesională 

(profesor universitar). Pierderea sistemelor morale de referinţă prin decesul tatălui au avut un impact puternic asupra 

băiatului.  

Relaţia pe care o are cu mama este deficitară; băiatul este conştient de eforturile şi de suferinţa mamei, dar nu 

suportă sfaturile „depăşite” ale acesteia şi amestecul în viaţa sa. S. o vede pe mama sa ca fiind „slabă şi fără tărie”, ceea ce 

înseamnă că mama nu este un sistem moral de referinţă pentru el. Astfel a intrat într-un grup de „rockeri” motociclişti care 

ştiu să se distreze şi sunt interesaţi de jocuri pe calculator şi fotbal, dar și care, în sfârşit, îl înţeleg pentru că sunt persoane 

mature capabile să poarte o discuţie normală spre deosebire de colegii săi, etichetaţi drept „puştani fricoşi”; astfel s-a 

realizat transferul sistemelor morale de referinţă. Discut cu colegii despre cazul lui, dându-l exemplu şi criticând o parte a 

comportamentului acestuia.  
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F. Istoric medical: Nu avea niciun fel de probleme medicale care să-i influenţeze funcţionarea psihică. Status mintal: Este 

bine orientat tempo-spaţial cu dispoziţii depresive.  

 

G. Diagnostic DSM IV: desemnează dificultatea sau incapacitatea copilului/adolescentului de a se duce la şcoală, acesta 

manifestând un tablou complex, care include conduite de refuz, de inhibiţie şi izolare în camera sa la jocurile pe calculator, 

adesea puternic regresive. În conformitate cu DSM IV, refuzul frecventării şcolii și al renunțării la jocurile PC poate fi 

diagnosticat fie ca anxietate de separare, fie ca fobie simplă specifică. Termenul de fobie şcolară este controversat, deoarece 

fobia implică un stimul specific, dar şcoala reprezintă un ansamblu de stimuli.  

 

II. Formularea cazului:  

A. Factori precipitanţi: Decesul tatălui, care era un sistem de referinţă pentru S. şi de asemenea un punct de sprijin în 

momentele critice, a precipitat şi menţinut starea depresivă, care a fost un factor declanşator pentru fobia şcolară. 

 

B. Examinarea cogniţiilor şi a comportamentelor actuale: Ţinuta rebelă pe care a adoptat-o băiatul, limbajul intenţionat 

la limita obscenităţii, banalizarea situaţiilor dificile, dependența de calculator, fuga de acasă, refuzul de a participa la ore 

şi conflictele pe care le are cu mama şi cu cei din afara „trupei de rockeri”, starea de iritabilitate continuă, precum şi 

tendinţele de izolare socială cu ideaţii depresive desemnează situaţia critică în care se află S. Crede că ştie ce face şi nu 

vrea să fie condus de mama lui, ale cărei sfaturi sunt depăşite.  

 

C. Examinarea longitudinală (evoluţia în timp) a cogniţiilor şi comportamentelor: S. a crescut într-o familie cu un tată 

protector, iar mama era mai absentă în educarea băiatului. Sarcina sa era să înveţe bine, în timp ce tatăl îi asigura cele 

necesare. Avea suficient timp să-si organizeze activităţile de învăţare. Astfel era un elev bun. Apare credinţa de a face totul 

la standarde înalte. Tatăl fiind un om cu principii şi verticalitate, care a şi reuşit profesional, dar care este protectorul lui S. 

apare credinţa că o persoană puternică să îl ajute să controleze situaţia ca să poată să-şi atingă obiectivele. O altă credinţă 

centrală apare în momentul în care tatăl decedează, sistemul de referinţă cade, iar S. transferă credinţele lui asupra cercului 

de prieteni „rockeri” pe care îi percepe ca oameni puternici care îl pot ajuta, împrumutând de la aceștia falsele credinţe 

despre viaţă „nimic nu are sens”.  

 

D. Aspecte pozitive ale subiectului: S. este o persoană inteligentă, cu o sănătate fizică bună. Iubeşte arta, cărţile şi muzica. 

De asemenea îi place să scrie poezii, pasiune pe care o avea şi tatăl lui. 

 

E. Ipoteza de lucru: S. a dezvoltat fobie şcolară în urma depresiei pe care a avut-o în urma decesului tatălui său, care era 

un sistem de referinţă pentru băiat. Pierzând astfel sistemul de referinţă, s-a precipitat ideaţia depresivă care a avut ca 

consecinţă majoră dependența de jocuri pe calculator și telefon, dar și refuzul şcolar ca fază incipientă a fobiei şcolare. 

Hiperactivitatea sistemului nervos vegetativ, lipsa de asertivitate şi de abilităţi sociale în relaţiile interpersonale ar fi putut 

amplifica simptomatologia depresivă care devine factor declanşator pentru fobia şcolară manifestându-se în fază incipientă 

ca refuz şcolar şi comportament antisocial. 
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Planul terapeutic:  

A. Listarea problemelor: fobie şcolară, dependența de jocuri PC, ideaţie depresivă, stimă de sine scăzută şi asertivitate 

scăzută, abilităţi sociale deficitare.  

B. Scopuri terapeutice: Reducerea gândirii negative cu impact asupra ideaţiei depresive, stimularea asertivităţii şi 

formarea abilităţii de rezolvare de probleme practice, îmbunătăţirea abilităţilor sociale cu impact asupra trăsăturilor de 

personalitate dependentă.  

 

C. Planificarea terapiei:   

Planul de tratament vizează, în primă fază, diminuarea depresiei subclinice ca motiv iniţial al refuzului şcolar, 

apoi diminuarea timpului alocat jocurilor pe calculator. De asemenea este planificat a se lucra asupra întăririi stimei de 

sine, apoi diminuarea irascibilităţii şi îmbunătăţirea abilităţilor sociale şi de rezolvare de probleme.  

Pentru diminuarea ideaţiei depresive se folosesc tehnici de restructurare cognitivă pentru modificarea gândurilor 

automate şi a credinţelor centrale (1), tehnici cognitive şi comportamentale (2), tehnici de relaxare pentru reducerea 

activării fiziologice (3).  

Pentru creşterea stimei de sine şi îmbunătăţirea abilităţilor sociale s-a utilizat training-ul pentru asertivitate (4).  

 

Evoluţia terapiei:  

A. Relaţia terapeutică: S-a creat o alianţă activă între terapeut şi pacient. Terapeutul a furnizat explicaţii asupra dobândirii 

răspunsurilor şi a comportamentlor inadaptate, menţinerea acestora, precum şi asupra tehnicilor terapeutice într-un limbaj 

coerent, comprehensibil. De asemenea explicaţiile au permis evidenţierea de relaţii cauzale (depresie-dependență de jocuri 

PC-fobie şcolară), fapt ce a avut consecinţă asupra nivelului general al anxietăţii, deoarece fuseseră trăite ca invadatoare şi 

inexplicabile. Astfel s-a stimulat sentimentul controlului la pacient, ceea ce a determinat o bună colaborare şi încrederea în 

terapeut. S-a ajuns la o relaţie de parteneriat.  

 

B. Procedura de intervenţie: Tehnicile terapeutice s-au aplicat după cum urmează:  

1. Pentru modificarea gândurilor automate, a interpretărilor catastrofale şi mai târziu a credinţelor centrale, elevul a fost 

învăţat tehnici de restructurare cognitivă şi tehnici comportamentale. Aceste tehnici l-au ajutat pe pacient să-şi înţeleagă 

gândurile şi asumpţiile dezadaptive şi astfel să reducă ideaţia depresivă.  

2. Tehnicile cognitive s-au utilizat în scopul refocalizării atenţiei pacientului spre alte activităţi cognitive în vederea 

întreruperii monologului interior de tip depresiv, iar tehnicile coportamentale au ca scop maximizarea angajării pacienţilor 

în activităţi cu efecte pozitive asupra stării afective.  

3. Tehnica de relaxare a avut efect asupra anxietăţii generale, deoarece reduce activarea fiziologică.  

4. Training-ul pentru asertivitate şi pentru îmbunătăţirea relațiilor sociale au fost introduse pentru a-i îmbunătăţi relaţiile 

interpersonale.  

5. La sfârşitul acestor terapii s-a aplicat terapia de desensibilizare sistematică pentru înlăturarea dependenței jocurilor PC 

și a stimului fobogen şcoala.  

 

C. Obstacole în terapie: Atitudinea interiorizată a lui S. a fost un impediment în desfășurarea terapiei, însă minor, care a 

fost înlăturat prin tehnici comportamentale de defocalizare.  
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D. Rezultate: La sfârşitul celor 16 şedinţe, ideaţiile depresive s-au diminuat semnificativ. Asertivitatea lui S., precum şi 

abilităţile sale sociale s-au îmbunătăţit. Relaţile cu mama sa au început să prindă un contur promiţător. S. a redus 

considerabil din timpul pierdut pe jocurile PC, a reluat şcoala şi este hotărât să urmeze cursurile facultăţii de filologie. 
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”PRACTICI EDUCAȚIONALE DE SUCCES DIN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI 

ACTUALE” 

 

 

Prof. IONESCU NICOLETA NONA 

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” 

 MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

 

 
PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE 

DISCIPLINA: CHIMIE 

CLASA: a IX-a A 

PROFILUL: Real / Științe ale Naturii  

Unitatea de învăţare: “CORELAŢIA ÎNTRE STRUCTURA ÎNVELIŞULUI DE ELECTRONI, POZIŢIA ÎN TABELUL 

PERIODIC ŞI PROPRIETĂŢIALE ELEMENTELOR” – 6 ore  

Conţinuturi 

detaliate 

Competenţe 

specifice 
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare 

Corelaţia între 

structura învelişului 

electronic pentru 

elementele din 

perioadele 1, 2, 3, 4 

poziţia în tabelul 

periodic şi proprietăţi 

ale elementelor 

2.2 

2.3 

3.1 

4.1 

4.2 

• Efectuarea de exerciţii de scriere a 

unor configuraţii electronice pentru 

diverse elemente in vederea 

identificării locului în sistemul  

periodic, variaţia proprietăţilor 

periodice ale elementelor, în 

grupele principale şi în perioadele 

1, 2, 3, 4 

• Tabelul 

periodic, 

• Cretă, 

colorată 

• Internet 

• Fişă de lucru  

• Observarea 

sistematică a 

elevilor 

• Rezolvarea fişei 

de lucru 

Caracterul metalic 

 

 

1.1 

2.1 

5.1 

5.2 

• Studierea variaţiei caracterului 

metalic ale elementelor din 

perioadele 1, 2, 3 prin cercetare 

experimentală: reactivitatea Na, 

Mg, Al, faţă de O2, H2O 

(experimente clasice/ virtuale) 

• Fişă de 

laborator 

• Resurse 

digitale 

• Soft 

educațional 

• Observarea 

sistematică a 

elevilor.  

• Rezolvarea fișei 

• Interpretarea 

rezultatelor.  

Caracter  nemetalic 1.1 

2.1 

5.1 

5.2 

• Studierea variaţiei caracterului 

nemetalic: reactivitatea nemetalelor 

din grupa VII A 

• Realizarea unor investigaţii care 

dovedesc relaţii structură – 

proprietăţi: caracterul 

metalic/nemetalic. 

• Studierea proprietăţilor chimice ale 

clorului prin reacţii 

• Fişă de 

laborator 

• Sticlărie de 

laborator 

• Substanţe 

chimice 

• Resurse 

digitale 

• Observarea 

sistematică a 

elevilor 

• Rezolvarea fișei 

• Interpretarea 

rezultatelor 

• Chestionare 

orală 
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Conţinuturi 

detaliate 

Competenţe 

specifice 
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare 

• cu: Fe, Cu, KI, NaBr  (activitate 

experimentală clasică/virtuală) 

• Intocmirea unui referat despre 

importanţa clorului 

• Soft 

educațional  

• Internet  

• Informaţii 

despre 

proiect 

• Prezentarea 

temei 

proiectului 

Caracter metalic şi 

nemetalic 

1.1 

2.1 

5.1 

 

• Studierea variaţiei caracterului 

metalic şi nemetalic în perioada a 4-

a (grupe principale);  

• Realizarea unor investigaţii care 

dovedesc relaţii structură – 

proprietăţi: caracterul metalic/ 

nemetalic.  

• Studierea caracterului acido-bazic 

al oxizilor elementelor din perioada 

a 3-a şi din grupa a IV A (activitate 

experimentală clasică/virtuală) 

• Fişă de 

laborator 

• Sticlărie şi 

substanţe 

chimice.  

• Experiment 

virtual 

• Resurse 

digitale 

• Soft 

educațional 

• Observarea 

sistematică a 

elevilor 

• Rezolvarea fișei 

• Interpretarea 

rezultatelor 

Electronegativitatea 

 

1.1 

3.1 

• Studierea variaţiei 

electronegativităţii în grupele 

principale şi perioadele 1, 2, 3, 4-a 

(grupele principale) 

• Tabel 

periodic 

• Manual 

• Fișă de lucru 

• Observarea 

sistematică a 

elevilor 

• Rezolvarea fișei 

de lucru 

Raza atomică, raza 

ionică 

1.1 

2.1 

2.2 

2.3 

• Studierea variaţiei razei atomice, 

razei ionice, în tabelul periodic 

• Reprezentarea grafică a unor raze 

atomice şi ionice  

• Tabel 

periodic 

• Modelarea 

• Observarea 

sistematică.  

Energia de ionizare 1.1 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

• Studierea variaţiei energiei de 

ionizare în sistemul periodic 

• Tabel 

periodic 

• Manual 

• Fișă de lucru 

• Observarea 

sistematică a 

elevilor 

• Rezolvarea fișei 

de lucru 

 Evaluare  • Test de evaluare.  

• Rezolvarea, discutarea şi 

valorizarea testului  

• Test  • Evaluare 

sumativă 
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COMPETENŢE SPECIFICE 

CLASA A IX-a 

 

(Conform programei şcolare aprobate prin OMECI nr. 5099/09.09.2009) 

 

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi 

1.1. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat 

 

2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice 

2.1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, relaţii 

2.2. Colectarea informaţiilor prin observări calitative şi cantitative. 

2.3. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare, grafice, scheme, date experimentale 

care să răspundă ipotezelor formulate 

 

3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi 

inductive 

3.1 Analizarea problemelor pentru a stabili contextul, relaţiile relevante, etapele rezolvării 

 

4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea 

investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor 

4.1 Modelarea conceptelor, structurilor, relaţiilor, proceselor, sistemelor 

4.2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei 

 

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului 

5.1. Respectarea şi aplicarea normelor de protecţie personală şi a mediului 

5.2 Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător 
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Modul de instruire practica comasata – CDL 

Metoda de predare-invatare 
 

LICEUL TEHNOLOGIC  ELECTROTIMIŞ TIMIŞOARA 

Dr. Ing. Boruga Gabriel Traian 

 

 

Domeniul: Mecanic; CLASA a X-a; Şcoală profesională-învăţământ profesional de 3 ani 

Calificarea profesională:Operator la mașini cu comandă numerică 

 

 Modulul completează cunostințele necesare absolventului de școală profesională, domeniul de pregătire Mecanică şi 

face parte din curriculum-ul în dezvoltare locală pentru modulul Instruire practică comasată. Acesta oferă  elevilor clasei 

a X-a, învăţământ profesional, cunoştinţe şi abilităţi practice privind tranziţia de la şcoală la locul de muncă, pregătirea 

pentru integrarea la locul de muncă şi lucrul în echipă prin care elevii vor dobândi competenţele cheie aferente, în 

concordanţă cu cerinţele agentului economic partener. 

 Curriculumul de dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate şi are în vedere: 

• cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări, care să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă. 

 Conţinuturile modulului de instruire practică comasată sunt proiectate conform Ordinului MEN nr. 3914/18.05.2017 . 

Repartizarea orelor pentru curriculumul de dezvoltare locală în clasa a X-a: 270 ore/an de instruire practică comasată 

(9săpt x 5 zilex 6 ore/zi).  

În elaborarea programei s-a ţinut cont de prevederile Standardelor de Pregătire Profesională anexa 2 la OMENCS nr. 

4121/13.06.2016 pentru domeniul mecanic referitor la competențele cheie: 

 Curriculumul pentru instruire practica pentru calificarea Operator la mașini cu comandă numerică are la bază 

Standardele de Pregătire Profesională şi este construit modular, pe structura unităţilor de competenţă . 

 

Modulul are o structură elastică, fiind un modul aplicativ, el poate folosi noi mijloace sau resurse didactice ţinînd cont 

de baza materială utilizată 

Orele se desfăşoară la agentul economic partener tinând cont de graficul de practica întocmit la începutul anului școlar, 

în conformitate cu planurile cadru în vigoare. 

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să 

fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev. 

Munca în echipă este o cerinţă, iar elevii sunt încurajaţi să joace roluri diferite în situaţiile cerute de echipă. 

Manifestarea unui comportament potrivit în contextul rezolvării unei probleme (de exemplu: abordarea problemei, 

maniere, limbaj, îmbrăcăminte, punctualitate etc.) 

Profesorii pot folosi informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor ( auditiv, vizual, practic ) şi despre tipul de 

inteligenţă al acestora, în scopul asigurării unei game variate de activităţi la lecţii, care să garanteze asimilarea cunoştinţelor 

şi formarea deprinderilor, indiferent de stilul de învăţare caracteristic. Se va întocmi o listă de teme în functie de locul de 

muncă si de problemele identificate. De asemenea, se vor corela aceste teme cu continuturile modulelor studiate în timpul 

anului scolar. 

Temele alese reprezintă rezolvarea unor probleme practice prin desfăşurarea de lucrări de instruire practică din 

domeniul pregătirii generale Mecanică 
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 In  timpul desfăşurării activităţilor practice se va pune accent pe:  

• Instrucţiunile de lucru specifice locului de muncă:  desene de executie ; fisa tehnologica; plan de 

operatiil ; desene de ansamblu; scheme cinematice 

• Sursele  de informare legate de noutăţile unui loc de muncă, COR, profile ocupaţionale, structura 

calificărilor, standarde, legislaţia din domeniul protecţiei consumatorilor  

• Familiarizarea cu mediul de producţie si regulile aferente, cu politica si cerintele de calitate a clienţilor 

interni şi externi 

Rezultate ale învăţării 

Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 

 

 

Scule ashietoare folosite pentru 

fiecare tip de prelucrare prin 

aschiere 

 

 

 

 

Utilizarea dispozitivelor si 

verificatoarelor in vederea 

executarii prelucrarii prin aschiere. 

 

 

 

Fabricarea reperelor pe maşini 

convenţionale 

Identificarea sculelor utilizate la 

strunjire, frezare , rectificare 

 

Alegerea corecta a sculelor conform cu 

tipul prelucrarii  

 

Fixarea sculelor in dispozitivul de 

prindere 

 

Poate stabili corect tipul dispozitivului 

care trebuie folosit la fixarea sculei si 

piesei in vederea prelucrarii pri 

aschiere. 

 

Stie sa foloseasca dispozitivele 

necesare prelucrarii prin aschiere 

 

Foloseste corect verificatoarele 

nesesare masurarii si verificarii 

pieselor prelucrate prin aschiere 

 

Programarea masinilor unelte cu 

comanda numerică 

• Încadrarea în cerinţele 

locului de muncă. 

• Implicare si disponibilitate 

faţă de sarcinile de lucru 

• Initiativa in rezolvarea 

sarcinilor de lucru 

• Asumarea responsabilitatii  

în îndeplinirea sarcinii atribuite; 

• Asumarea rolurile care îi 

revin în echipă;  

• Colaborarea cu membrii 

echipei de lucru, în scopul îndeplinirii 

sarcinilor de la locul de muncă. 

• Comunicare activă în cadrul 

echipei. 

• Mobilitate ocupațională 

legată de schimbările de pe piața 

muncii 

• Motivatie pentru instruirea 

continuă în vederea imbunătăţirii 

propriei   performanţe. 

• Monitorizarea procesului de 

fabricatie 

 

Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de parcurgerea  modulului 

INSTRUIRE PRACTICĂ COMASATĂ se recomandă ca lucrări  practice: 

1. Instruire de baza in alegerea si folosirea sculelor aschietoare utilzate in  operatii de prelucrare prin strunjire, 

operatii de prelucrare prin frezare si operatii de prelucrare prin rectificare. 

2. Instruire de baza in alegerea si folosirea dispozitivelor  utilzate in operatii de prelucrare prin strunjire, operatii de 

prelucrare prin frezare si operatii de prelucrare prin rectificare. 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1834 

3. Instruire de baza in alegerea si folosirea verificatoarelor  utilzate in operatii de prelucrare prin strunjire, operatii de 

prelucrare prin frezare si operatii de prelucrare prin rectificare. 

4. Aplicatii practice de alegere a sculelor necesare strunjirii, fixarea sculei si a piesei si prelucrarea de strunjire, 

urmata de masurarea pisei strunjite. 

 

Metode cooperative de învățare: 

➢ bazate pe acţiune: exerciţiul practic aplicativ pe grupe; lucrări practice individuale sau în echipă; 

demonstraţia practică;   

➢ explorative: observarea directă; vizite de instruire şi documentare;  conversaţia euristică, examinatorie, 

de fixare; descoperirea dirijată ;   

➢ expozitive:  explicaţia; instructajul specific la locul de muncă; descrierea; exemplificarea 

 

Metoda celor 6 pasi 

Informare 

 

Elevii îşi colectează informaţia necesară planificării şi realizării sarcinilor, 

folosind surse disponibile de informaţii: manuale, cărţi de specialitate, 

publicaţii, site-uri Internet etc 

Planificare 

 

Elevii îşi pregătesc planul de acţiune pe care îl vor utiliza în îndeplinirea 

sarcinilor, se planifică resursele ce vor fi utilizate. Împărţirea sarcinilor  între 

membrii grupului trebuie clar definită.  

Toţi membrii grupului trebuie să participe activ  şi să colaboreze la execuţia 

proiectului.  

Se pot constitui  grupuri de lucruri pentru fiecare parte componentă a 

proiectului.  

Decizia 

 

Elevii decid în  grup asupra alternativelor sau strategiilor de rezolvare a 

problemelor  

 Rolul profesorului este  să comenteze, să discute şi dacă este necesar  să 

modifice strategiile de rezolvare a problemelor propuse de elevi 

Executie 

 

Elevii îşi desfăşoară activităţile creative independent şi responsabil; fiecare 

membru al proiectului trebuie să îndeplinească sarcinile în acord  cu  planul 

de acţiune şi cu diviziunea muncii.  

 Profesorul va ghida elevii şi le va corecta greşelile. 

Verificare 

 

Elevii îşi controlează ei înşişi rezultatele muncii; se vor folosi chestionare 

teste.  

 Profesorul îşi asumă rolul de persoană-suport şi de sfătuitor 

Evaluare 

 

Elevii şi profesorii evaluează în comun procesul şi rezultatele obţinute.  

 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 
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Modalități de introducere 

a noilor educaţii în  școală 
 

                                                       Tabarcea Maria  

                                            Liceul Tehnologic,,Ion Nistor” 

                                                        Vicovu de Sus  

                                                              Suceava  

 

        Procesele de tranziţie ale fostelor ţări socialiste la democraţie şi economia capitalistă de piaţă, construcţia Uniunii 

Europene, aparţia curentului pacifist, schimbările de ordin economic şi politic, schimbările în lumea profesiunilor, în 

domeniul demografic, în configuraţia geopolitică a lumii, schimbarea stilului de viaţă, accentuarea interdependenţelor 

dintre probleme  au impus conturarea conceptul de ,,problematică a lumii contemporane”.  

   În anii 1980, ca răspuns la imperativele lumii contemporane, la nivelul programelor şi recomandărilor UNESCO 

sunt definite noile educaţii. Şcoala contemporană  este chemată să vină în întâmpinarea trasării limitelor şi demersurilor ce 

se impun ca răspuns la problematica lumii contemporane, antrenând în acelaşi timp toate profesiunile şi toţi cetăţenii care 

pot să îndeplinească rolurile sociale, etice şi politice care le revin. 

Principalele modalităţi de integrare a noilor educaţii în şcoală sunt (Văideanu, 1986; De Landsheere, 1992): 

•         Introducerea unor module specifice în cadrul disciplinelor tradiţionale. Această abordare se constituie ca 

un răspuns la imperativele problematicii lumii contemporane, fără a se interveni în mod radical asupra conţinuturilor 

învăţământului şi fără a supraîncărca programul şcolar al elevilor, sunt introduse la nivelul unei discipline, acestea prezintă 

avantajul unui caracter interdisciplinar. Dificultatea organizării activităţilor în cadrul acestor module, lipsa unei pregătiri 

interdisciplinare a profesorilor, necesitatea antrenării unui colectiv numeros pentru a acoperi cele mai relevante aspecte ale 

problemei puse în discuţie, conturează câteva dintre dezavantajele acestei abordări. 

•        Introducerea sau infuzarea unor dimensiuni ale PLC în cadrul disciplinelor tradiţionale. Avantajul acestui 

tip de demers constă în faptul că nu se modifică radical programul şcolar al elevilor, dar şi în valorificarea tuturor situaţiilor 

educaţionale pentru perceperea şi analiza problemelor, a relaţiilor dintre acestea. Spre exemplu, multe dintre obiectivele 

educaţiei sanitare pot fi atinse prin valorificarea unor activităţi de învăţare, cuprinse la nivelul disciplinelor: ştiinţe, educaţie 

fizică, limba română. Ca dezavantaje enumerăm: fragmentarea succesivă a a aspectelor problemei discutate, fapt care 

împiedică formarea unei viziuni globale şi a unui sistem de atitudini şi comportamete prin raportare la problematica 

abordată şi dificultatea de a trasa limitele contribuţiei şi rolului fiecărui cadru didactic în realizarea unui tip de educaţie. 

•        Introducerea unor discipline distincte: educaţia economică şi antreprenorială, educaţia pentru democraţie, 

educaţia pentru drepturile omului, educaţia sanitară, educaţia ecologică etc. Avantajul acestei modalităţi constă  în obţinerea 

unei abordări complete şi unitare asupra unei probleme.  Această viziune ridică totuşi câteva semne de întrebare: Cum se 

va evita înmulţirea numărului de materii studiate, implicit supraîncărcarea programului zilnic al elevilor? Cum vor fi evitate 

repetiţiile inerente care derivă din conţinuturile disciplinelor tradiţionale dar şi a celor noi cu caracter interdisciplinar? Care 

vor fi profesorii care vor preda noile materii? 

•        Sintezele interdisciplinare trimestriale şi finale reprezintă „cea mai promiţătoare, mai interesantă 

modalitate, dar şi mai greu de pus în aplicare”(G. Văideanu). Aceste sinteze pot completa demersul infuzional sau pot 

constitui activităţi didactice de sine stătătoare. 
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Importanța poveștilor în perioada preșcolarității  

 

 

ALDEA  ANAMARIA 

 GRĂDINIȚA NR 29, BRAȘOV 

 

       Povestea este o oportunitate pentru copii și educatori să învețe despre cultură , comunitate, mediu îconjurator  și limba 

pe care o vorbesc. Poveștile oferă climatul potrivit pentru copiii de a se împrietenii, și de a se bucura împreună. Poveștiile 

pot fi citite, povestite cu ajutorul imaginilor, puse pe pași de dans, rimate, ele sunt o parte benefică pentru educația timpurie 

, dar nu numai. 

Abilitatea copiilor  de a înțelege și de a spune povești , are legături puternice cu perioada scolarități, atunci când vor învăța 

să scrie și să citească. 

 Când educatorii împărtăsesc povești care le captează atenția copiilor, aceștia  oferă variate oportunități pentru învătarea 

limbi pe care o vorbesc. 

 Pin intermediul poveștilor  cadrele didactice oferă posibilitatea dezvoltării abilităților lingvistice: 

• Abilitatea de a asculta 

• Înțelegerea poveștilor 

• Dezvoltarea vocabularului  

• Dezvoltarea sintazei   

 Poveștiile pot fi variate , cadrul didactic are posibilitatea să aleagă pe cele care le consideră atractive pentru copiii. Ele pot 

fi de mai multe tipuri: 

• Povești culturale / tradiționale ( acesta incluzând poveștiile pentru ”Noapte bună”) 

• Fabule și basme 

• Mituri și legende  

• Povești inspirate din natură 

• Relatări și povești create  de educatoare 

Atunci când educatoarea alege o poveste trebuie să se gândească la: 

• La vârsta copiilor și la achizițiile lor verbale 

• Ce abilăți lingvistice  poate să le dezvolte copiilor prin intermediul poveștii alese 

• Personaje și la evenimentele poveștii 

• Lungimea ei  

 Fellowes & Oakley (2014),  enumeră principale modaliatăți de a captiva preșcolarii , atunci când se derulează o poveste 

la grupă: 

• cuvinte potrivite pronunțate clar  

• cadru adecvat , personaje care rezonează cu preșcolarii, un text atractiv, sfârșit potrivit 

• creearea unui suspans emoțional accentuând anumite cuvinte și fraze, folosind pauze  

• utilizarea unui tonalități diferite ale vocii cu tempouri potrivite 

•  folosirea limbajului nonverbal în corelație cu cel verbal ( expresiile cheie din poveste) pentru îmbunatățirea 

sensului poveștii 

• mișcarile  potrivite a cadrului didactic  în spațiul destinat poveștii poate ajuta preșcolarii  să înțeleagă cum 

interacționează  personajele  și cum se  desfășoară  evenimentele 
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• în momentul în care există un moment de suspans , cadrul didactic se poate mișca sau  se poate apropia de 

preșcolari pentru a le arăta emoțiile personajelor prin expresiile faciale.  

 

Modalități pentru îmbunatățirea expunerii poveștilor  

   Atenția copiilor pentru o poveste poate varia, cel din grupa mică poate să se concentreze șapte pănâ în 10 minute, iar cel 

de grupă mare aproximativ douăzeci și cinci minute. Cadrul didactic poate  să sporească atenția, prin diferite materiale și 

mijloace  didactice - imagini in format A3 a poveștii, marionete, jetoane , jucării , care pot ajuta preșcolarii să-și păstreze 

interesul pentru poveste. 

    Copiii pot fi implicați în poveste  trasându-le anumite sarcini: să imite prin onomatopee  anumite personaje , să repete o 

propoziție sau o fraza ritmată, să schimbe finalul poveștii .  

    Un alt element  pe care cadrul didactic îl are la îndemână pentru păstrarea interesului  în timpul poveștilor  este muzica 

, efectele sonore . Acestea  contribuie  la starea de spirit a copiilor   sau la crearea unui peisaj de poveste. 

    Întrebările sunt o metodă efcientă pentru a implica copiii în povești. Prin intermediul întrebărilor  cheie: care, când, 

unde , cum , de ce,   copiii pot să reflecteze sau să interpreteze povestea  

( Cum crezi că s-a simțit Omida?/ ce s-a întamplat mai  departe?). 

   Întrebările deschise sunt o altă oportunitate de a ajuta copiii să-și împărtășească ideile ( Ce altceva ar putea face Omida/  

Ce părere ai despre evenimentul petrecut?), dar și de constatare a cadrului didactic dacă  preșcolarii au înteles textul poveștii 

  Modalități pentru dezvoltarea limbajului și a memorie  prin intermediul poveștiilor 

Cadrele didactice pot folosi poveștiile în orice domeniu de activitatea având urmatoarele obiective:  

•  Întelegerea  sensului  cuvintelor și ideile exprimate în poveste folosind diverse metode cum ar fi:  

1- întreținerea  contactului vizual corelat cu un limbaj al corpului adecvat ( gesturi, mimică) 

2-   adresarea de  întrebări petru a se asigura  că preșcolarii au înteles textul 

3-  reamintirea evenimentelor  principale ale  poveștii 

4- realizarea  legăturii  între informațiile  care se  regăsesc  în poveste cu cele din mediul în care trăiește preșcolarul 

•  Modelarea și pronunțarea corectă a cuvintelor 

• Dezvoltarea vocabularului  prin  introducerea a unor cuvinte  noi, dar și folosirea celor cunoscute 

• Folosirea diferitelor  expresii : ,, încet ca melcul”,  ,, harnic ca o albinuță”,  ”ninge cu fulgi albi și pufoși” 

• Dezvoltarea capacității de  a ordona  momentele din poveste într-o ordine logică 

• Familiarizarea  cu structurile poveștii cele de la început, ( A fost odată ca niciodată,  Demult  tare demult)   de la 

mijloc ( și cuvântul din poveste , mult mai este) și  de la sfârșit ( Și am încălecat pe roată și v-am spus povestea toată). 

Dacă cadrul didactic observă că nu și-a atins obiectivele , poate încerca repetarea poveștii. 

 Willis (2017) consideră că  repetarea poveștilor este o dorință des întâlnită la copiii mici, ceea ce este un lucru bun , 

deoarece în creier se formează condiții pentru învățare și apoi pentru amintire, ceea ce implicit ajută la dezvoltarea 

memoriei și a tuturor proceselor psihice! 

 

Bibliografie : 

  Fellowes, J., Oakley, G. (2014). Language , literacy and early childhood education. Oxford University press 

               Willis, J. ( 12 septembrie, 2017) . The neuroscience of narrative and memory.  Brain based learning , disponil la 

:https://www.edutopia.org/article/neuroscience-narrative-and-memory  , accesat la data de 10 octombrie, 2021
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Modul de instruire practica comasata – CDL 

Scopul modulului si unitatile  de competente 
 

Ing. Nicoli  Tunde 

LICEUL TEHNOLOGIC  ELECTROTIMIŞ TIMIŞOARA 

 

 

Domeniul: Mecanic; CLASA a X-a; Şcoală profesională-învăţământ profesional de 3 ani 

Calificarea profesională:Operator la mașini cu comandă numerică 

 Reforma invatamantului tehnic si profesional din Romania urmăreste realizarea unei formări profesionale  la nivelul 

standardelor de pregătire din tările Comunității Europene  adaptata la cerințele  unei societăti democratice, ale unei 

economii de piață in concordanță cu evolutia pieții muncii din Romania si in vederea facilitarii restructurarii economice. 

 Modulul completează cunostințele necesare absolventului de școală profesională, domeniul de pregătire Mecanică şi 

face parte din curriculum-ul în dezvoltare locală pentru modulul Instruire practică comasată. Acesta oferă  elevilor clasei 

a X-a, învăţământ profesional, cunoştinţe şi abilităţi practice privind tranziţia de la şcoală la locul de muncă, pregătirea 

pentru integrarea la locul de muncă şi lucrul în echipă prin care elevii vor dobândi competenţele cheie aferente, în 

concordanţă cu cerinţele agentului economic partener. 

 Curriculumul de dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate şi are în vedere: 

• cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări, care să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă. 

 Scopul curriculumului de dezvoltare locală pentru instruire practica in domeniul de pregatire generală Mecanică,  poate 

fi sintetizat în următoarele: 

• lărgirea domeniului ocupaţional, dar şi adâncirea compeţentelor cheie, alături de competenţele personale şi cele sociale: 

comunicarea, lucrul în echipă, gândirea critică, asumarea responsabilităţilor, creativitatea şi sprijinul antreprenorial; 

• dobândirea cunoştintelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesională într-o 

calificare; 

• promovarea valorilor democratice în curriculum, care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai 

unei societăţi deschise. 

 Conţinuturile modulului de instruire practică comasată sunt proiectate conform Ordinului MEN nr. 3914/18.05.2017 . 

Repartizarea orelor pentru curriculumul de dezvoltare locală în clasa a X-a: 270 ore/an de instruire practică comasată ( 

9săpt x 5 zilex 6 ore/zi).  

În elaborarea programei s-a ţinut cont de prevederile Standardelor de Pregătire Profesională anexa 2 la OMENCS nr. 

4121/13.06.2016 pentru domeniul mecanic referitor la competențele cheie: 

 Curriculumul pentru instruire practica pentru calificarea Operator la mașini cu comandă numerică are la bază 

Standardele de Pregătire Profesională şi este construit modular, pe structura unităţilor de competenţă . 

 În cadrul Curriculum-ului în Dezvoltare Locală elevii vor dobândi competenţele tehnice în concordanţă cu cerinţele 

agenţilor economici locali, dar şi competenţele cheie  din Standardul de pregătire profesională : 

Disponibilitate faţă de sarcinile de lucru. 

Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă. 

Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 

Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă, a normelor de calitate și protecția mediului. 

Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate 
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Interpretarea informațiilor cuprinse în documentația tehnică 

Orele se vor desfăşura la agentul economic  avand un caracter aplicativ si vor  ţine cont de specificul calificării. 

 

Modulul ajută elevii să participe alături de agenţii economici la problemele din producţie şi la găsirea unor soluţii de 

rezolvare a acestora, să lucreze cu resurse  reale, cu parteneri reali, realizând în felul acesta tranziţia de la scoală la locul 

de muncă. 

 

                Scopurile  CDL ului : 

• Posibilitatea elevilor de a lucra în echipă (formată din profesori, agenţi economici şi  colegi.),   

• Respectarea standardelor internaţionale privind calitatea produselor 

• Participarea  alături de agenţii economici la problemele reale din producţie şi la găsirea unor soluţii pentru 

rezolvare a acestora,  

• Lucrul  cu resurse  reale, cu parteneri reali, realizând în felul acesta tranziţia de la scoală la locul de 

muncă.  

• Formarea unei atitudini responsabile la locul de munca, de respectare a normelor specifice de protectia 

muncii 

 

Unităţile de competenţe  la care se referă modulul:  

 

a. PREGĂTIRE PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ 

• Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă 

• Se încadrează în cerinţele locului de muncă 

• Descrie structura unei organizaţii din domeniul profesional 

• Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru 

b. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ 

• Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă 

• Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită 

• Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe 

• Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii 

c. LUCRUL ÎN ECHIPĂ 

• Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate 

• Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă 

• Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinil 
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Tabel de corelare dintre rezultatele invatarii si continuturile invatarii 

Competenţe specifice Situații de învățare  

Utilizarea sculelor aschietoare in vederea executarii 

prelucrarii prin aschiere  

( strunjire, frezare, rectificare) 

Alege corect a sculele aschietoare pentru prelucrarea prin 

aschiere 

Utilizeaza corect sculele aschietoare pentru prelucrarea prin 

aschiere 

Utilizarea dispozitivelor si verificatoarelor in vederea 

executarii prelucrarii prin aschiere 

Alege corect a dispozitivele si verificatoarele pentru 

prelucrarea prin aschiere( strunjire, frezare, rectificare) 

Utilizeaza corect  dispozitivele si verificatoarele pentru 

prelucrarea prin aschiere( strunjire, frezare, rectificare) 

Utilizarea documentatiei tehnice, citirea și interpretarea 

desenelor tehnice. 

Intelege si utilizeaza documentatia tehnica ( fisa 

tehnologica, schema cinematica, cartea tehnica a masinii de 

strunjit, frezat, rectificat, etc). 

 

Rezultate ale învăţării 

Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 

 

 

 

Scule ashietoare folosite pentru 

fiecare tip de prelucrare prin 

aschiere 

 

 

 

 

Utilizarea dispozitivelor si 

verificatoarelor in vederea 

executarii prelucrarii prin aschiere. 

 

 

 

Fabricarea reperelor pe maşini 

convenţionale 

Identificarea sculelor utilizate la 

strunjire, frezare , rectificare 

 

Alegerea corecta a sculelor conform cu 

tipul prelucrarii  

 

Fixarea sculelor in dispozitivul de 

prindere 

 

Poate stabili corect tipul dispozitivului 

care trebuie folosit la fixarea sculei si 

piesei in vederea prelucrarii pri 

aschiere. 

 

Stie sa foloseasca dispozitivele 

necesare prelucrarii prin aschiere 

 

Foloseste corect verificatoarele 

nesesare masurarii si verificarii 

pieselor prelucrate prin aschiere 

 

Programarea masinilor unelte cu 

comanda numerică 

• Încadrarea în cerinţele 

locului de muncă. 

• Implicare si disponibilitate 

faţă de sarcinile de lucru 

• Initiativa in rezolvarea 

sarcinilor de lucru 

• Asumarea responsabilitatii  

în îndeplinirea sarcinii atribuite; 

• Asumarea rolurile care îi 

revin în echipă;  

• Colaborarea cu membrii 

echipei de lucru, în scopul îndeplinirii 

sarcinilor de la locul de muncă. 

• Comunicare activă în cadrul 

echipei. 

• Mobilitate ocupațională 

legată de schimbările de pe piața 

muncii 

• Motivatie pentru instruirea 

continuă în vederea imbunătăţirii 

propriei   performanţe. 

• Monitorizarea procesului de 

fabricatie 
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LESSON PLAN 

Teacher Rîpeanu Arşaluis Luiza  

Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu” Năvodari 

Date: May, 31st  2021 

Grade: XI B (Electrotechnics Technician) 

Description of the class: 29 students (28 boys and 1 girl) 

Language Level: Intermediate - Upper - Intermediate 

Title of the lesson: Success 

Type of the lesson: mixed abilities lesson, with accent on reported speech through communicative activities 

Activity: Talking about success, watching a short film, and reading 

Topic: Success 

Language: Vocabulary related to success 

Grammar: direct and indirect speech/ lead-in lesson to new reporting verbs 

Overview of Lesson Plan: This lesson is designed around a short video titled 8 Secrets of Success, and the theme of the 

nature of success. Students talk about the nature of success, watch a short film and reflect on their own successes. 

Intended Learning Outcome: By the end of the class students should be able to report what other people told them about 

success. 

Aim of the lesson: At the end of the class the students will be able:    

Objectives:         

 

O1: to provide review and practice of indirect and direct reported speech through communicative activities 

O2:  to use the new words connected to success in sentences of their own; 

O3: to use idiomatic expressions related to success; 

O4:  to use the newly acquired structures in contexts of their own. 

 

Key skills: listening, reading, grammar and speaking 

Methods and strategies: conversation, explanation, observation, analyses and exercise, individual work, pair work and 

group work. 

Teaching aids: laptop, internet connection, whiteboard, notebooks, worksheets. 

Interaction: T-S, S-S, S-T. 

Time: 50 minutes 

Anticipated Problems/ Proposed Solutions: Students might have a hard time solving the exercises/ T encourages students 

to ask for more instructions or examples; Students fail to come up with answers or no participation/ T gives own examples. 

Evaluation / Assessment: 

Students will be evaluated based on initial responses, thoughtful participation in class discussions, cooperation in small 

groups, homework and research about success. The Ss knowledge about reported speech will also be evaluated. 

 

 

https://www.ted.com/talks/richard_st_john_8_secrets_of_success?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
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Materials: 

Video Link: 

https://www.ted.com/talks/richard_st_john_8_secrets_of_success?utm_campaign=tedspread&utm_medium=refer

ral&utm_source=tedcomshare 

PPT Presentation Link: 

 

Stages and techniques: 

1. Warmer/ Lead-In: SLIDE 1:  

Aim: to set lesson context and engage students 

Procedure: Ss discuss the question: What leads to success?  

Time: Allow no more than 2 minutes for discussion. 

2. Before - watching/ listening activity:  

Aim: to introduce the topic of the lesson. SLIDE 2:  

Procedure: Teacher instructs Ss to write 3 ingredients for success (individually). Have Ss share their recipe with 

a peer (get them to stand up, walk around, and find someone who has a similar recipe so that they can sit together 

in case Ss are physically at school). 

Time: 3 min. 

3. While - watching/ listening:  

Aim: to prepare Ss for the text and make it accessible. 

Procedure: 

T plays the 3 minute - video and Ss are watching. Ss have to write down the 8 ingredients for success mentioned 

in the video.  

Time: 5 min. 

4. After - listening:  

Aim: to check Ss predictions. 

Procedure: 

Ss are asked to compare their predictions with the ones in the video. (SLIDE 3: Follow instructions on the slide.)  

Time: 2 min. 

5. Speaking activity:  

Aim: to use the new vocabulary (positive and negative adjectives) related to success in sentences of their own 

Procedure: Have them discuss the qualities of a leader. Allow some minutes of discussion. 

Begin with the question: “Do you agree that leaders are successful people?” If they do not agree, ask them to use 

the vocabulary in the slide and ask a member of each group to report what the group discussed. This is a great 

moment to spot if they can use reported speech correctly or not. Try to remember the sentences they used. 

Time: 8 min. 

6. Watching a video activity. SLIDE 6:  

Procedure: 

T plays the video https://youtu.be/QvCl6P0LZhs about J. K. Rowling. 

Time: 3 min. 

7. Game: SLIDE 7. JK Rowling guessing game. 

https://www.ted.com/talks/richard_st_john_8_secrets_of_success?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://www.ted.com/talks/richard_st_john_8_secrets_of_success?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
file:///D:/LP/Lesson_Success.pptx
https://youtu.be/QvCl6P0LZhs


    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1846 

Procedure: T tells Ss they will have to guess the name of a successful person. The slide has effects to help you 

present one sentence at a time. (some kind of hide-and-seek play). If they still don’t know who she is, play the 

song file attached in the slide or give additional tips. Ask follow-up questions if you like: Has anyone ever read 

Harry Potter? etc… 

Time: 5 min. 

8. Grammar Practice: (reported speech and reporting verbs)  

Aim: to revise and practise reported speech and reporting verbs through reading and speaking 

Have a short whole-group discussion about some facts concerning JK Rowling. Use SLIDE 8 as a lead-in activity 

to SLIDE 9.  

9. SLIDE 9: Notice the grammar. (Reported speech practice) 

Time: 5 min. 

10. Grammar Presentation and Revision/ Active Grammar (Time: 8 min.) 

Procedure: T presents in Slides 10 and 11 examples and rules of Reported Speech (Place and Time changes, 

Tense changes, modal verb changes, pronoun changes, time reference changes), tries to elicit from Ss and explains 

where necessary. 

Grammar rules. Elicit, notice and explain. 

Aim: to provide students with more challenging detailed grammar exercise. 

11. Grammar Practice 

SLIDES 12-15: Have students work and try to transform the sentences into reported speech. Correct at the end 

of each slide and explain if necessary. Check understanding by revising the structure. (Time: 5 min.) 

Reading and speaking activity, SLIDE 16 (Time: 2 min.):  

Aim: to provide Ss with an opportunity to learn from their mistakes. 

Procedure: The teacher asks the SS questions about success. Ss will have to give answers in reported speech 

based on the quotes projected by the teacher.  

12. Homework assignment: SLIDE 17 (Time: 2 min.):  

Choose one “ingredient of success” described in the Talk and write a mini essay about why it is crucial to 

achieving success (120-140 words). 
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PROIECT DIDACTIC 

MARICICA MURDĂRICA 
                                                                                              Profesor: Dobrică Andreea 

                                                                                              C.S.E.I. „Sf. Vasile” Craiova 

 

Data: 

Unitatea de învățământ:  

Grupa: Mică  

Student: Dobrică Andreea 

Tema anuală de studiu: „Ce și cum vreau să fiu?” 

Subtema: „Vreau să fiu de folos” 

Tema activității: „Maricica” 

Mijloc de realizare: Activitate integrată 

Domenii experiențiale: DOS+DLC+DEC 

Scopul activității: - Educarea trăsăturilor pozitive de voință și caracter și formarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți; 

                               - Consolidarea capacității de exprimare orală corectă din punct de vedere fonetic, sintactic și lexical; 

          - Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje. 

Obiective operaționale: La sfârșitul activității copiii vor fi capabili:  

•cognitive: 

O1: - să enumere trăsături pozitive de voință și caracter; 

O2: - să identifice obiectele de igienă personală intâlnite pe parcursul poveștii; 

O3: - să numească titlul și autorul poveștii; 

O4: - să  coloreze corect din punct de vedere estetic  siluetele. 

•psihomotorii: 

 O1: - să-şi dezvolte aparatul fono-articular în pronunţarea corectă a cuvintelor; 

         O2 : - să păstreze o poziție corectă pe toată durata desfășurării activității.  

•afectiv-atitudinale:      

O1: -  să manifeste interes și să participe activ pe toată durata desfășurării activității.  
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Forme de organizare: frontal, individual. 

Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, exercițiul. 

Mijloace didactice: Păpușa Maricica, imagini reprezentând scene din povestea „Maricica”, obiecte de igienă personală (pastă de dinți, periuța de dinți, pieptăn, prosop, oglindă, 

săpun), siluete din placaj reprezentând obiecte de igienă personală. 

Strategii de evaluare: continuă-formativă. 

Durata: 15-20 minute. 

Resurse bibliografice: Curriculum  pentru educație timpurie, 2019. 

 

 

Desfășurarea activității 

Etapele activităţii Conţinutul ştiinţific Strategii didactice 
Evaluare/ 

Metode și Indicatori 

1. Moment organizatoric Se asigură condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii: -aerisirea sălii de 

grupă; 

-  aranjarea mobilierului pentru activitate; 

-pregatirea materialelor necesare desfăşurării activităţii; 

- introducerea organizată a copiilor în sala de grupă. 

 

 

 

 

 

Observarea sistematică a 

comportamentului copiilor 

 

 

2. Captarea atenţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizează cu ajutorul unei păpuși care a bătut la ușa grădiniței, și ne roagă să o 

ajutăm să își facă prieteni. 

 

-De ce credeți dragii mei că este Maricica atât de tristă? 

Maricica nu a respectat normele de igienă, și se pare că nimeni nu își dorește să se mai 

joace cu ea.  

- Ce spuneți dacă noi o ascultăm pe Maricica și o ajutăm să înțeleagă unde a greșit? 

 

 

 

Conversația 
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Conversația 

 

 

 

 

 

Observația 

 

 

Observarea sistematică a 

comportamentului copiilor 

3. Anunţarea temei Astăzi vă voi citi povestea Maricicicăi și vom încerca împreună să îi readucem zâmbetul 

pe buze! 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Observarea sistematică a 

comportamen-tului copiilor 

4. Desfăşurarea activităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Le voi citi copiilor povestea, pe fragmente, și le voi expune imagini reprezentative 

din poveste. De asemenea, le voi prezenta obiectele de igienă personală, pe care 

Maricica ar fi trebuit să le folosească pentru a nu rămâne fără prieteni și pentru a deveni 

curată.  

Pe parcursul lecturii, voi adresa copiilor întrebări referitoare la modul de comportament 

al Maricicăi, și îi voi ruga să îmi spună cum ar trebui să se comporte de fapt păpușica, 

pentru a avea mulți prieteni.   

Voi insista asupra mesajului educativ pe care ni-l transmite povestea. 

 

 

 

 

 

Lectura educatoarei 

 

 

 

Conversația  

 

 

Se urmărește comportamen-tul 

copiilor pe parcursul  lecturii 

poveștii 

 

 

 

 

Obsevarea sistematică a 

comportamen-tului copiilor 
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Explicația 

 

 

 

 

5.Obținerea performanței și 

asigurarea feed-back-ului 

Fiecare copil va primi câte o siluetă din placaj reprezentând obiecte de igienă personală  

pe care va trebui să o coloreze, și să o dăruiască Maricicăi. Astfel, cu ajutorul nostru, 

Maricica poate intra fericită la grupa mică, și iși poate face mulți prieteni, iar obiectele 

de igienă vor prinde culoare și se vor înveseli. 

 

 

Conversaţia 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Observarea sistematică a 

comportamentului copiilor 

6. Încheierea activităţii Voi face aprecieri generale  asupra modului de participare la activitate. Conversația Aprecieri generale și individuale 

asupra comportamen-tului copiilor 

pe toată durata desfășurării 

activității 
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PLANIFICARE ANUALĂ 

Grupa Mică ,,Albinutele’’ 

SECȚIUNEA II 

 

Prof. Inv. Presc. Dinescu Ioana Catalina 

SCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR ARGHEZI, PITEȘTI/ARGEȘ 

 

 

NR. CRT. PERIOADA TEMA ANUALĂ DE 

STUDII 

TEMA PROIECTULUI SUBTEMA OBSERVAŢII 

1.  13.09.2021 - 

17.09.2021 

 Evaluare iniţială Bine te-am gasit gradinita!  

2.  20.09.2021 - 

24.09.2021 

 Evaluare iniţială Ce bine e la gradinita!  

3.  27.09.2021 - 

01.10.2021 

 

 

Cine sunt/suntem? 

 

 

EU ȘI LUMEA DIN JURUL MEU 

Drumul spre gradinita! S1 

4.  04.10.2021 - 

08.10.2021 

Eu și familia mea S2 

5.  11.10.2021 - 

15.10.2021 

Cum arăt, cum mă îngrijesc? 

 

S3 

6.  18.10.2021 - 

22.10.2021 

Când/cum şi de ce se 

întâmplă? 

 A venit pe dealuri toamna Săptămână independentă 

VACANŢĂ (25.10.2021 - 31.11.2021) 

 

7. 01.11.2021 -

05.11.2021 

 

Când/cum şi de ce se 

întâmplă? 

 

BOGĂȚIILE TOAMNEI 

Hora fructelor de toamnă S1 

      8. 08.11.2021 - 

12.11.2021 

În grădina cu legume S2 

     9. 15.11.2021 - 

19.11.2021 

Toamna cu parfumul ei S3 

      10. 22.11.2021 - 

26.11.2021 

Cine sunt/suntem?  Curățel și murdărel ne învață! Săptămână independentă 

11. 29.11.2021 - 

03.12.2021 

Cine sunt/suntem?  Românași și Româncuțe Săptămână independentă 
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      12. 06.12.2021 - 

10.12.2021 

 

 

Când/cum şi de ce se 

întâmplă? 

 

 

MAGIA SĂRBĂTORILOR DE 

IARNĂ 

Moș Nicolae, prietenul 

copiilor 

S1 

13. 13.12.2021 - 

17.12.2021 

Colindăm, colindăm iarna! S2 

      14. 20.12.2021 –

21.12.2021 

Vine, vine Moș Crăciun! S3 

VACANŢA DE IARNĂ (22.12.2021-09.01.2022) 

 

15. 10.01.2022 - 

14.01.2022 

 

Când/cum şi de ce se 

întâmplă? 

 

IARNA, ANOTIMPUL VESELIEI 

Printre fulgii de nea- 

fenomene specifice 

S1 

16. 17.01.2022 - 

21.01.2022 

Jocuri de iarnă S2 

17. 24.01.2022 - 

28.01.2022 

Cu ce şi cum exprimăm 

ceea ce simţim? 

 Povești la gura sobei Săptămână independentă 

 

24.01.2022 

Cu ce şi cum exprimăm 

ceea ce simţim? 

UNIȚI PENTRU ȚARA 

ROMÂNEASCĂ 

Hai să dăm mână cu mână…! PROIECT 

TRANSEMESTRIAL 

/DE O ZI 

18. 31.01.2022- 

04.02.2022 

 

 

Cum este, a fost si va fi aici 

pe pământ? 

 

 

OCOLUL LUMII…ÎN 15 ZILE 

Cu ce călătorim? S1 

19. 08.02.2022 - 

11.02.2022 

Călătorim în jurul 

pământului… 

S2 

20. 14.02.2022- 

18.02.2022 

O lume dispărută S3 

21. 21.02.2022 - 

25.02.2022 

Cine și cum planifică/ 

organizează o activitate? 

  

Joaca de-a….micul 

vânzător/veterinarul… 

 

Săptămână independentă 

22. 28.02.2022 - 

04.03.2022 

Cu ce şi cum exprimăm 

ceea ce simţim? 

CĂLĂTORI PRIN LUMEA 

EMOȚIILOR ȘI 

SENTIMENTELOR 

Pe tărâmul emoțiilor S1 

23. 07.03.2022 - 

11.03.2022 

Inima mamei S2 

24. 14.03.2022 - 

18.03.2022 

 

 

 

Când, cum şi de ce se 

întâmplă? 

 

 

 

PRIETENII NECUVÂNTĂTORI 

 

La fermă-(animale domestic) S1 

25. 21.03.2022 - 

25.03.2022 

Viața în pădure-(animale 

sălbatice din pădure) 

S2 

26. 28.03.2022 - 

01.04.2022 

La Zoo!-(animale sălbatice din 

savanna/junglă) 

S3 
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27. 04.04.2022 - 

08.04.2022 

Veniți dragi păsări înapoi, 

veniți cu bine! 

(păsări călătoare) 

 

S4 

28. 08.04.2022 

14.04.2022 

,,Şcoala altfel:  Şă ştii mai multe, să fii mai bun!” 

29. 11.04.2022 - 

15.04.2022 

Cine și cum planifică/ 

organizează o activitate? 

 Vine Iepurașul! Săptămână independentă 

 

VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ (15.04.2021 – 01.05.2021) 

 

 

30. 02.05.2022 - 

06.05.2022 

Când, cum şi de ce se 

întâmplă? 

 

PRIMĂVARĂ CU ALAI DE 

FLORI ȘI GÂZE MII 

Fenomene specifice primăverii S1 

 

 

31. 09.05.2022 - 

13.05.2022 

În lumea insectelor S2 

 

09.05,2022 

Cine sunt/suntem? FRAȚII MEI DIN LUMEA-

NTREAGĂ 

La mulți ani, Europa! PROIECT 

TRANSEMESTRIAL 

/DE O ZI 

32. 16.05.2022 - 

20.05.2022 

  Legume timpurii 

 

S3 

33. 23.05.2022 - 

27.05.2022 

  Parfum de primavară S4 

34. 23.05.2022 - 

27.05.2022 

Cine și cum 

planifică/ organizează o 

activitate? 

 

 

 

Micul ecologist 

Săptămână independentă 

 

34. 30.05.2022- 

03.06.2022 

 Evaluare finală Ne-am jucat, am învățat!  

 

31.05.2022 

 

Cine sunt/suntem? 

 

Copiii lumii 

 

Sarbatorim copilaria! 

PROIECT 

TRANSEMESTRIAL 

/DE O ZI 

35. 06.06.2021 –

10.06.2021 

 Evaluare finală Vine vacanța!  

VACANȚA DE VARĂ (11.06.2022 – SEPTEMBRIE 2022) 
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PLANIFICARE ANUALĂ 

Grupa Mare ,,Fluturasii’’ 

SECȚIUNEA II 

Prof. Inv. Chirvasiu Silvia 

SCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR ARGHEZI, PITEȘTI/ARGEȘ 

 

NR. CRT. PERIOADA TEMA ANUALĂ DE STUDII TEMA PROIECTULUI SUBTEMA OBSERVAŢII 

1.  13.09.2021 - 

17.09.2021 

 Evaluare iniţială Bine te-am gasit 

gradinita! 

 

2.  20.09.2021 - 

24.09.2021 

 Evaluare iniţială Ce bine e la gradinita!  

3.  27.09.2021 - 

01.10.2021 

Cine sunt/suntem?  Drumul spre gradinita! Saptamana independenta 

4.  04.10.2021 - 

08.10.2021 

Când cum și de ce se intamplă? Zvon de toamnă Mirosul toamnei S1 

5.  11.10.2021 - 

15.10.2021 

Când cum și de ce se intamplă? Zvon de toamnă De vorbă cu fructișor 

 

S2 

6.  18.10.2021 - 

22.10.2021 

Când cum și de ce se intamplă? Zvon de toamnă Prietenul Legumixt S3 

VACANŢĂ (25.10.2021 - 31.11.2021) 

 

7. 01.11.2021 -

05.11.2021 

Când/cum şi de ce se întâmplă? Zvon de toamna Fâș, poc, pic S4 

      8. 08.11.2021 - 

12.11.2021 

Cu ce si cum exprimam ceea ce 

simtim? 

 Zâmbet, râs și veselie Săptămână independentă 

     9. 15.11.2021 - 

19.11.2021 

Cine sunt/suntem?  Curățel și murdărel Săptămână independentă 

      10. 22.11.2021 - 

26.11.2021 

Când/cum şi de ce se întâmplă?  Pic și Fulg, prieteni buni Săptămână independentă 

11. 29.11.2021 - 

03.12.2021 

Cine sunt/suntem?  Românași și Româncuțe Săptămână independentă 

      12. 06.12.2021 - 

10.12.2021 

Când/cum şi de ce se întâmplă? Iarna, anotimpul veseliei Bârrr, Iarna a sosit! S1 

13. 13.12.2021 - 

17.12.2021 

Când/cum şi de ce se întâmplă? Iarna, anotimpul veseliei Spiridușii Moșului S2 
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      14. 20.12.2021 –

21.12.2021 

Când/cum şi de ce se întâmplă? Iarna, anotimpul veseliei Vine, vine Moș 

Crăciun! 

S3 

VACANŢA DE IARNĂ (22.12.2021-09.01.2022) 

 

15. 10.01.2022 - 

14.01.2022 

Cu ce şi cum exprimăm ceea ce 

simţim? 

În lumea poveștilor De vorbă cu Povestici S1 

16. 17.01.2022 - 

21.01.2022 

Cu ce şi cum exprimăm ceea ce 

simţim? 

În lumea poveștilor Teatrul Căpșunica S2 

 

 

17. 24.01.2022 - 

28.01.2022 

Cu ce şi cum exprimăm ceea ce 

simţim? 

În lumea poveștilor Orchestra Animalelor S3 

 

24.01.2022 

Cu ce şi cum exprimăm ceea ce 

simţim? 

Uniți pentru Țara 

Românească 

Hai să dăm mână cu 

mână…! 

PROIECT 

TRANSEMESTRIAL 

/DE O ZI 

18. 31.01.2022- 

04.02.2022 

Cine și cum planifică/ organizează o 

activitate? 

Joaca de-a… Micul vânzător S1 

19. 08.02.2022 - 

11.02.2022 

Cine și cum planifică/ organizează o 

activitate? 

Joca de-a… Veterinarul S2 

20. 14.02.2022- 

18.02.2022 

Când, cum şi de ce se întâmplă?  Hai la drum! Săptămână independentă 

21. 21.02.2022 - 

25.02.2022 

Cine și cum planifică/ organizează o 

activitate? 

 Micul ecologist  

Săptămână independentă 

 

 

22. 28.02.2022 - 

04.03.2022 

Când, cum şi de ce se întâmplă?  Primăvara a sosit! Bine ai sosit! S1 

23. 07.03.2022 - 

11.03.2022 

Când, cum şi de ce se întâmplă? Primăvara a sosit! Primăvara în pădure S2 

24. 14.03.2022 - 

18.03.2022 

Când, cum şi de ce se întâmplă? Primăvara a sosit! La baltă S3 

25. 21.03.2022 - 

25.03.2022 

Cum este, a fost si va fi aici pe 

pământ? 

Prieteni necuvântători Viața în pădure S1 

26. 28.03.2022 - 

01.04.2022 

Cum este, a fost si va fi aici pe 

pământ? 

Prieteni necuvântători La Zoo! S2 

27. 04.04.2022 - 

08.04.2022 

Cum este, a fost si va fi aici pe 

pământ? 

Prieteni necuvântători Zbor călător S3 
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28. 11.04.2022 - 

15.04.2022 

Cine și cum planifică/ organizează o 

activitate? 

 Vine Iepurașul! Săptămână independentă 

 

VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ (15.04.2021 – 01.05.2021) 

29. 02.05.2022 - 

06.05.2022 

Cine sunt/suntem?  Familia mea, familia ta Săptămână independentă 

30. 09.05.2022 - 

13.05.2022 

Cine sunt/suntem?  La multi ani, Europa! Săptămână independentă 

31. 16.05.2022 - 

20.05.2022 

Cu ce și cum exprimăm ceea ce 

simțim? 

În lumea culorilor și a 

sunetelor 

Micul dirijor S1 

32. 23.05.2022 - 

27.05.2022 

Cu ce și cum exprimăm ceea ce 

simțim? 

În lumea culorilor și a 

sunetelor 

Micul pictor S2 

33. 23.05.2022 - 

27.05.2022 

Cine sunt/suntem?  Rotunjilă și pătrățilă Săptămână independentă 

 

34. 30.05.2022- 

03.06.2022 

 Evaluare finală Ne-am jucat, am 

învățat! 

 

 

31.05.2022 

 

Cine sunt/suntem? 

 

Copiii lumii 

 

Sarbatorim copilaria! 

PROIECT 

TRANSEMESTRIAL 

/DE O ZI 

35. 06.06.2021 –

10.06.2021 

 Evaluare finală Vine vacanța!  

VACANȚA DE VARĂ (11.06.2022 – SEPTEMBRIE 2022) 
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PROIECT DIDACTIC 

 

PROFESOR:Badeaon Mariana  

Colegiul Economic“ M. Kogălniceanu” Focșani 

 

ARIA CURRICULARĂ : " Tehnologii" 

MODULUL:  Contabilitate 

CLASA : a XI  a  

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE :  Înregistrarea operațiunilor economico – financiare în contabilitate 

TITLUL LECȚIEI:  Contabilitatea datoriilor şi creanţelor comerciale  

TIPUL LECȚIEI: Lecţia de formare de priceperi şi deprinderi 

DURATA LECȚIE: 50 MIN. 

LOCUL DE DESFASURARE: sala de clasa 

Competente specifice: 

• Identificarea operatiilor specifice datoriilor și creanțelor comerciale 

• Utilizarea analizei contabile  pentru înregistrare în contabilitate a operațiilor specifice datoriilor și creanțelor 

comerciale 

• Identificarea și utilizarea corectă  a conturilor pentru stabilirea articolelor contabile privind datoriile și creanțele 

comerciale 

Metode și procedee didactice: expunerea, conversaţia, braimstormingul,  exerciţiul, munca independentă, problematizarea, 

observaţia sistematica 

Mijloace si materiale didactice:  laptop,   fișe de lucru, plan de conturi  

Forme de organizare a clasei:  frontală și apoi  pe grupe 

BIBLIOGRAFIE:  

1. Maria Popan, Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor, Editura   Oscar Print, București 2016 

2. Ana Alexandrina Matei Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor, Editura   Oscar Print, București 2013 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

A. Moment organizatoric: prezenţa şi aspecte de disciplină şcolară, pregătirea materialului didactic. 

B. Anunţarea temei: Contabilitatea datoriilor și creanțelor comerciale 

C. Reactualizarea ideilor:  

Se solicită elevilor precizarea următoarelor probleme: 

1) Clasificarea datoriilor 

2) Clasificarea creanțelor 

3) Elementele patrimoniale care fac parte din datorii comerciale 

4) Elementele patrimoniale care fac parte din creanțele comerciale 

5) Ce conturi se folosesc pentru evidenţa datoriilor și creanțelor comerciale  şi care este funcţiunea lor 

D. Formarea de priceperi şi deprinderi:  

Profesorul distribuie individual, fiecărui elev, o fişă de lucru, în scopul utilizării eficiente a timpului în lecţie. 

Conţinutul fişei este acelaşi pentru toată clasa.  
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Urmează activitatea individuală independentă a elevilor apoi activitatea pe grupe. Profesorul supraveghează şi 

îndrumă activitatea elevilor sprijinind elevii mai puţin pregătiţi sau pe cei ce întâmpină dificultăţi. 

Dacă se observă de către profesor elevi care încheie rezolvarea temei mai repede, acestora li se dau operaţii 

suplimentare spre rezolvare realizându-se testarea diferenţiată în funcţie de particularităţile intelectuale. 

Profesorul împreună cu elevii stabileşte rezultatele la fişă subliniind pe cele corecte, semnalizează greşelile tipice, 

netipice şi frecvenţa lor, face aprecieri asupra modului în care s-a lucrat, recomandări asupra îmbunătăţirii tehnicii de lucru. 

Fişa de lucru  se prezintă astfel: 

           Să se facă analiza contabilă si să se întocmească articolele contabile pentru următoarele operatiuni economico – 

financiare : 

 1)Se livrează conform avizului de însoţire, mărfuri în valoare de 4.000 lei , TVA 19%. Se emite factura. Decontarea se 

face conform  extrasului de cont.  

2) Se vinde conform factură un mijloc de transport evaluat la 3400 lei, TVA 19% . Vi = 2800 lei amortizare înregistrată 

800 lei. 

3) Se achiziţionează conform factură un utilaj în valoare de 2800 lei, TVA 19%,durata de utilizare 8 ani. Decontarea se 

face cu un bilet la ordin care se plăteşte la scadenţă. 

4)Se primeşte conform chitanţă un avans de 600 lei pentru livrare semifabricate. Se vând semifabricate conform aviz de 

însoţire 1200 lei, TVA 19%. Se emite factura iar decontarea se face conform bilet la ordin. 

5) Se achiziţionează conform aviz de însoţire materii prime 800 lei, materiale de ambalat 400 lei TVA 19%. Se primeşte 

factura iar decontarea se face conform ordin de plată. 

6)Se achiziţionează conform factură un calculator în valoare de 2800 lei, TVA 19%. Decontarea se face cu o cambie care 

se plateste la scadenta. 

7)Se acordă un avans 800 lei conform ordin de plată  pentru achiziţionare unui aparat de masura. Se recepţionează conform 

factura  aparatul de masura  de 6000 lei, TVA 19%. Decontarea se face conform ordin de plată. 

E. Evaluarea cunoştinţelor: se evaluează cunoştinţele prin problemele aplicate elevilor în cursul orei, atât teoretice, cât 

şi practice.   

F. Consideraţiuni metodice: 

 Obiectivul fundamental este format din priceperi şi deprinderi, parte integrantă în tehnica de lucru privind analiza 

contabilă şi înregistrarea  operaţiilor economico-financiare. 

 Dezvoltarea acestor aptitudini se realizează în principal prin metoda exerciţiului. Fiind o lecţie de lucrări curente 

se asigură parţial de către profesor prezentarea, demonstrarea lucrării în minimum de timp, preponderentă fiind munca 

independentă a elevilor. 

 Conţinutul lecţiei curente se bazează pe materia însuşită anterior, accentul punându-se pe operaţii privind datoriile 

și creanțele comerciale. Feed back-ul este realizat prin sprijinirea permanentă a elevilor de către profesor în rezolvarea 

temei. S-au respectat principiul participării active şi conştiente şi al legării teoriei cu practica care implică componenta 

motrică în trecerea de la cunoştinţe teoretice la efectuarea de activităţi practice. De asemenea s-a realizat tratarea 

diferenţiată prin respectarea principiului luării în considerare a particularităţilor individuale ale elevilor. 

Concluzii: se vor face aprecieri individuale şi colective asuprea activităţii desfăşurate. 

Tema pentru acasa: profesorul precizeaza care sunt aplicatiile pentru acasa.
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ  

AN ŞCOLAR: 2021-2022 
 

Prof. Albert Adina 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  

PROFILUL: SERVICII 

DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: COMERT/ECONOMIC 

MODULUL M II : Analiză economico-financiară 

NR DE ORE/AN: 27 

NR. ORE /SĂPTĂMÂNĂ: ORE DIN CARE: T: LT: IP: 

CLASA:  

PROFESOR:  

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT APROBAT PRIN ORDINUL M.E.N.: 3500/29.03.2018 

PROGRAMA APROBATĂ PRIN ORDINUL M.E.N.: 3500/29.03.2018 

 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de rezultate ale 

învățării /Rezultate ale învățării 

 

Conţinuturile învățării 

 

Nr. ore 

 

Săptămâna 

 

Obs. 

Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

      

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

   SEMESTRUL I 

 

1. 

 

11.1.1 11.2.1 

11.2.2 

11.3.1 

11.3.2 

Test Initial S1  

  11.2.3. 11.3.3 I. Reprezentarea entității   

  11.2.4.  prin situații financiare:   

    a.  Lucrări premergătoare întocmirii   

    situațiilor financiare; S2-S7  

    b.  Abordări privind bilanțul entității-   

    sursă informațională a analizei   

    financiare;   
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    c.  Funcțiile bilanțului; 1 

 

 

 

1 

1 

1 

  

    d.  Abordări privind contul de profit și   

    pierdere;   

    e.  Raportarea situațiilor financiare   

    anuale;   

2. 
   

II.Surse de finanțare ale entității: 
  

    a.  Surse de finanțare internă –   

    Capitalurile proprii (capital social, S8-S11  

    prime de capital, rezerve din   

    reevaluare, rezerve, rezultatul   

    exercițiului, rezultatul reportat);   

    b. Surse de finanțare externe:   
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Nr. 

crt. 

Unitatea de rezultate ale 

învățării /Rezultate ale învățării 

 

Conţinuturile învățării 

 

Nr. ore 

 

Săptămâna 

 

Obs. 

Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

    • Credite bancare; 

• Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni; 

 

• Fonduri europene . 

Recapitulare 

Test scris 

 

 

 

I. Prezentarea, calcularea și analiza 
indicatorilor economico-financiari 

a. Indicatori de lichiditate și solvabilitate; 

b. Indicatori de risc(datorii); 

c. Indicatori de gestiune; 

d. Indicatori de profitabilitate. 

 
II. Reprezentarea grafică și interpretarea 

indicatorilor: histograma, poligonul frecvențelor, 
dreptunghiul și cercul de structură. 

 

Recapitulare finală 

2     

    S12-S13  

   2  
Semestrul II 

   1 

1 
S1 

 

   1   

  11.2.5.    

 

3. 
11.1.2. 

11.1.3. 

11.2.6. 

11.2.7. 

 

1 

 

S2-S7 

 

   1   

   2   

 

4. 

     

   1 S8-S12  

   1   

    

2 

 

S13-S14 
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RELATIA PARINTE-COPIL 

 

Prof. Inv. Primar, Catana Viorica,  

Scoala Gimnzaiala Grigore Moisil Ulmeni 

 Loc. Ulmeni, jud. Calarasi 

 

 

 Relaţia părinte-copil poate fi considerată cea mai importantă dintre relaţiile care se pot forma, în general, între 

oameni. 

 Pe lângă faptul că relaţia părinte –copil este o legătură definitivă şi indestructibilă, ea ar trebui să fie şi cea mai 

strânsă şi puternică legătură posibilă între oameni. Nimic pe lumea aceasta nu se compară cu o relaţie reuşită şi plină de 

înţelegere, respect şi iubire, aşa cum este relaţia dintre părinţi şi copiii lor. Dar pentru ca această relaţie să fie reuşită, este 

nevoie de mult efort şi răbdare depuse de copii, dar şi de părinţii lor. Este foarte important ca fiecare dintre ei să 

conştientizeze şi, de asemenea, să înţeleagă poziţia în care se află şi, care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite, şi limitele, 

ce nu trebuie depăşite. Ceea ce ar trebui să ştie fiecare părinte este faptul că voinţa copilului trebuie modelata încă din 

primii ani ai vieţii, nu zdrobită, distrusă sau înăbuşită. Cum se poate realiza acest lucru? Cel mai important pas în orice 

procedeu este stabilirea în avans a unor limite rezonabile. Copilul trebuie să ştie care este comportarea acceptabilă şi care 

nu, înainte de a fi făcut răspunzător pentru aceasta. Stabilirea acestor condiţii prealabile va elimina sentimentul copleşitor 

al nedreptăţii, resimţit de copil când este pedepsit pentru incidente sau greşeli pe care nu le înţelege. Dacă nu s-a stabilit 

nicio limită, nu trebuie să se ceară respectarea vreuneia. O dată ce copilul a înţeles ce i se cere, trebuie făcut responsabil 

pentru comportarea sa. Aceasta pare uşor de aplicat, dar, majoritatea copiilor înfrunta autoritatea părinţilor de a conduce, 

fiind conştienţi de competiţia voinţelor dintre generaţii. 

 De obicei, când un copil se comportă într-un mod dăunător, atât pentru ceilalţi cât şi pentru el, scopul său ascuns 

este să verifice stabilitatea limitelor fixate. Comportamentul părintelui faţă de copil trebuie să fie corect şi exemplar, pentru 

că, în acest mod, copilul va recunoaşte autoritatea adultului. Copilul trebuie să vadă că şi părinţii pot primi sancţiuni, dacă 

greşesc.           Părinţii nu trebuie să uite că sunt un model pentru copiii lor. 

Părintele are foarte multe griji, responsabilităţi, diverse probleme, şi de aceea, este bine ca într-o familie fiecare membru 

să facă efortul de a păstra un anumit echilibru, linişte, şi, să arate înţelegere şi respect faţă de ceilalţi membri ai familiei 

sale, mai ales faţă de părinţi. Părinţii sunt cei care îi conduc pe copii pe drumul vieţii, îi îndrumă  întotdeuna spre a face 

cele mai bune alegeri în viaţă pentru ei, nu doar le creionează traseul, le şi sunt alături, la bine şi la greu.  

Relaţionarea părinte – copil are loc doar prin stabilirea comunicării dintre aceştia şi prin interacţiunile specifice fiecărei 

familii.  

 Comunicarea dintre părinţi şi copil este o condiţie foarte importantă a relaţionării şi a formării personalităţii. O 

bună comunicare nu înseamnă că doar copilul să-l asculte pe părinte fără a scoate un cuvânt, sau să se conformeze de 

fiecare dată doar ţinând cont de ierarhia rolurilor, ci a experimenta exprimarea liberă pentru a se face înţeles, a se descărca 

atunci când este trist, a învăţa din greşeli, a împărtăşi emoţii. 

 Părintele care ştie să-i lase copilului o marjă de libertate, dar care îi arată şi anumite norme şi valori şi-i fixează 

anumite repere în ceea ce priveşte comportamentul, îşi va atrage respectul copilului său . 

 La vârste fragede, psihicul caută modele de urmat. Copiii ne copiază întru totul. Modelul oferit, în general, de 

parinti este copiat întocmai de copil, înainte ca acesta să înţeleagă semnificaţia sa educativă. Relaţiile familiale se răsfrâng 

asupra personalităţii copilului şi determină formarea sa comportamentală.  



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1863 

În familie, se diferenţiază trei grupe de greşeli educative ale părinţilor:grija excesivă, severitatea excesivă, 

indiferenţa. În familiile cu părinţi hiperprotectori, copiii sunt neliniştiţi, fricoşi, dependenţi, greu 

adaptabili.  

 O altă categorie de atitudini greşite din punct de vedere educativ aparţine părinţilor inconsecvenţi, oscilanţi în 

comportament, care trec de la asprimea exagerată, de la duritate la exces de protecţie, îngăduinţă şi răsfăţ. 

Şcolarii proveniţi din asemenea familii au deficienţe în comportare, tulburări de echilibru emoţional, afectiv şi chiar 

manifestări neurotice, care le îngreunează adaptarea la colectivul clasei.  

 Unii părinţi ţin neapărat să-şi vadă realizaţi, prin copii, propriile lor aspiraţii, dorind chiar să le impună o anumită 

profesie. În conflict cu posibilităţile lui de efort, şcolarul este astfel supus unor suprasolicitări care pot avea repercusiuni 

de natură psihică sau care pot să nască sentimente de culpabilitate, opoziţie, lipsă de iniţiativă sau dorinţa de a fugi. 

 La fel de grav este şi dezinteresul faţă de educaţia copiilor. Asemenea situaţii se evidenţiază cu cu uşurinţă, în 

special în familiile cu părinţi recăsătoriţi. 

 Pentru copil, în universul familiei tatal reprezintă puterea,autoritatea si siguranta, iar mama un teritoriu de refugiu, 

de intelegere de ajutor  pe care el, copilul le aşteaptă. 

 Un tată prea exigent şi o mamă prea indulgentă sunt un cuplu care nu poate asigura o bună educaţie copilului. În 

asemenea situaţii, în subconştientul copilului se naşte ideea unei opoziţii tată-mamă. 

 Toată lumea ştie că a fi părinte nu este un lucru uşor , iar pentru a stabili o relaţie optimă părinte-copil este nevoie 

de mai multe lucruri decât de dragostea părintească. Părinţii nu trebuie să uite că sunt un model pentru copiii lor, şi ca atare, 

comportamentul părintelui faţă de copil trebuie să fie corect şi exemplar. 

Desigur , nu se poate oferi o ,,reteta” comportamentala care sa fie aplicata in mod nediferentiat de catre fiecare parinte. 

 In educatia copiilor trebuie sa existe intre parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal 

si celelalte. 

 Imaginea secolului in care traim  depinde de modul in care ne formam copiii, astfel, granita dintre bine si rau, 

adevarat si fals, educatie si abandon scolar poate fi sustinuta numai print-o buna educatie a parintelui.  Educatorul poate fi 

lumina deasupra drumului formarii tinerei generatii, prin consilierea permanenta a parintilor. 
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MODELE  DE ABORDARE A PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MEDIUL ONLINE 

 

CIOINICĂ MARIA 

LICEUL „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” HOREZU 

 

  

Indiferent de ceea ce influențează alegerea stilului, stilul de învățare însăși este de fapt produsul a două perechi 

de variabile, sau a două alegeri separate pe care le facem, corespunzătoare celor două variabile: cum abordăm o însărcinare 

și răspunsul nostru emoțional, sau cum gândim sau simțim despre asta. 

Kolb consideră că nu putem opera în ambele variante situate pe o singură axă în același timp (de exemplu să 

gândim și să simțim). Stilul nostru de învățare este produsul unei alegeri pe care o facem între acestea două. 

Fiecare stil de învățare reprezintă o combinație a două stiluri preferate, Kolb stabilind  patru stiluri de învățare: 

divergent, asimilator, convergent și adaptativ. 

Teoria învățării a lui Kolb are implicații practice ce se regăsesc în două tipuri de învățare: 

✓ învățarea experiențială - o învățare în care subiectul este pus în situații cât mai reale de viață (sau chiar reale) 

din care va extrage învățături, concluzii personale pe baza unui proces facilitat de profesor/facilitator. Experiențele au 

legătură cu o anumită temă și pot fi organizate și structurate de către facilitator sau pot fi declanșate spontan, în contexte 

informale. În ambele situații,  urmează un proces de adresare a unor întrebări deschise la care elevii răspund personal, în 

viziune proprie, la final extrăgând 1-2 concluzii sau învățăminte. 

✓ learning by doing – un proces de învățare în care elevii sunt puși în situația de a realiza singuri sau ușor 

ghidați anumite sarcini relevante pentru scopul și obiectivele de învățare; realizarea cu succes a sarcinii – care poate duce 

la realizarea unor produs final individual sau de grup – este o sursă de reflecție despre resursele personale, despre 

capacitățile proprii sau ale grupului și un spațiu de învățare, valorificând inclusiv eșecul sau greșelile de realizare a 

sarcinii. 

Fluxul unei lecții care se desfășoară prin învățare experiențială ar putea avea următoarea structură: 

1. Asigurarea tranziției la lecția de zi – captarea atenției elevilor. Prin stimularea motivației se  asigură angajamentul 

voluntar al elevilor. În acest moment se pot folosi, în funcție de vârsta și specificul elevilor, o poveste, un concurs, 

o „vrajă”, o glumă, o fotografie, un film scurt, dar cu impact, carduri cu imagini sau mesaje emoționale.(5 min) 

2. Utilizarea experienței elevilor – discuție facilitată cu elevii având ca punct de plecare preocupări, probleme 

curente, teme trecute sau actuale. (10 min) 

3. Parte activă – o sarcină de realizat, un exercițiu pentru grup, un joc. (15 min). 

4. Partea reflexivă –după încheierea sarcinii și raportarea rezultatelor, se vor formula întrebări care să îi ajute pe 

elevi în formularea propriilor concluzii. Întrebările vor aborda niveluri diferite de conștientizare: primele întrebări 

se vor axa pe realizarea sarcinii: Cum a fost realizată? Care a fost nivelul de implicare? A fost o activitate plăcută, 

provocatoare? Care au fost obstacolele? Apoi întrebările vor viza nivelul de cunoștințe vizate: Ce ați învățat? 

Care au fost cunoștințele pe care le-ați aplicat? Ce ați descoperit? Ce ați descoperit despre voi? Dar despre colegi? 

Ultimul nivel va viza transferul cunoștințelor: ce veți face în viitor? Ce poți schimba la modul de lucru? Ce veți 

schimba în viitor? 

 Cum putem aplica o astfel de strategie în mediu online, de exemplu,  la științe?Vom lua de exemplu lecția alcoolul 

etilicv- proprietăți fiziologice, chimie,  clasa a X-a.  
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1. Asigurarea tranziției la lecția de zi – captarea atenției elevilor. Se poate începe cu prezentarea unui PPT 

cu imagini cu oameni în diferite stadii de ebrietate.  

2. Utilizarea experienței elevilor – se poate face o discuție facilitată  în care elevii enumeră semnele după 

care identificăm o persoană aflată în stare de ebrietate. 

3. Parte activăcopiii, utilizând surse de informare online, identifică metabolismul alcoolului în sânge, 

făcând apel la cunoștințele de la disciplina biologie, cu accent pe influența alcoolului asupra ficatului și asupra 

sistemului nervos. Pentru a lucra eficient se vor împărtți pe grupe (de tip break rooms în zoom) (15 min). 

4. Partea reflexivă – după analizarea modului în care s-a realizat cercetarea (cât de dificil le-a fost, cum s-

au împărțit rolurile în echipă, cum au comunicat) se poate muta discuția spre efectele alcoolului asupra 

organismului uman, modul în care ar trebui consumat.  

 Folosirea unei astfel de metode, nu doar va activa un număr mai mare de elevi pe parcursul orei, dar va influența 

în mod pozitiv și modul în care elevii privesc orele de științe, în acest caz. 
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SCURTĂ PRIVIRE ASUPRA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ROMÂNESC 

 

Cioinică Constantin 

Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu 

 

În România postdecembristă reforma sistemului educațional a devenit o constantă. Încercând să alinieze  

învățământul românesc la standardele europene factorii decizionali au analizat tendințele  globale educaționale și, începând 

cu anul 1998, este elaborat un model al absolventului de învățământ obligatoriu și se promovează ideea unui învățământ 

bazat pe dezvoltare de abilități cheie cu caracter transdisciplinar care să ajute elevul în înrolarea în nivelurile superioare al 

învățământului sau în  absorbția pe piața muncii. Se pune astfel accentul pe metodele activ - participative care să conducă 

la un proces educațional conștient. Cel puțin teoretic, profesorii par să fie de acord cu  metodele moderne. Totuși, într-un 

document al Ministerului Educației, publicat în anul 2019, numit „Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea 

curriculumului național” se arată că profesorii continuă să prefere metodele tradiționale de predare – învățare, rămânând 

tributari unor mentalități și rutine învechite cum ar fi citirea superficială a programelor școlare, utilizarea exemplelor 

decontextualizate, considerarea examenelor ca reper fundamental în transmiterea cunoștințelor, etc. De asemenea, 

analizând rezultatele la testele PISA administrate se observă că rezultatele elevilor din mediul rural sau a celor cu 

dizabilități sunt mult mai slabe decât a elevilor din zonele urbane. De asemenea rata absenteismului și a abandonului școlar 

este mai mare în cazul elevilor din zonele izolate sau a celor cu cerințe educaționale speciale. 

 Pandemia COVID 19, a dus la închiderea școlilor unele pe o durată mai scurtă, altele pe o durată mai lungă, 

procesul educațional mutându-se în mediul online. Acest lucru a adus o nouă provocare, pentru că profesorii nu au fost 

instruiți pentru acest lucru. S-a dovedit că utilizarea instrumentelor digitale și folosirea lor în procesul educativ este deficitar 

în rândul profesorilor, ai ales a celor cu vârste mai înaintate sau a celor din mediul rural.  Aplicațiile educaționale de calitate 

au costuri ridicate ceea ce face dificilă achiziționarea lor.  

De asemenea, această situație a dus la creșterea inechităților din sistemul educațional. Copiii care se află în zone 

izolate, sau cei cu venituri mici nu au putut avea acces la servicii educaționale complete. Fie că vorbim despre lipsa 

semnalului sau a dispozitivelor necesare mulți elevi au fost afectați și astfel și rezultatele lor au fost, în mod inevitabil, mai 

slabe. De asemenea, au fost afectate și alte aspecte ale vieții elevilor, cum ar fi formarea abilităților sociale și emoționale. 

O altă provocare  a fost luarea deciziilor și utilizarea unor strategii de comunicare eficiente, astfel încât toți actorii 

din procesul educativ (elevi, profesori, personal didactic auxiliar și neauxiliar, părinți) să fie la curent cu hotărârile și 

deciziile pe care unitățile școlare le iau. De asemenea, este important de aflat în timp util care sunt preocupările și temerile 

generate de acest context și găsirea soluțiilor optime pentru asigurarea unor servicii educaționale echitabile și de calitate.  

Foarte grea va fi revenirea la procesul educativ cu prezență fizică. Este deja demonstrat că elevii au putere de 

concentrare pentru o perioadă foarte scurtă de timp. După ce, pentru o perioadă atât de lungă de timp, au fost obișnuiți să 

primească informația însoțită de imagini, filmulețe, aplicații interactive, le va fi foarte dificil să revină la activitățile din 

sala de clasă unde suportul media este drastic redus. De asemenea, un alt factor disturbator va fi faptul că vor fi mai mulți 

în clasă și vor avea tendința de a-și împărtăși impresiile.  

În aceste condiții se va impune o nouă abordare a procesului educativ. Menținerea elevului activ pe parcursul unei 

ore va presupune creativitate și o bună organizare a activității.  

 Pentru optimizarea actului didactic, în contextul căruia să prevină ori să se elimine eşecul şcolar şi să dezvolte 

succesul şcolar, factorii educativi, profesorul îndeosebi, în afară de calităţile ce-i definesc personalitatea, trebuie să 
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dovedească şi să respecte câteva condiţii specifice, printre care se pot enumera: manifestarea unei concepţii optimiste faţă 

de educaţie, în sensul că fiecare elev normal, pus în condiţii favorabile de dezvoltare şi educaţie, poate deveni un succes 

şcolar, dragoste şi dăruire faţă de elevi, în sensul de a fi părinţi spirituali, căci fără iubire şi fără dăruire faţă de tânăra 

generaţie studioasă nu se poate realiza un act pedagogic de valoare şi eficient, măiestrie pedagogică şi tact pedagogic; 

conştientizarea copilului, elevului şi chiar a studentului faţă de posibilităţile sale reale, de aspectele pozitive sau negative 

ale activităţii şi comportării sale, transformându-l într-un partener al procesului instructiv-educativ, în cadrul căruia să se 

îmbine îndrumarea  şi exigenţele, cu cooperarea, consilieratul, răspunderea personală faţă de actele sale, respectul şi 

ajutorul reciproc. 
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PROIECTAREA/PLANIFICAREA ANUALĂ 

ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022 

Grupa mică B ”Albinuțele” 
 

Prof. Lungu Cristina Florina 

ȘCOLII GIMNAZIALE  

”GEORGE CĂLINESCU” ONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU 

             

 SEMESTRUL I                                                   

SĂP-

TĂ-

MÂ-

NA 

 

PERIOADA 

 

TEMA ANUALĂ DE 

STUDIU 

 

PROIECTUL 

TEMATIC 

SUBPROIECT (TEMA 

SĂPTĂMÂNII) 

 

S1 

S2 

13-17.09.2021 

20-24.09.2021 

Evaluare iniţială Iată-mă la grădiniţă! 

Stai să vezi ce multe știu eu! 

S3 

S4 

S5 

 

27.09-01.10 

04-08.10.2021 

11-15.10.2021 

 

 

Cine sunt/suntem? 

 

Eu și lumea mea  Aceasta este grădinița mea! 

Familia mea 

Mă prezint! (corpul uman) 

S6 18-22.10.2021 Când, cum şi de ce se 

întâmplă? 

Zâna Toamnă A sosit toamna! 

 25-31.10.2021 Vacanța de toamnă 

S7 

S8 

S9 

S10 

01-05.11.2021 

08-12.11.2021 

15-19.11.2021 

22-26.11.2021 

Când, cum şi de ce se 

întâmplă? 

Zâna Toamnă Coșul cu fructe 

Cămara cu legume 

Coronița toamnei 

Pregătirea viețuitoarelor pentru iarnă 

S11 

 

29.11- 03.12 

 

Cine sunt/suntem? Noi suntem români Sunt român, român voinic! 

S12 

S13 

06-10.12.2021 

13-17.12.2021 

Cu ce şi cum exprimăm 

ceea ce simţim? 

Iarna – tradiție și 

magie 

Moș Nicolae și Moș Crăciun -prietenii 

copiilor din lumea întreagă 

Iisus se naște astăzi, copile, pentru tine! 

 

S14 

 

20-22.12.2021 

Evaluare sumativă – Moș Crăciun te întreabă... 

 23.12.2021-

09.01.2022 

Vacanța de iarnă 
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SEMESTRUL II 

SĂP-

TĂ-

MÂ-

NA 

 

PERIOADA 

 

TEMA ANUALĂ DE 

STUDIU 

 

PROIECTUL 

TEMATIC 

 SUBPROIECT (TEMA 

SĂPTĂMÂNII) 

S1 

S2 

10-14.01.2022 

17-21.01.2022 

Când, cum şi de ce se 

întâmplă? 

Zâna Iarnă Iarna în natură 

Jocurile copiilor iarna 

S3 

S4 

S5 

 

24-28.01.2022 

31.01-04.02. 

07-11.02.2022 

 

 

Cum este, a fost şi va fi 

aici pe pământ? 

Călătorie prin țara 

mea 

Călătorie prin oraș 

Avion cu motor du-mă și pe  

mine-n zbor 

Vapor frumos colorat aș pluti cu tine-n 

larg 

S6 

S7 

14-18.02.2022 

21-25.02.2022 

Cu ce şi cum exprimăm 

ceea ce simţim? 

Călătorie în lumea 

poveștilor 

Lumea fermecată a poveștilor 

Prichindei în lumea poveștilor 

S8 S9 28.02-04.03 

07-11.03.2022 

Când, cum şi de ce se 

întâmplă? 

Primăvară dragă, bine 

ai sosit! 

Vestitorii Primăverii 

          Mama – primăvara mea 

S10 

S11 

 

14-18.03.2022 

21-25.03.2022 

 

Cum este, a fost şi va fi 

aici pe pământ? 

Animale mari și mici 

în ogradă la bunici 

Pisica 

Cățelul 

S12 28.03-

01.04.2022 

Cum este, a fost şi va fi 

aici pe pământ? 

În pădure Animale sălbatice de la noi din țară 

 

S13 

 

04-07.04.2022 

Cum este, a fost şi va fi 

aici pe pământ? 

La Zoo 

 

Animale sălbatice din Junglă 

 

S14 08-14.04.2022 Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun! 

 15.04-

01.05.2022 

Vacanța de primăvară 

S15 

S16 

S17 

 

02-06.05.2022 

09-13.05.2022 

16-20.05.2022 

 

Când, cum şi de ce se 

întâmplă? 

 

Magia Primăverii 

A înflorit grădina 

Legume de primăvară 

În lumea insectelor 

S18 

 

23-27.05.2022 Ce și cum vreau să fiu? Îmi aleg o meserie Ce vreau să fiu când voi fi mare? 

 

S19 

S20 

30.05-

03.06.2022 

06-10.06.2022 

                Evaluare finală - Să vezi ce multe știu acum! 

                                            Primul an de grădiniță, către viață o portiță! 
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Oportunități de dezvoltare a competențelor secolului XXI  

prin proiecte Erasmus 
 

Prof. Berenștain Teodora 

Școala gimnazială nr. 7, Galați 

 

În perioada octombrie 2019 - iulie 2021, școala noastră a fost beneficiara proiectului ERASMUS+ intitulat “21
st

 

Century Education and Teaching Skills”. Am avut oportunitatea de a face parte din echipa care s-a deplasat la Barcelona 

și a participat timp de o săptămână la cursurile de formare oferite de Motivated Learning for Everyone (MLFE) prin 

intermediul doamnei Maja Petrusevska.  

Cursul a debutat cu  prezentarea participanților și a programului structurat pe zile, fiind abordat și subiectul 

„fierbinte” al pandemiei și al schimbărilor produse de aceasta în toate domeniile, în special în educație. 

Prima temă a fost legată de o formă inovativă de organizare a interacțiunilor  dintre persoane sau echipe, numită 

„Liberating Structures”, care aduce 33 de noi opțiuni de a ghida o întâlnire de lucru obișnuită, pe lângă cele 5 clasice: 

prezentări, discuții dirijate, discuții deschise, rapoarte de progres și sesiuni de brainstorming. Cele mai simple structuri de 

acest fel sunt: TRIZ – care te ajută să identifici și să oprești acțiunile sau obiceiurile contraproductive, lăsând loc gândirii 

inovatoare; Troika Consulting – o metodă practică și creativă de a-ți ajuta colegii; 1-2-4-ALL – un mod rapid de a genera 

întrebări, idei și soluții implicând în discuții oricât de multe persoane; Impromptu Networking – ne învață să construim 

imediat conexiuni, împărtășindu-ne provocările și așteptările, și The Spiral Journal. Mai multe detalii se află pe 

www.liberatingstructures.com.  

În ziua următoare am discutat despre evaluarea studenților vs. evaluarea profesorilor, despre autoevaluarea pe 

termen lung, și am aflat că site-ul FutureMe.org îmi poate livra o scrisoare de la mine („a personal letter to myself ”). De 

asemenea, am discutat despre deprinderi de învățare inovatoare, cum ar fi: învățarea prin cooperare (Cooperative Learning), 

învățarea bazată pe proiecte (Project-based learning), învățarea bazată pe investigație (Inquiry-based learning), învățarea 

limbilor străine prin atribuirea de sarcini (Task-based language teaching) și despre Gamification – jocuri digitale pentru 

învățare în secolul 21: Grabolo game, Jigsaw, Kahoot etc. 

A urmat o zi extrem de instructivă în care am făcut cunoștință cu regula 90/10 a lui Stephen Covey, „Life is 10% 

what happens to you and 90% how you react” (https://www.youtube.com/watch?v=eB5x01kN28w). Stephen Covey este 

autorul unora dintre cele mai vândute cărți de dezvoltare personală, printre care „Cele șapte deprinderi ale persoanelor 

eficace”, „Leadership centrat pe principii”, „Al 8-lea obicei: de la eficacitate la măreție” și „Liderul din mine”; am discutat 

apoi despre „Framing” – o tehnică folosită în influențarea percepției unor informații în funcție de modul în care sunt 

prezentate.  

Ce face ca un profesor bun să devină extraordinar ne-a spus Azul Terronez în discursul său de la conferința  

TEDx (https://www.youtube.com/watch?v=vrU6YJle6Q4&t=245s) iar discuția a continuat cu modurile în care am putea 

forma legături puternice cu elevii noștri. Rețeta e simplă, dar nu simplu de pus în practică: crează un mediu de învățare 

sigur, asigură echitatea, aplică metode de educație informale și nonformale și dezvoltă interacțiuni bazate pe respect, 

încredere și interese comune. Într-un workshop antrenant ne-am construit fiecare un „scut al valorilor și competențelor” 

(The shield of a trustful teacher), care ne-a solicitat creativitatea și talentul grafic, și o „busolă etică” (The ethical compass).  

O altă tehnică interesantă folosită în psihologia aplicată este „nudging”, creație a dr. Richard Thaler,   profesor 

de economie și științe comportamentale la Universitatea din Chicago și laureat al premiului Nobel în științe economice 

http://www.liberatingstructures.com/
http://www.youtube.com/watch?v=eB5x01kN28w
http://www.youtube.com/watch?v=eB5x01kN28w
https://www.youtube.com/watch?v=vrU6YJle6Q4&t=245s
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(2017). (https://www.youtube.com/watch?v=xoA8N6nJMRs&t=84s). El definește „nudge” ca fiind o mică schimbare în 

mediu, care ne atrage atenția și ne influențează predictibil comportamentul, însă fără a impune restricții de niciun fel.  

Arhitectul schimbării organizează contextul în care oamenii fac anumite alegeri, deoarece, de multe ori, ei nu 

aleg ce este cel mai bine pentru ei din diferite cauze: lipsa experienței, a informațiilor, a feed-back – ului sau a voinței. Mai 

jos sunt două exemple de nudging: o trecere de pietoni desenată în acest fel dă iluzia unui obstacol iar șoferii frânează din 

reflex, iar o farfurie mai mică, dar plină, te poate face să crezi că ai mâncat destul. 

 

 

 

 

 

Printre metodele de aplicare a nudgingului se numără avertismentele grafice sau scrise într-un anumit mod, 

informarea oamenilor asupra urmărilor deciziilor pe care le-au luat în trecut, prezentarea în mod simplificat a unor norme 

sau reguli și chiar funcția reminder a telefonului. 

Această tehnică poate fi aplicată cu succes și în educație, după cum am aflat în penultima zi a cursului, când am 

urmărit câteva exemple de strategii creative bazate pe nudging, folosite pentru a activa elevii la clasă,  

(https://www.youtube.com/watch?v=qo3c0iHhyEw), programul de sprijin al unui elev și „The Bullet Journal” – o metodă 

de a-ți programa ziua într-un mod creativ. (https://www.youtube.com/watch?v=WPx8d11JQCI). 

A urmat o sesiune de brainstorming în care am căutat metode de a aplica nudgingul pentru a-i influența pe elevii 

noștri să se comporte în anumite moduri și am creat nudge-uri pentru a ajuta elevii și părinții. 

Am primit câteva sugestii de lecturi despre comportamentul uman, după cum se vede mai jos, 

 

iar în ultima zi am reflectat asupra activităților săptămânii, am rememorat provocările pe care le-am avut în acest timp, am 

fost surprinși de cât de multe am învățat și satisfăcuți de experiența căpătată. Ne-am luat rămas bun cu destule emoții, dar 

cu recunoștință și cu speranța unor întâlniri viitoare.  

Experiența culturală pe care am avut-o a fost, de asemenea, semnificativă, deși limitată de pandemie. Am văzut 

catedrala La Sagrada Familia (care era închisă), Parcul Güell, casa La Pedrera, casa Batllo, muzeul în aer liber Pueblo 

Español, muzeul Picasso, am străbătut La Rambla, am urcat la castelul Montjuic și am făcut cunoștință cu oameni deschiși 

și veseli. Mi-am promis să revin într-o vacanță, sau, de ce nu, la un alt curs! 

https://www.youtube.com/watch?v=xoA8N6nJMRs&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=qo3c0iHhyEw
https://www.youtube.com/watch?v=WPx8d11JQCI
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Jurnalul reflexiv, o metodă complementară de evaluare 
 

Stanciu Constanța 

Școala Gimnazială Nr.178, București, sector 1 

 

 

 
Metodele complementare de evaluare constituie o alternativă la formulele tradiţionale ale 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 investigaţiei, al proiectului şi al portofoliului, al hărţilor conceptuale 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. 

       

Jurnalul reflexiv (“reflexive diary”) se înscrie în rândul metodelor alternative de evaluare şi cuprinde însemnările 

elevului asupra aspectelor trăite în procesul cunoaşterii Este o “excelentă strategie de evaluare pentru dezvoltarea 

abilităţilor metacognitive”,  constând în reflectarea elevului asupra propriului proces de învăţare şi 

cuprinzând  reprezentările pe care le-a dobândit în timpul derulării acestuia. 

 

Se poate centra pe aspectele următoare: 

1) dezvoltarea conceptuală obţinută; 

2) procesele mentale dezvoltate; 

3) sentimentele şi atitudinilor experimentate (trăite). 

 

Reflecţia elevului asupra acestor aspecte poate îmbunătăţii învăţarea viitoare. 

 

În jurnalul reflexiv se trec în mod regulat, experienţe, sentimente, opinii, gânduri împărtăşite cu un punct de 

vedere critic. Elevul este îndemnat să răspundă la întrebări de genul: 

 

➢ Ce ai învăţat nou din această lecţie? 

➢ Cum ai învăţat? 

➢ Ce sentimente ţi-a trezit procesul de învăţare? 

➢ Care din ideile discutate ţi s-au părut mai interesante? 

➢ Care necesită o clarificare? 

➢ Ce dificultăţi ai întâmpinat? 

➢ Cum te simţi când înveţi la ştiinţe? 

➢ Cum poţi utiliza în viitor această experienţă de învăţare? 

➢ În ce măsură ceea ce ai studiat  ţi-a satisfăcut aşteptările? 

➢ Cum îţi place să înveţi în viitor următoarea temă (capitol, lecţie)? 

➢ Ţi-a plăcut experienţa (de învăţare)? Dacă da,  de ce? 

➢ Dacă ai putea schimba ceva, ce ai face? 

➢ Adaugă alte comentarii care te preocupă.  
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Jurnalul reflexiv reprezintă un dialog al elevului purtat cu sine însuşi, din care învaţă despre propriile procese 

mintale. Prin această metodă alternativă se urmăresc trei probleme: 

➢  autoreglarea învăţării (prin examinarea atitudinilor, a dedicaţiei şi a atenţiei concentrate în direcţia depăşirii unei 

sarcini de învăţare); 

➢  controlarea acţiunilor desfăşurate asupra sarcinii de învăţare (prin analiza planificării, a demersurilor 

metodologice de rezolvare a sarcinii şi a rezultatelor obţinute); 

➢  controlarea cunoaşterii obţinute (prin analiza noţiunilor asimilate, a lacunelor înregistrate şi a cauzelor acestora). 

 

Avantajele aplicării acestei metode: 

➢ jurnalul reflexiv este o modalitate reflexivă, deschisă şi flexibilă de evaluare; 

➢ elevul poate să-şi exprime propriile nemulţumiri, dar şi expectaţiile, exprimându-şi dorinţele şi satisfacţiile; 

➢ învăţătorul poate să cunoască (cu voia elevului) şi alte aspecte care influenţează procesul învăţării şi astfel să-l 

ajute pe elev şi să sporească calitatea instruirii; 

➢ cunoscând aceste aspecte, se produce o mai mare apropiere între învăţător şi elev, acesta din urmă simţindu-se 

înţeles şi conştientizând faptul că sunt luate în consideraţie circumstanţele;  

 

Dezavantajele jurnalului reflexiv ţin de elaborarea sa. Pentru a fi eficient jurnalul  reflexiv trebuie completat 

periodic. Acest lucru solicită disciplină şi notarea cu  regularitate a reprezentărilor elevilor, precum şi a punctelor de vedere 

critice. Nu este o  muncă uşoară, deoarece elevii nu sunt obişnuiţi să reflecte asupra muncii lor. Ei trebuie învăţaţi şi 

îndreptaţi treptat pe acest drum al analizei proprii, pentru a înţelege de ce este  necesară şi cum trebuie făcută.  
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INOVAȚIE ȘI MOTIVAȚIE  

ÎN EDUCAȚIA NONFORMALĂ 

 

                                                                      PROF. ÎNV. PRIMAR STANCIU DANIELA 

                                                                ȘC. GIMN. ”TUDOR MUȘATESCU”- PITEȘTI 

 

 

          ”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.”   

 (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 

         Activitățile extracurriculare sunt definite ca activități supravegheate de adulți, care nu au legătură cu curriculumul 

pentru educație timpurie și oferă oportunități pentru copii să facă parte dintr-un grup după orele de grădiniță/școală. 

Activitățile extracurriculare pot juca un rol influent în viața unui copil. Mai multe lecții de viață sunt învățate în afara școlii 

prin aceste activități. Copiii care participă la activități extracurriculare au adesea realizări academice mai bune, obțin un 

punctaj mai mare la teste, frecventează mai des școala, au mai multe oportunități de socializare, au o mai mare stimă de 

sine și au o mai bună legătură cu instituția școlară.Participanții la activități extrașcolare învață adesea abilități precum 

munca în echipă, leadership și managementul timpului pe care poate nu le pot învață în clasă.  

         Deoarece majoritatea programelor după școală solicită participantului să aibă un anumit tip de comportament, aceștia 

sunt adesea mai puțin susceptibili să se implice în comportamente riscante. 

         Impactul pozitiv al activităților extracurriculare poate fi observat în multe programe oferite, inclusiv atletism, arte și 

programe după grădiniță/școală. Această participare presupune îndrumare din partea adulților, mentorilor sau modelelor 

de rol și suport academic. Unele activități extracurriculare au contracte pe care participanții trebuie să le urmeze pentru a 

rămâne înscriși. Acest lucru îi ajută pe copii în mod academic, deoarece ei pot colabora și se pot ajuta reciproc. Copiii care 

sunt implicați într-o activitate extracurriculară raportează că au mai mulți prieteni și mai multe oportunități de socializare 

decât cei care nu participă la activități extracurriculare (Blomfield & Barber, 2010).  Există multe efecte pozitive pentru 

copiii care participă la activități extracurriculare.  

         Modernizarea și perfecționarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităților școlare cu activitățile 

extrașcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valențe formative, deoarece acestea permit manifestarea creativității și 

imaginației copilului preșcolar/școlar. Datoria dascălilor, care sunt deschizătoare de drumuri, este de a-i implica pe copii 

în diverse activității care să coincidă cu societatea de azi.  

        Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de specialitate 

susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, 

li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, 

activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

        Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ, 

cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 

       Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementa orelor clasice de predare-învățare. 

      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. 
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În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, 

atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitate. 

      Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi 

aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv,copiii participă 

într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor 

extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 

şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

      O trăsătură importantă a activităţilor extraşcolare este aceea că antrenează copiii în activităţi diverse, cu o structură 

aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare, într-un mediu care permite dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 

facilitarea integrării în mediul şcolar. 

       Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, 

la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, 

activități sportive, legate de protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

• înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții extrașcolare specializate 

(cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, etc); 

• au rol complementar celui al școlii; 

• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile extrașcolare reprezintă un element 

fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 

• oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor atrag interesul acestora de a 

participa cu plăcere sunt activitățile extracurriculare. 

        Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât au un impact pozitiv 

asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și 

B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, 

astfel: 

• participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea rezultatelor și performanțelor 

școlare; 

• participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să urmeze o școală superioară 

(nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

• participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul elevilor participanți 

          O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu partea 

practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor 

elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în 

modul de desfășurare a acestora. 

         Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai 

variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socioculturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 

oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 

atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 

afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.    

       Activităţile extracurriculare se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: activităţi artistice, ştiinţifice, activităţi 

sportive, obşteşti, turistice ş.a.m.d. Astfel de activităţi oferă numeroase prilejuri de afirmare a elevilor, de dezvoltare a 
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personalităţii acestora, întrucât lumea actuală este stăpânită de televizor sau de calculator. Internetul a intrat cu adevărat în 

ultimii ani, în viața noastră, a celor mai mulţi, dacă nu chiar a tuturor. Lumea virtuală s-a deschis pentru toți. O bună parte 

din existenţa noastră se desfăşoară în acest mediu, căruia îi folosim intensiv imensele resurse şi posibilităţi, de la comerț şi 

banking online, la lectură; de la socializare la cursuri universitare, de la muzică, jocuri şi filme la comunicarea cu cei aflaţi 

departe. Internetul ne-a schimbat fundamental experienţele, trăirile, ideile iar aventura simbiozei noastre cu lumea virtuală 

oferită de el continuă şi se intensifică. 

        Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează 

acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, 

manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în 

asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 

posibilităţi deosebite săşi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 

obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de 

talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor 

şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

        În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe tineri  în spiritul societății 

actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci 

va fi „a lor”. 

      ”Nu primim înțelepciunea mură în gură; trebuie să o descoperim în noi înșine după o călătorie pe care nimeni nu o 

poate face în locul nostru și de care nu te poate scuti nimeni.” (Marcel Proust) 
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

         AN ŞCOLAR: 2021-2022 
 

Cibotariu Lucia 

Liceul Tehnologic ”Ioan N. Roman” din Constanța 

 

 

Unitatea de învăţământ:LICEUL TEHNOLOGIC ”IOAN N. ROMAN”, CONSTANȚA                        

Profilul: Servicii 

Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională: Turism şi Alimentaţie 

Modulul: CALITATEA ÎN TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 

Nr. de ore/an: 68  T: 34    LT: -    IP: 34 

Nr. ore săptămână: din care:T: 1    LT: -    IP: 1 

Clasa: a IX-a B 

Profesor: CIBOTARIU LUCIA 

Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.N.C.S.: 4457/2016,  

Programa aprobată prin Ordinul M.E.N.C.S.: 4457 din 05.07.2016 

 

Nr. 

crt. 

URÎ 4. ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN 

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 

Conţinuturi 

 

Nr. ore Săptămâna Obs. 

CUNOȘ-

TINȚE 

ABILI- 

TĂȚI 

ATITU- 

DINI 

T LT IP T LT IP 

1. 4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

4.2.1. 

4.2.2. 

4.2.3. 

4.3.1. 

4.3.2. 

4.3.3. 

Prezentarea programei. Noțiuni 

introductive. 

Calitatea produselor și a serviciilor 

Definirea conceptului de ”calitate” 

Ipostazele calității 

Factorii ce determină și influențează 

calitatea produselor și a serviciilor: 

- factorii principali și secundari; 

- factori care influențează calitatea 

serviciilor turistice (hoteliere):  

calitatea facilităților,   

calitatea personalului,  

alte elemente de organizare. 
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Caracteristici de calitate ale produselor  

Caracteristicile serviciilor 

- diferențele de bază între bunuri și 

servicii; 

- caracteristici de calitate ale serviciilor 
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2. 4.1.4. 

4.1.5. 
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4.1.9. 
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4.2.5. 

4.2.6. 

4.2.7. 

4.2.8. 

4.2.9. 

4.3.4. 

4.3.5. 

4.3.6. 

4.3.7. 

Valoarea nutritivă a produselor 

alimentare 

Componentele valorii nutritive 

Calcularea valorii calorice a alimentelor 

Caracteristicile organoleptice ale 

grupelor de mărfuri alimentare 

Cerealele și produsele din cereale 

Legume și fructe. Produse rezultate din 

prelucrarea lor 

Carnea, subprodusele și produsele din 

carne 

Peștele, subprodusele din pește și alte 

produse marine 

Laptele și produsele lactate 

Condimente, stimulente și alte adaosuri 

Verificarea calității produselor și 

serviciilor 

Verificarea organoleptică a principalelor 

produse alimentare 

Modalități de apreciere a calității 

serviciilor 

Marcarea, etichetarea și ambalarea 

produselor 
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Componentele și formele marcării - 

etichetării produselor 

Marcarea ecologică a produselor 

Funcțiile și clasificarea ambalajelor 

Metode de ambalare 

Respectarea drepturilor consumatorilor 

conform 

legislației în vigoare 

Drepturile consumatorilor 

Sancţiuni pe tipuri de abateri pentru 

nerespectarea drepturilor 

consumatorilor 
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3. 4.1.10. 4.2.10. 4.3.8. Standardizarea produselor și serviciilor 

Sisteme de asigurare a calității produselor și serviciilor la 

nivel de întreprindere și la nivel național 

Standarde de calitate privind produsele și serviciile 

- documente care certifică și atestă calitatea produselor 

- normative de calitate pentru serviciile hoteliere 

RECAPITULARE 
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Observație: Săptămâna 8-14.04-Săptămâna altfel; 

      Săptămânile 35-37 sunt stagii de pregătire practică 
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Comunicarea creativă  între profesor și elevul nonverbal cu cerințe educative speciale 

 prin sistemul PECS (“Picture Exchange Communication System”)   

 

Prof. psihopedagogie specială, Sterea Genoveva 

Școala Profesională Specială „Emil Gârleanu”, Galați 

 

 Unii elevi cu CES prezintă întârzieri în dezvoltarea limbajului şi deficiență  în a compensa deficitul de limbaj prin 

gesturi şi mimică. Astfel, pentru a obţine ceea ce doresc, recurg la a conduce adultul de mână până în locaţia unde se află 

obiectul dorinţei lor. Cercetări actuale sugereză faptul că majoritatea elevilor cu autism nu folosesc limbaj funcţional la 

data diagnosticului (Clinical Practice Guideline, 1999). Experţii estimează faptul că 75% din aceștia pot dezvolta limbaj 

funcţional cu ajutorul unei forme de terapie adecvate. Acest procent cuprinde cazurile de retard uşor şi mediu. Terapia vine 

ca un adjuvant în viața acestora și cei mai mulți dintre elevii diagnosticați cu deficiență ușoară remediază tulburarea de 

limbaj, chiar dacă din punct de vedere calitativ acesta este deficitar (apar inversiuni pronominale, anormalităţi de prozodie  

- ritm, fluenţă, volum, inflexiuni).  

 Pe lângă dificultăţile de exprimare, acești elevi au dificultăţi mari de înţelegere. Ei pot să nu înţeleagă nimic din 

ceea ce li se spune sau să înţeleagă doar cuvinte de bază sau comenzi uzuale care au fost repetate de nenumărate ori. Pentru 

unii dintre ei, limbajul este doar un zgomot de fond fără semnificaţie. Alții procesează întârziat limbajul şi de aceea au 

nevoie de timp îndelungat pentru a răspunde. Caracteristicile pe care le prezintă, se rezumă la: 

• Dificultăţi în a-i capta atenţia şi de a împărtăşi atenţia, manifestate ca: eşec în a-şi orienta atenţia după indicarea cu degetul 

a unui obiect de către o altă persoană, eşec în a indica unei alte persoane obiectul pe care îl doreşte sau obiectul care îi 

atrage atenţia, prin faptul că nu priveşte în ochi adultul pentru a împărtăşi bucuria jocului, nu aduce adultului jocuri, obiecte 

de interes pentru a i le arăta; 

• Este ecolalic -  fie în forma imediată sau întârziată (repetă imediat sau întârziat cuvintele unei alte persoane sau construcţii 

verbale auzite la televizor); 

• Poate să nu răspundă la auzul numelui propriu (audiograma indică lipsa existenţei problemelor la nivelul analizatorului 

auditiv). 

 Un aspect important și problematic îl constituie segmentul cu tablou clinic grav care nu are succes în achiziționarea 

limbajului funcțional, pragul potențial  fiind de emitere a unor sunete incidentale fără semnificație. Terapia limbajului se 

referă nu doar la limbajul verbal, ci cuprinde întreaga sferă complexă a comunicării. Compensarea, acțiune care constă în 

reechilibrarea, recuperarea unei inferiorități, eliminarea unei frustrări, a unui prejudiciu de natură fizică sau spirituală, apare 

necesară în cazul persoanelor cu șanse reduse de recuperare.  “Picture Exchange Communication System” sau PECS (1985, 

Andrew Bondy, Ph.D., Lori Frost, M.S) sau sistemul de pictograme este o formă de comunicare “alternativă și 

augmentativă” în cazul elevilor cu tulburare de limbaj.  

Un copil care nu vorbește la vârsta de 4/5 ani, are nevoi complexe de comunicare care nu mai pot fi intuite de părinți sau 

cadrul didactic de la clasă. Acest sistem vine în ajutorul comunicării și limbajului, punând la dispoziția copilului imagini 

care conțin lucrurile de care copilul ar putea avea nevoie: apă, mâncare, dulciuri, jucării, toaletă. Copilul este învățat ce 

semnifică fiecare imagine și cum să o folosească pentru a primi ceea ce dorește, imaginile devenind astfel “cuvintele” 

copilului. 

 În același timp este important să se lucreze pe limbajul gestual, care face parte din componenta expresivă a 

limbajului. Gesturile, învățate într-o etapă inițială, dupa exersarea imitației grosiere și fine, însușirea instrucțiilor fizice  pot 
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îmbunătăți copilului comunicarea cu cei din jur și duc la o scădere apreciabilă a frustrării. În subsidiar, e necesar să se 

lucreze dezvoltarea limbajului receptiv (înțelegerea limbajului), în activități în care elevul trebuie să facă anumite lucruri, 

să arate, să dea, să pună, prin programe de identificare a obiectelor 3 D (tridimensional, adică obiecte reale), apoi 2D 

(bidimensional, adică fotografii/imagini), și a acțiunilor. 

 În prima etapă, “Cum să comunicăm!”, elevul învață să schimbe câte o pictogramă (pe fond alb și cuvântul scris 

cu litere mici de tipar) pentru obiecte sau activități pe care le doresc, partenerii stând pe scaun.  Nu există întrebarea 

“Vrei…?”, ci obiectele dorite, mai întâi alimentare, apoi ludice/jucării, trebuie să fie întăritoare prin ele însele, astfel încat 

elevul va fi promptat/sprijinit  să facă schimbul între pictograma cu ciocolată, de exemplu, și obiect. Consecința verbală 

există pentru a dezvolta limbajul pasiv al copilului (“ O! Ciocolata!”; nu este recomandată utilizarea de propoziții ample, 

dezvoltate: “Ai vrut ciocolata, deci!”). Nu se folosesc întăritori sociali (laudă). Criteriul de reușită este de 80-90 % în 2-3 

ședințe consecutive. 

        Dacă la început mâna stângă de schimb a profesorului este apropiată de pictogramă pentru a facilita schimbul, ulterior 

aceasta se retrage, mărindu-se distanța, prin prisma principiului secvențializării gradului de dificultate, până în momentul 

în care elevul va întoarce mâna partenerului de schimb pentru a-i înmâna pictograma.  

 Folosind o singură pictogramă, elevul învață să generalizeze această noua abilitate în spații diferite, cu persoane diferite.  

         În etapa a doua, “Distanțarea”, se mărește distanța dintre profesor și elev. Acesta se afla la un pas de copil, astfel încât 

acesta din urmă nu va trebui să se ridice de pe scaun, ci doar sa întindă mâna până la instructor, ulterior distanța va crește 

progresiv cu un pas, astfel încât copilul va trebui să se deplaseze până la profesor. Criteriul de reușită este de 80-90 % în 

2-3 ședințe consecutive. Ulterior, se mărește distanța dintre elev și pictograma, secvențial, astfel încât copilul se va deplasa 

până la imagine, partenerul de comunicare rămânând pe scaun. 

 În etapa a treia, “Discriminarea pictogramelor”, elevul învață să aleagă și să ceară dintre două sau mai multe 

pictograme preferate. Acestea sunt plasate pe cartea/caietul de comunicare - un dosar special A5, cu benzi de arici/velcro, 

cu pagini colorate, laminate  unde sunt stocate pictogramele pe categorii și pot fi mutate cu ușurință pentru comunicare. 

Pentru prima dată, pentru deprinderea activității, dosarul conține doar o imagine, pe care elevul o va lua din dosar și o va 

atașa pe banda velcro de pe copertă. În alegerea obiectului preferat, nu se adresează întrebarea “Ce vrei?”, specifică 

programului obiect preferat/nepreferat. Promptul poate fi de poziție, sau supradimensionarea jetonului preferat, viu colorat, 

în timp ce pictograma celui nedorit poate fi la început un jeton alb, apoi cu obiectul nepreferat, dar alb-negru. Ulterior, se 

vor introduce două obiecte preferate, până la patru obiecte. 

 În etapa a patra, “Structura propoziției”, elevul învață să construiască propoziții simple pe o bandă de comunicare 

detașabilă, folosind pictograma “Eu vreau” (pe un fond colorat), urmată de o pictogramă a itemului dorit. Nu se utilizează 

comanda verbală sau promptul verbal. În aceasta fază, el  învață să își dezvolte propozițiile prin adăugarea adjectivelor, 

verbelor și prepozițiilor. Mai întâi, pictograma “Vreau” rămâne imobilă, pe banda de comunicare, iar obiectul preferat la 

vedere, elevul ia pictograma și o așază lângă “ Vreau”. Este  important ca profesorul să îi arate copilului propoziția formată 

și să o verbalizeze clar, cu pauză între cuvinte și cu indicare gestuală în timpul corespondenței cuvânt – imagine 

(“Vreau…apa!”).  De obicei în această etapă elevii încep să verbalizeze, chiar dacă aproximează. Ulterior, pictograma 

“Vreau” nu mai este plasată pe banda de instrucțiuni, ci în apropiere, iar obiectul preferat este la vedere,  elevul trebuind  

să plaseze jetoanele corect. Se citește propoziția formată, cu latență între indicarea pictogramei și rostire, astfel încât copilul 

are timp să verbalizeze. Se oferă consecință socială (“Super!”/”Grozav!”/”Bravo!”).  Urmează ca obiectul preferat să fie 

căutat în dosar de copil, apoi va discrimina între 5-10 obiecte preferate, numărul lor crescând treptat zilnic. Se generalizează 

locul de lucru și partenerii de comunicare. Atributele se introduc prin ramânerea imobilă a propoziției și plasarea jetonului 
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ce simbolizează caracteristica (jeton colorat/ sau pe care scrie “mare”). Apoi jetonul cu atributul rămâne imobil, se schimbă 

doar pictograma obiectului. 

 În etapa a cincea, “Adresarea întrebărilor”, elevul  învață să folosească PECS, pentru a răspunde la întrebarea ”Ce 

vrei/dorești?” , însă tonalitatea este flexibilă, lipsită de fermitate, normalizată. Pictograma va fi plasată în apropiere, ulterior 

în alt colț al clasei. Se verbalizează propoziția cu aceeași latență pentru apariția verbalizării copilului. Dacă nu reușește, va 

verbaliza profesorul. 

 În etapa a șasea, “Răspunsuri și comentarii”, elevul este învățat să comenteze ca răspuns la întrebările “Ce vezi?”, 

“Ce auzi?” și “Ce este acesta?”. Învață să alcătuiască propoziții cu: “Eu văd…”, “Eu aud..”, “Eu simt..”, “Am ceva!” , 

“Acesta este…”. De exemplu, la masa de lucru, cu obiecte 3 D,  întrebarea este “Ce vezi?”, elevul va plasa pictogramele 

ordonat, introducându-se distractori  neutri din programele de instrucții, schema corporală. Ulterior, se lucrează  

discriminarea cu distractori masterați: “Ce vezi?”, copilul plasează “Văd….cal!”, și înainte de recompensare, este întrebat 

“ Ce vrei?”, copilul având ca sarcină să plaseze “Vreau…ciocolata!”. Se transferă apoi, în povestire pe cărți. Se creează 

oportunități, dacă un elev cu autism atipic/ușor  învață aceste cereri în context similar create de profesor, însă răspunsul se 

concretizează prin verbalizare, elevul fără limbaj va constitui propoziții în scopul gestionării unei situații: ajutor, ieșire din 

sarcina, atragerea atenției etc. (“ Vreau…ajutor…ușa!”/ “Vreau…pauza!”). Ulterior, se introduc pictograme cu” Da”  și 

“Nu”, pentru atașarea la propoziție și conturarea semnificației afirmative sau negative. 

 PECS  a avut succes la persoane de toate vârstele, demonstrând varietatea de dificultăţi cognitive, fizice și de 

comunicare. Unii, după ce au început să folosească acest sistem de comunicare, au ajuns la un stadiu în care verbalizarea 

a fost posibilă, în timp ce alții au trecut la sisteme de voice output. 
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Recuperarea elevilor cu CES prin stimulare polisenzorială 

 

Prof. psihopedagog, Natalia Stratulat 

Școala Profesională Specială „Emil Gârleanu”, Galați 

 

Maria Montessori consideră că simțurile noastre sunt niște „porți deschise spre lume”, iar „o libertate reală și 

interioară nu poate fi oferită și nu poate fi nici măcar cucerită. Ea poate fi construită de către fiecare doar în sine însuși, ca 

parte a personalității și de aceea nu poate fi nici pierdută.” Încă din primii ani de viață ai unui copil cu CES, dezvoltarea 

senzorială devine extrem de importantă, pe același loc cu dezvoltarea fizică sau intelectuală. Procesele senzoriale 

reprezintă baza învățării și experienței copilului. 

Prin interacțiunea sa cu materialele senzoriale, copilului îi sunt oferite informațiile de bază pentru ca, mai apoi, 

el să poată fi capabil să clasifice lucrurile din jurul său prin propriile lui experiențe cu mediul care îl înconjoară. 

Maria Montessori a fost de părere că experiențele senzoriale încep încă de la naștere. Astfel, prin toate cele cinci 

simțuri ale sale (tactil, auditiv, vizual, olfactiv si gustativ), copilul este capabil să descopere și să își înțeleagă mediul în 

care trăiește și pentru a putea găsi un mod de a comunica cu ei.. Poate de aceea Maria Montessori a numit copilul 

“explorator senzorial”. Pentru a se putea obţine progrese copilul trebuie să conştientizeze stimulul, acesta fiind urmat de 

toleranţa la stimul. Dacă este recunoscut, i se va da şi o semnificaţie care să aibă o legătură cu 

mediul. Înţelegerea/transmiterea sensului şi a relaţiei reprezintă cea mai necesară şi problematică parte a formării unui copil 

cu deficienţe multisenzoriale. Chiar şi atunci când un copil  s-a adaptat la mediu într-o oarecare măsură, tot va căuta 

modalităţi proprii de a descoperi bucuria şi de a evita ce este dificil pentru el. 

Uneori, un singur stimul nu produce nici o reacţie şi, de aceea, este nevoie de mai mulţi stimuli. De exemplu, când 

un copil cu deficienţe multisenzoriale este întrebat dacă doreşte un biscuit se poate întâmpla ca el să se pregătească să 

miroase ceva, iar acestă combinaţie inutilă de stimuli să ducă la abaterea atenţiei copilului de la acel ceva anume urmărit. 

Pentru ca o astfel de combinaţie să fie utilă, este esenţial ca toţi stimulii să fie relevanţi pentru acelaşi element. Neavând 

simţuri, copilul nu poate sesiza intensitatea unui stimul. Deşi intensitatea stimulului se poate exagera (mai tare, mai mare) 

trebuie să ne asigurăm că, pe de o parte, copilul percepe acel stimul iar, pe de altă parte, că exagerările produse nu dăunează 

fiziologic, nu crează şocuri sau respingeri.  

Cel mai simplu mod de a ajuta un copil să se concentreze este de a elimina orice element de distragere. Ideal ar fi 

să se lucreze cu copilul într-o încăpere spaţioasă, cu pereţi uniformi, cu proprietăţi acustice – numită cameră de stimulare 

multisenzorială/polisenzorială, cu dublu rol: de stimulare și de relaxare.  În egală măsură, pe lângă amplificarea sunetului, 

intensitatea luminii, concentraţia mirosului, exagerarea atingerii se pot controla şi spori cantitatea de stimuli de distragere. 

Folosind astfel de stimuli, atent controlaţi, copilul se poate acomoda treptat la mediul natural. Trebuie să se aibă în vedere 

contrastul, claritatea şi identificarea. Contrastul se poate obţine, de plidă, prin acoperirea ochilor copilului cu palma: imediat 

ce palma este luată de la ochi, imaginea obiectului aşezat chiar în faţă este percepută mai intens, sau contrastul alb/negru, 

aspru/moale, moale/tare, mare/mic. Obiectele, imaginile, gusturile şi mirosurile nu trebuie asociate cu stimuli nerelevanţi. 

Formele şi culorile trebuie să aibă un contur clar. Formele de construit şi sunetele trebuie să fie cât se poate de simple. 

Caracteristicile care pot fi folosite pentru rememorare trebuie etichetate şi asociate cu alte denumiri şi experienţe, de 

exemplu, fără formă, curată, umedă, pentru spălat – apă, fără formă, de băut - lapte. Acest lucru îl va ajuta pe copil să facă 

diferenţe şi între alte obiecte, de exemplu: papuci şi pantofi.  
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Formarea senzorială depinde de consideraţii cum sunt cele ce urmează: fiecare exerciţiu este extins şi complicat 

în funcţie de progres în mobilitate şi de conştientizare a spaţiului: tot ce atinge un copil, pentru că doreşte, înseamnă un 

plus de şansă pentru a pipăi şi analiza un alt obiect care i se dă.  

Un alt factor cu o contribuţie esenţială este folosirea mâinilor, mai ales pentru deprinderile ocupaţionale. Mulţi 

copii cu deficienţe multisenzoriale se opun sau nu le place să „manevreze” lucruri. Este normal având în vedere că obiectele 

pot reprezenta nişte „intruşi” nedoriţi şi care nu au nici o semnificaţie sau care nu sunt plăcute la atingere. Trebuie să se 

ţină cont de hiposensibilitatea sau hipersensibilitatea mâinilor copilului şi în funcţie de acestea să se facă adaptările. În 

cazul în care acestea nu sunt hipersensibile sau hiposensibile, atunci orice obiect prezentat copilului trebuie să aibă o 

legătură cu activităţile care vin în întâmpinarea nevoilor lui, care satisfac nevoile elementare ale acestuia: numai aşa acestea 

vor căpăta o semnificaţie.  

    Pentru orice copil cu deficienţe multisenzoriale este foarte important să atingă şi să fie atins. Deşi mâinile sunt 

cele care au cel mai important rol, nu trebuie neglijate alte părţi ale corpului, în special gura şi picioarele. Conştientizarea 

prin atingere este întărită de mişcare. Orice vine în contact cu pielea, va fi sesizat mult mai uşor dacă se mişcă sau este 

mişcat, indiferent dacă este o periuţă de dinţi, o rază de lumină, sunet, caldură, vibraţie. Dominanţa unei mâini (dreptaci 

sau stângaci) se stabileşte în jurul vârstei de 6 luni. Cu toate acestea, copiii cu deficienţe multisenzoriale sunt înclinaţi să 

folosească o singură mână chiar şi în activităţi care implică folosirea ambelor mâini.  

Pentru a-și putea forma abilități, copilul care manifestă disfuncții de integrare senzorială are nevoie în primul rând 

ca toate simțurile lui să funcționeze normal pentru a nu fi copleșit de mediu. Are nevoie să i se ofere oportunitatea de a  se 

implica în activități senzoriale din care să obțină stimularea necesară pentru a funcționa adecvat. 

În funcție de nevoile fiecăruia, se pot desfășura activități cât mai diversificate și atractive.  

✓ Spuma de ras este un mediu excelent pentru copii. Aceștia adoră să o prindă în mâini, să o întindă și să se joace 

prin ea cât mai mult. Pentru mai multă atractivitate se poate adauga și colorant obținut natural. 

✓ Bolul cu orez cu plimbatul mâinilor prin orezul simplu sau colorat. Într-un bol sau o cutie mare transparentă se 

toarnă o pungă de orez simplu. De asemenea, se poate folosi orez sălbatic, în două culori. 

✓ Ligheanul cu apă, în care sunt pregătite câteva jucării și un obiect de turnat apa (o cană, o stropitoare etc.), 

activitate recomandată pentru cei mai mici. Apa curgătoare liniștește mintea și îi fascinează. 

✓ Plastilina de casă sau orice altă formă non-toxică de material de modelat. Copilul amestecă materialele (aluat, lut, 

pastă Fimo/Das din culori diferite) și astfel învăță despre culori și texturi. 

✓ Dactilopictura este liniștitoare, calmantă. Se poate începe cu câte două culori primare (galben și albastru, galben 

și roșu, albastru și roșu), apoi câte trei culori diferite, după preferințele fiecăruia.  

✓ Nisipul este un mediu excelent pentru dezvoltarea abilităților tactile, a motricității fine, mai târziu a scrisului și a 

desenatului. Firește, poate fi experimentată și senzația oferită de nisipul kinetic, alături de nisipurile clasice de 

mare sau de râu. Se poate înlocui nisipul cu sare, griș sau alt material cu textură fină, se pot folosi diverse arome 

familiare, iar copilul să fie încurajat să le identifice.  

✓ Pe parcusul activităților, sunetul clopoțeilor, al bețelor care se lovesc unul de celălalt sau al unui turn din cuburi 

care se prăbușește, al nisipului care se scurge pe diferite suprafețe, al boabelor de popcorn care se lovesc de pereții 

cratiței când înfloresc etc., toate acestea îi ajută pe copii să coreleze, sunete de obiecte și acțiuni, dezvoltând și 

capacități cognitive.  
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Își pun întrebări, se îndoiesc și testează apoi, își dezvoltă o gândire creativă. Concepte precum părțile componente 

ale obiectelor/plantelor, amestecul culorilor sau al diferitelor tipuri de materiale, stările de agregare, gravitația sunt foarte 

ușor de explorat și de înțeles prin joaca senzorială.  

Camera polisenzorială este un mediu special creat și organizat pentru persoanele cu desincronizări la nivel senzorial dar și 

cu probleme neurologice, unde terapia de integrare senzorială se axează pe corectarea, îmbunătățirea și/sau compensarea 

tulburărilor de integrare senzorială. 

Din viața practică ne putem inspira cu o mulțime de activități senzoriale minunate: măturatul firimiturilor de pe masă 

cu o perie fină, spălatul unui castronaș de plastic, a unui șervet într-un lighean plin cu apă și spumă, împăturitul unui 

șervet, aranjatul ciucurilor, etc..  

Se pot găsi multe idei de amenajare a unei camere polisenzoriale folosind o gamă largă de materiale, grupate pe arii 

de stimulare senzoriale și de cea mai înaltă calitate: 

        „Cutii transparente, colorate„ puse pe o casetă luminoasă sau cu o veioză în spate, într-o cameră întunecată; „Cuburi 

senzoriale„ cuburi care au lentile prismatice sau colorate, prin care privim pentru a vedea lumea diferit; „Cuburi de lemn„ 

cu interior transparent colorat, luminoase; „Oglinzile luminoase„ așezate perpendicular sau ca un minilabirint, etc. 

Se pot face exerciții de urmărire cu lanterna, mingiuța luminoasă, baghete luminoase sau lanterna telefonului 

mobil, lupa etc.. Jocurile cu umbre sunt foarte atractive, urmate apoi de caleidoscop, diferite gadget-uri. Exercițiile de acest 

gen pot corecta strabismul.  

Amintim labirinturile cu bile, bazinul cu bile, tuburile cu bule interactive, proiector cu disc, lansatorul de artificii, 

fibre optice cu sursă, luna pentru interior, mini ocean, curcubeul pentru interior, salteluța colorată, salteluța cu spumă, patul 

muzical, diferite trasee pentru peretele magic etc.  

Eperiențele oferite de camera polisenzorială, dotată corespunzător pentru desfășurarea activităților ce vor stimula 

și echilibra simțurile copiilor la nivelul tuturor analizatorilor senzoriali, au ca scop: 

• pe măsură ce discriminarea senzorială se îmbunătățește, abilitatea copilului cu lumea din jur sporește; 

• auzul (simțul auditiv) se rafinează, copilul putând astfel să înteleagă limbajul;  

• simțurile: tactil, vestibular și proprioceptiv se maturizează și îmbunătățesc activitatea motorie; 

• dezvoltarea spațio-temporală este din ce în ce mai prezentă, copilul putând discrimina locul unde se află oamenii și 

obiectele, precum și locul în care se află el în relație cu acestea; 

• copiii par de asemenea mai fericiți în timp ce sunt în camera senzorială și au tendința să vocalizeze mai mult și să 

crească perioada de concentrare asupra unei sarcini.  

Așadar, spațiul aproape miraculos din camera de stimulare polisenzorială este un ambient atrăgător pentru copii, 

un amestec de culori, sunete, arome, texturi și efecte luminoase și poate deschide o lume nouă pentru copiii cu dizabilități 

și nu numai.       
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NAPI FORGATÓKÖNYV 

GERGELY-KOVACS KATALIN 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT. NR.1. COVASNA 

 

E.F.T.-Reggeli találkozás:Utazás a könyvek világában  

SZ.T.:Könyvtár-Könyvnézegetés: Kőkereső verseny : Kő a könyvekben 

 A gyermekeket a kő köré hívom, amiután a központokban dolgoztak, a Kőketánc  című dallal, majd köszöntjük 

egymást.  

 Kőkoppantós szép jó reggelt kívánok!   Jó reggelt pajtások! Bună dimineata! –Köszöntsük egymást románul  

Bună dimineța s-a sculat și rața,  

Bună dimineța tuturor! 

 Jó reggelt, jó reggelt, 

 Sok jó gyerek felkelt, 

 Jó reggelt, jó reggelt 

  mindenkinek! 

Egy szép énekkel hívtalak ide benneteket, tudjátok miről énekeltünk? A kőről, mert bizony ezen a héten a kövek 

birodalmában fogunk barangolni. (téma előre vetítése).  

Kett módszer- Egy batyuba valami be van csomagolva. Körbe adjuk, mindenki megtapogatja, majd megpróbálja kitalálni 

mi lehet az. 

Isten hozott kő -Látjátok egy kis követ találtam a batyuban, nagyon messziről érkezett ide, sok vihart, napsütést  

megélt már, látta felnőni ükapáitokat, déd és nagyszüleiteket.Nagyon kiváncsi volt rátok, ezért jött közétek.Elhelzeyem ide 

a körbe, kérlek, nézzétek meg, hogy pontosan középen van-e, vegyétek magatokhoz és adjuk egymásnak kézről-kézre, 

mivel ez a kő mindenkit köszönteni szeretne: Isten hozott, Rozi! Majd amikor mindenkihez elért tegyük vissza.  

Örvendek, hogy ma…. Akit megszólítok, menjen oda a kőhöz, és folytassa a mondatot: Örvendek, hogy ma jöttél, 

Örvendek, hogy ma együtt játszodhatunk. 

Reggeli jelenlét- Kérlek, akinek a nevét énekelem, vegye  el a nevét a kő mellől a kendőről, helyezze fel a 

jelenléthez- Közben mondja- Megérkeztem az óvodába 

Reggeli rutinok: 

Természetnaptár kitöltése és az időjárás megbeszélése mondóka által  

Szép őszi napsugaram, jó reggelt! 

Köszönöm, hogy ébresztettél, 

Sugaraddal simogattál, melegeddel melengettél, 

Köszönöm, hogy itt állhatok, Köszönöm, hogy együtt vagyunk! 

Milyen évszak köszöntött be? Ősz Néhány mondatban elmondjuk, magyarul és románul is mit tudunk az őszről. 

Reggeli ritmikus mozgás 

Célkitűzés-  Jelenítsék meg mozgás által érzelmeiket, érzéseiket 

                    Hangolják össze mozgásukat a hallott zenével, dallammal 

•         A nap újdonsága : A mai nap egy nagy útra hívlak benneteket, hogy együtt közös erővelegy nagy dolgot 

tudjunk véghezvinni.  
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• Áthajás: mondóka: Hegyen mentem, hegyen jöttem…… 

Fókusz: Környezetismeret-A hegyek születése ( 4 típus: vulkanikus, gyűrődéses, vetődéses, mészkő) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyes fejlődést célzó tevékenységek:  

Áthajlás(ok): Hegyen mentem, hegyen jöttem smaragdomat elvesztettem...... 

Rutinokat (szokásokat)  fejlesztő tevékenységek:  

1. Óvatosan forgatjuk a könyvek lapjait.... 

Szabadtevékenység: 

Alternatív választott tevékenységek a különböző sarkokban 

 

Mozzanatok I. sarok II. sarok III. sarok  

Szervezés Művészet: Kisérlet-gyakorlati 

tevékenység Vulkánkitörés 

Könyvtár sarok: Hová bújt a 

smaragd? 

Építő játék: Hegyépítés 

Figyelem 

felkeltése 

Megszerettem volna mutatni 

nektek, hogy hogyan működik 

a vulkán! 

Nagyon örülnék, ha 

megtalálnánk az elveszett 

smaragdomat a könyvek 

birodalmában 

Nagyon kiváncsi vagyok, hogy 

ezekből a papír poharakból 

mennyire magas hegyet lehetne 

épiteni 

A téma 

bejelentése 

Készítsünk só-liszt gyurmát. Járjuk be a hegyeket és keressük 

meg a smaragdot. 

Építs hegyet, úgy hogy minnél 

több poharat használj fel, majd 

diszítheted körülötte 

kavicsokkal 

 

Anyanyelv: 

Szituációs játék: Barangolás a hegyek 

világában- Az eltűnt smaragd 

keresése 

 

 

Környezetismeret:  

A hegyek születése (4 típusa: 

vulkanikus, gyűrődéses, 

vetődéses,mészkő) 

 

Ember és társadalom 

Ember és társadalom- 

Kísérlet-gyakorlati tevékenység: A 

gyűrődéses hegy keletkezésének 

szemléltetése 
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A téma 

megvalósítása 

A gyermekek a meggyúrt 

gyurmából kiformázzák a 

vulkán alakját.Kővel kidíszítik 

a vulkán oldalát. Ezt követően 

szódabikarbóna és paprika 

keverékét helyezik a kráterbe, 

amire ecetet öntenek. 

Megfigyelik, hogyan önt ki, 

majd folyik le a láva. 

A gyerekek könyvet nézegetve 

fedezik fel a vulkánt és a 

különböző  tipusú hegyeket. 

A poharakat egymásra 

helyezésével készülnek el a 

hegyek. Aki szeretné 

kavicsokkal, vagy mohával 

diszítheti körbe Addig tart a 

játék, amíg megépül a hegy.  

A tevékenység 

étékelése  

Szóban értékelem a kész 

munkákat. 

Szóban értékelem, hogy milyen 

szelíden forgatták a könyvek 

lapjait 

Szóbeli dícsérettel, jutalmazom 

igyekezetüket. 

Befejezés  Megbeszéljük, hogy ki hogyan 

díszítette és formálta ki a 

vulkánt, hogyan működött a 

kisérlet. A használt 

felszereléseket elpakolják a 

helyükre 

A gyermekek visszateszik a 

könyveket a helyükre. 

Összeszedik a poharakat, és a 

kavicsokat is vissza helyezik a 

kosárba 

 

AZ INTEGRÁLT TEVÉKENYSÉG TERVE 

Óvoda: 1-es számú Napköziotthon-Kovászna 

Óvónők: Gergely-Kovács Katalin, Ördög Rózália Edit   

Csoport: vegyes 

Tantervi témakör: Mikor, hogyan és miért történik? 

A hét témaköre: A kő lelke 

A nap témaköre:Barangolás a hegyek birodalmában. 

A tevékenység témája:  T.SZ.T:Integrált tevékenység(T.T.,E.T., NYKT):Kincskeresés a hegyek világában. 

A tevékenység típusa: új ismeretközlő 

Fejlesztési területek: 

Fejlesztési terület Fejlődési dimenzió Viselkedésmutató Műveletesített követelmények 

A.Fizikai fejlődés, 

egészségi állapot és 

személyes higiénia 

1.Nagy és 

finommozgások ismerős 

élethelyzetekben 

 

1.2. Fejlettségi szintjének 

megfelelően változatos 

fizikai tevékenységekben 

vesz részt 

 

1.3. Megfelelően használja 

kezét és ujjait a változatos 

tevékenységek 

elvégzésekor 

 

A gyerek legyen képes:  

• Az ujjai használatával adott 

formát létrehozni  

• Figyelni kézmozdulatait, az adott 

munkafelületen (kő, homok) 

irányítani 

• Igazítani mozgását egyenetlen 

felület követelményeihez(mászás 

meredek felületen) 
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• Határozott mozdulatok végzésére 

saját biztonsága érdekében 

 

 2.Szenzomotoros  

képességek a mozgás 

irányításában 

 

 

 

 

 

 

2.1.  Használja az 

érzékszerveit   a közvetlen 

környezetével való 

interakcióban  (látás, hallás, 

tapintás, szaglás stb.) 

2.2. Érzékszervi 

tapasztalatai alapján 

megfelelően tájékozódik a 

térben  

 

• Tudatosan használja testét a 

játék során 

Legyen képes 

• Mozdulatait koordinálni, 

eligazodni a térben 

• Ujjai segítségével apró 

köveket elhelyezni szabadon 

és formakövetéssel 

 

 

 3.Az egészség és a 

személyes biztonság 

megőrzése 

3.1.Rendelkezik a 

személyes higiénia 

biztosítására irányuló 

készségekkel  

Legyen képes kézmosáskor tudatosan, 

megfelelően használni a szappant 

B.Társas érzelmi 

fejlődés 

 

1.Társas kapcsolatok 

kezdeményezése 

felnőttekkel és hasonló 

életkorú gyermekekkel 

 

1.3.Kapcsolatot 

kezdeményez hasonló 

életkorú gyermekekkel és 

aktív partnerként vesz részt 

az interakciókban 

 

1. Tudjanak csoportban együtt 

dolgozni, kompromisszumot kötni a 

hatékony munka elvégzésének 

érdekében 

2.Fogadja el  társainak véleményét, 

más nézőpontját 

3.A reggeli jelenlét során köszöntse 

társait, óvónőt 

A gyerek legyen képes:  

• egészséges kapcsolat alakítására, 

fenntartására a környezetével 

• pozitívan viszonyulni a 

természethez 

 

3.Énkép fejlődése (3,1) 

 

 

A felnőtt támogatásával 

pozitív önértékelést tanusít 

1.Fogadja el a játék során kialakuló 

helyzetekben saját határait  

4.Saját érzelmi 

állapotának kifejezése, 

önkontroll  

1. A különböző 

zeneművek, 

irodalmi 

• néhány mondatban bemutatni  az 

alkotásait, azok külső jegyeit 

felsorolni 
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képességének tanúsítása 

(4.1,4.2.) 

 

 

szövegek, 

műtárgyak és 

egyebek által 

kiváltott érzelmeit 

felismeri és 

kifejezi 

2. Képes saját 

érzelmeinek 

szabályozására 

 

• kimutatni érzelmeit a természet 

szépségeivel kapcsolatosan  

• saját határainak felmérésére a 

különböző nehézségi fokozatú 

játékszituációk során 

• önuralom gyakorlására és 

kudarcélmény elfogadására a 

társasjáték és a mozgásos 

feladatok során során 

C.Tanulási 

képességek és 

attitűdök fejlődése 

 

 

 

 

1.Tanulás iránti 

kiváncsiság, érdeklődés 

és kezdeményezés,(1.1) 

 

1.Kíváncsiságot és 

érdeklődést mutat az új 

helyzetekben történő 

kísérletezés és tanulás iránt 

 

• Gyűjtsön ötleteket a hegy 

témával kapcsolatosan, 

ötletbörze játékba kapcsolódjon 

be 

• Vegyen részt aktívan a Kett-

módszer kivitelezésében a 

reggeli találkozás során 

 

Feladatok  és 

tevékenységek 

véghezvitele (kitartás a 

tevékenységekben)(2.1, 

2.2) 

 

1. A munkafeladatokat 

következetesen végzi 

 

• A megkezdett feladatot fejezze 

be-építse meg  a hegyet. 

 

2.Alkotóképesség 

aktivizálása és 

megnyilvánulása(3.1, 

3.2, 3.3) 

 

1..Kreativan vesz részt 

különféle 

tevékenységekben 

 

• Legyen képes ötleteket adni  a 

hegy témával kapcsolatban 

• Legyen képes kreatív ötleteket 

adni a hegy megépitéséhez, 

esztétikus diszítéséhez 

 

D.Nyelvi  

kommunikációs 

fejlődés, az olvasás 

és írás alapozása 

1.Szóbeli közlések 

ismert kommunikációs 

kontextusban(1.2) 

 

 

1..Bizonyitja a szóbeli 

közlés megértését- 

gondolatok, ötletek, 

érzelmek, jelentések 

 

• Kővel kapcsolatos ismeretei 

verbalizálására( kövek 

tulajdonságainak 

megnevezésére) 

2.Szóbeli kifejezés kb. 

kommunikációs 

kontextusban(2.3) 

 

1Szókincse folyamatosan 

gazdagodik 

• Legyen képes beépíteni az aktív 

szókincsébe az új szavakat : 

gyűrődéses, vulkanikus, 

vetődéses,mészkő, kráter 
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3.Az olvasás és az írás 

alapozása ismert 

kommunikációs 

helyzetekben(.3.1, 3.2) 

 

.Azonositja az irást a 

mindennapi tevékenységek 

során, értékeli az irás 

jelentőségét 

• Ismerje fel nyomtatott betűkkel 

írt nevét a reggeli jelenlét során 

 

 

3.A beszéd befogadása 

 

 • să înţeleagă întrebări simple 

şi să reacţioneze la acestea: 

bună dimineața copii- să 

răspundă adecvat  

E. KOGNITIV 

FEJLESZTÉS ÉS 

A KÖRNYEZŐ 

VILÁG 

MEGISMERÉSE 

 

1.Összefüggések 

műveletek és logikai 

következtetések a 

közvetlen 

környezetében 

1.Előzetes tapasztalatokra 

alapozva új tapasztalatokat 

szerez 

 

• Legyen képes az eddigi 

ismereteit a hegyről, kövekről 

kibővíteni 

• Figyelmét összpontosítani, 

figyelemmel, érdeklődéssel 

követni a képsorokat, 

értelmezni azokat 

• Egyszerű ok-okozati 

összefüggések megállapítására 

• Felfedezni hasonlóságokat, 

különbségeket a kövek  színe, 

mérete kapcsán, verbalizálni 

azokat 

 

2.A környező világ 

szerkezeti és 

funkcionális jellemzői 

 

1.Azonisitja  és tudatositja 

az élő világ, a Föld és a 

világűr egyes jellemzőit 

• Nevezze meg a hegy jellemzőit 

–magas, alacsony 

 

 

 

MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK: Kett-módszer, kisérletezés, szemléltetés, beszélgetés, gyakorlás, aktív cselekedtetés, 

problémamegoldás,  drámajáték, folyamatos értékelés 

DIDAKTIKAI ESZKÖZÖK: Hegyek kendővel szemlélteve, kövek,üveggolyó, filcek, sógyurma, ecet, ivószóda, 

paprika.... 

IDŐTARTAM: 50 perc 

 

A tevékenység menete 
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A tevékenység 

mozzanatai 

 

 

A tanítási-tanulási folyamat tartalma 

 

A tevékenység 

megvalósulása 

Did. 

módszerek, 

eljárások, 

technikák 

 

Értékelés(ért.formák,ért. 

típusok, eszközök, 

teljesítménymutatók) 

 

ÉRZELMI 

ALAPOZÁS 

 

Ráhangolódás 

a témára 

 

 

 

 

 

 

 

A gyűrődéses 

hegyek 

bemutatása 

 

Kisérlet 

 

 

 

 

Matematikai 

fogalmak 

használata a 

hegyek 

magasságának 

beazonosítása 

során.(magas-

alacsony,közel-

távol) 

 

 

Képzeljétek gyerekek nagyon bánatos 

vagyok. A Déli királytól kaptam egy gyönyörű 

smaragdot ajándékba, amit most elvesztettem. 

Sehol nem találom, mindenhol megkerestem. 

Találkoztam szélúrfival, aki elmesélte, hgy a huncut 

manók visszavitték oda, ahol született. 

Mit gondoltok gyerekek, hol születnek a 

smaragdok?Merre induljak? 

Elindulok, tartsatok velem, modjátok a 

Hegyen mentem, hegyen jöttem című mondókát. 

Most elmegyünk a kijelölt úton és bizony 

ott valami csodálatos dolgot fedezünk fel. 

A kijelölt barna kör alakú leterített 

anyagok körül megyünk végig, majd letelepszünk 

az üres helyre.Meg is érkeztünk a hegyek közé. 

Kopár a hegyek teteje, sehol egy árva 

virág. Mennyi kőszikla van a hegyek lábánál! 

Milyenek a hegyek? Magasak, 

kopárok....... rétegesek, vízszintes rétegek 

díszitik.... 

Ezek a rétegek sok-sok millió év alatt 

alakulnak ki, ezek a hegyek sokkal idősebbek mint 

mi, vagy akár a dinók. 

Hangokat hallok a hegy bugyrából, 

hallgassuk meg....Azt meséli nekem a hegy, hogy ő 

egy gyűrődéses hegy a láchegység része. Valamikor 

nagyon régen, évmilliókkal ezelőtt született. 

Ti tudjátok, hogy milyenek a gyűrődéses 

hegyek? Megmutatom nektek. 

Ezek a színes filcek a földnek a rétegei, 

lemezei. Ezek még képlékenyek, formálhatóak, 

mert közel vannak a föld forró magjához. A föld 

lemezei folyton mozognak. Amikor ők találkoznak, 

 

 

 

 

 

 

 

Megfigyelés 

 

 

Visszacsatolás 

 

 

 

 

Kisérlet 

 

 

Ismereteket 

átadása 

 

 

 

Szemléltetés, 

magyarázat 

 

 

Visszacsatolás 

 

Szemléltetés és 

magyarázat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóbeli 

észrevételek,megerősítések 

 

 

 

Dícséret 

 

 

 

 

 

Szóbeli megerősítés 
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Vulkanikus 

hegy 

bemutatása 

 

 

 

 

 

A vetődéses 

hegyek 

keletkezésének 

bemutatása-

kisérlet 

 

 

 

A mészkő 

hegyek 

kialakulása. 

 

 

 

Figyelem  

felkeltése 

 

 

Befejezés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szeretnének tovább haladni és kezdik a köztük lévő 

lemezrétegeket felgyűrni. Így magasodnak ki a 

hegyek. Ha egyikük jobban siet mint a másik, akkor 

a hegy csúcsa lefekszik. 

A gyűrődéses hegyeknek nagyon magas 

hegycsúcsai vannak. 

Gyertek gyerekek figyeljük meg, melzik a 

legmagasabb hegycsúcs? 

A legtávolabbi a legmagasabb. Az ilyen 

magas hegységekben már alig van oxigén, ide csak 

a hegymászók jutnak el speciális felszerelésekkel. 

Nézzétek csak meg, hogy össze vannak 

ölelkezve,mint a lánc. Kanyarulatokat hoznak létre, 

összeölelkeznek, mint a láncsor. 

De én nem találom itt a smaragdomat, ti 

látjátok gyerekek? Zöld kis gömbölyű kövecske. 

Menjünk tovább, keressük más hegyek 

között is. 

Hegyen jottem, hegyen mentem............. 

Egy újabb hegyhez érkeztem, ez nem olyan mint a 

többi. Ez a hegy nem csúcsos, egy mélzedés van a 

tetején. Látom, tele van vízzel. 

Egy különálló, kúp alakú magas hegy. Egy 

vulkanikus hegy. Emlékeztek? A könyvben már 

láttuk, hogyan működik a vulkán. 

Ez a vulkán már nem működik. Húzzátok 

végig a kezeteket, nézzétek kör alakja van. Itt jött ki 

a magma, ami lávaként lefolyt a a hegy oldalán és 

kialakította a hegyet. Egy lyuk keletkezett, ami 

kapcsolatot teremt a föld mélyével. Ezt a részt úgy 

nevezik, hogy kráter. 

Ebben a kráterben összegyűlt az esővíz és 

egy tó keletkezett.  

Gyerekek jártatok a Szent Anna tónál? Ez 

a tó is olyan, mint nálunk a Szent Anna tó, 

vulkanikus tó. 

Látjátok a smaragdot? Ha nem találjuk, 

menjünk tovább.  

Hegyen jöttem, hegyen 

mentem.......Elérkeztünk egy újabb hegyhez. De 

 A gyerekek 

előző 

ismereteire 

alapozás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizálás 

 

 

 

 

 

Aktív 

cselekedtetés 

 

 

Befejezés 

 

 

 

 

 

Szóbeli értékelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontális és egyéni 

értékelés 

Dicséret 

 

Folyamatos értékelés 
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bizony ez nem hasonlít a vulkanikus hegyhez. Ezek 

sokkal alacsonyabbak. Itt vanna a lemezeik és ezek 

a lemezek folyamatosan fel-le mozognak. Ahogy 

mozognak egyszer csak az egyik elvetődik és az 

aljára lehengeredik, olyan lesz mint egy lépcső. 

Teraszok keletkeznek. A szőlőtermelők ide 

telepítenek szőlészetet. 

De nem mindig vetődnek lefele, olykor 

felfele valamelyik beszorúl. Ezt úgy nevezik, hogy 

sashegy. 

Gyerekek kukkantsatok be az árokba, hogy 

nem-e rejtőzött el a smaragd! 

Ha nem, menjünk tovább..... Hegyen...... 

Megérkeztünk az óceán partjára. Ez egy 

egészen más világ. Fehérek a hegyek és nézzétek 

milyen alacsonyak. 

A nagy hegyek világában amikor kitört a 

láva az óceánok vize megemelkedett és a 

szárazföldet beborította. És a szárazföldön sok állat 

élt. Miután elpusztultak a csontjaik elmeszesedtek 

és lerakódtak. Így alakultak ki a mészkő hegyek. Ők 

a legalacsonyabb hegyek, és a vizek mennyi 

mindent beléjük véstek az idők során.... De ezekben 

a gyönyörűszép vályatokban amelyeket a szél 

alakított  sem találom a smaragdomat. 

Adok egy távcsövet a kezetekben, 

tekintsetek bele, mert úgy látom, hogy az óceánon 

halyók úszkálnak. Szoktak lenni kalózhalyók. Az 

egyik csónakon ott ragyog a smaragd. 

Jaj nagy örömet szereztetek, hogy 

segítettetek megkeresni.Megköszönjük, hogy ezt a 

csodát nekünk ma megmutatták a hegyek és utána 

szétszedjük, majd az anyagokat is, és mindent 

elcsomagolunk.  

Miután végeztünk a csomagolással, 

amielőtt visszamennénk mindenki  a párja vállát 

ütögesse meg-Jól dolgoztál 
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PROIECT DE LECȚIE 

prof.  Posedaru Teodora 

Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Buzău     

                                                                      

Disciplina: M VI - Analiza instrumentală, clasa a XI-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică 

Tipul lecţiei: Lecţie de laborator 

Titlul lecţiei: Determinarea refractometrică a concentraţiei unei soluţii de alcool 

Durata lecţiei: 100 min 

Scopul lucrării:  

- formarea deprinderilor de lucru în analiza refractometrică 

- prelucrarea şi interpretarea datelor numerice culese 

- organizarea în gândirea elevului a unor structuri de rezolvare eficiente 

Competenţe: 

C1: enunţă principiul metodei refractometrice 

C2: manevrează corect ustensilele de laborator 

C3: planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta 

C4: prelucrează şi interpretează rezultatele analizelor 

C5: formulează concluzii şi observaţii 

Metode didactice: 

- experimentul de laborator 

- observarea sistematică  

- dialogul 

- conversaţia  

- descrierea 

- algoritmizarea  

- problematizarea 

Mijloace didactice: 

- refractometru Abbé 

- substanţe chimice 

- ustensile de laborator 

- referate 

- fişe de lucru 

- videoproiector 

- filmuleț didactic (realizat în școală) - Măsurarea indicelui de refracție 

Desfăşurarea lecţiei: 

1. Organizarea clasei 

- verificarea prezenţei 

- împărţirea clasei pe 5 grupe 

2. Comunicarea scopului şedinţei de laborator şi  a competenţelor vizate 

3. Reactualizarea cunoştinţelor teoretice 

- principiul determinărilor refractometrice 
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- prepararea unei serii de soluţii etalon 

- principiul de funcționare al refractometrului Abbé 

4. Efectuarea analizei 

- însușirea tehnicii de lucru la măsurarea indicelui de refracție cu ajutorul refractometrului Abbé (vizionare film 

didactic realizat împreună cu elevii școlii) 

- întocmirea necesarului de substanţe şi ustensile/aparatură de laborator 

- calcularea şi prepararea seriei de soluţii etalon 

- determinarea indicilor de refracţie pentru soluţiile etalon preparate 

- trasarea curbei de etalonare 

- determinarea indicelui de refracţie pentru proba de analizat 

- determinarea concentraţiei probei de analizat pe baza curbei de etalonare 

Se foloseşte o dirijare moderată în care atât profesorul cât şi elevii sunt implicaţi în procesul de instruire 

Asigurarea conexiunii inverse: 

- profesorul urmăreşte rezultatele obţinute, face eventuale corecturi şi dă explicaţii suplimentare 

- profesorul le cere elevilor să facă o comparaţie între rezultatele obţinute şi cele reale, să explice eventuala apariţie a 

unor erori în determinări 

Bibliografie 

1. Teodorescu, M; Vlădescu, L. – Tehnica măsurării mărimilor fizico-chimice şi aparatură de laborator. Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994. 

2. Luca, C., Magearu, V., Spinulesu, I. – Aparate şi tehnici de laborator. Manual pentru licee de specialitate anii 

IV şi V. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972  

3. Vlănțoiu, Gh.; Petrescu, C.; Marian, V. – Chimie analitică și analize tehnice. Manual pentru clasele a XI-a și 

a XII-a, licee de specialitate. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985 

4. Tomiță, I.; Onițiu, V. – Îndrumător pentru lucrări în laboratorul de chimie, chimie analiticăi analize tehnice. 

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977 

Desfăşurarea lecţiei 

Nr 

crt 

Etapele 

lecţiei 

Activităţi de învăţare 
Forme de 

organizare 

a învăţării 

T
im

p
 

Resurse 

Evaluare Activitate 

desfăşuartă de 

profesor 

Activitate 

desfăşurată 

de elev 

Metode Mijloace 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Organizarea 

clasei 

-verifică 

prezenţa 

-împarte clasa 

pe grupe  

-răspund 

solicitărilor 

profesorului 

activitate 

frontală 

2' 

 

conversaţia 

dialogul 

condiţii 

ambientale 

observarea 

curentă 

2 Actualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

-verifică nivelul 

de cunoştinţe 

dobândite 

-îşi concentrează 

atenţia asupra 

activităţii din 

clasă 

activitate 

frontală 

10' conversaţia 

 

dialogul 

 

condiţii 

materiale şi 

ambientale 

examinare 

orală 

 

observarea 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1897 

anterior prin 

întrebări: 

a. enunțați 

principiul 

determinărilor 

refractometrice 

b. ce este o serie 

de soluţii etalon? 

c. enunțați 

principiul de 

funcționare al  

refractometrului 

Abbé 

-răspund la între-

bările 

profesorului: 

a. precizează 

prin-cipiul 

determinări-lor 

refractometrice 

b. definesc 

noţiunea de serie 

de soluţii etalon  

c.enunță 

principiul de 

funcționare al  

refractometrului 

Abbé 

explicaţia 

 

 

din 

laborator 

curentă a 

elevilor 

 

 

3 Comunicarea 

titlului lucrării 

de laborator şi 

a obiectivelor 

operaţionale 

-captează intere-

sul elevilor 

pentru lecţia 

aplicativă 

-anunţă titlul 

lec-ţiei şi 

obiectivele 

urmărite 

-sunt atenţi la in-

formaţiile 

prezen-tate de 

profesor 

activitate 

frontală 

3' 

 

conversaţia 

 

condiţii  

ambientale 

din 

laborator 

observarea 

curentă 

a elevilor 

4 Desfăşurarea 

lucrării de 

laborator 

-împarte fișele de 

documentare şi 

fişele de lucru 

-discută cu elevii 

etapele determină-

rii 

-solicită elevilor 

să întocmească 

lista cu materiale 

şi us-tensile 

necesare 

-solicită elevilor 

să vizioneze 

filmul didactic  

-solicită elevilor 

să efectueze 

măsurători ale 

-studiază fișa de 

documentare 

-împart sarcinile de 

lucru membrilor 

echipei 

-colaborează 

pentru a întocmi 

lista de materiale şi 

ustensi-le necesare 

-calculează şi pre-

pară seria de 

soluţii etalon 

-vizionează filmul 

didactic 

-discută tehnica de 

lucru la măsurarea 

indicelui de refrac-

activitate 

frontală 

 

activitate 

pe grupe 

 

activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

5' 

 

 

 

 

5' 

 

 

 

5' 

 

 

 

5' 

 

10' 

 

conversaţia 

 

explicaţia 

 

descrierea 

 

algoritmiza-

rea 

 

experimen- 

tul  

 

problemati-

zarea 

referate 

 

fişe de 

lucru 

 

refracto-

metru 

Abbé 

 

ustensile 

de 

laborator 

 

reactivi 

 

 

observarea 

curentă 

a elevilor 

 

examinare 

orală 

 

fişe de 

lucru 

 

fişe de 

observaţie 
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indicelui de 

refracție (n) 

- solicită elevilor 

să efectueze 

lucrarea practică 

- urmăreşte modul 

în care elevii efec-

tuează lucrarea 

practică 

- solicită elevilor 

să traseze curba de 

etalonare 

-împarte fiecărei 

grupe probe și 

soli-cită acestora 

să de-termine 

concentra-ția 

probei 

- solicită elevilor 

să interpreteze re-

zultatele 

- discută cu elevii 

rezultatele 

obţinute 

ție cu refratometrul 

Abbé 

-efectuează lucră-

rile pregătitoare  

-determină indicii 

de refracţie pentru 

seria de soluţii eta-

lon preparată 

- trasează curba de 

etalonare 

-măsoară indicele 

de refracţieal 

probei 

 -determină 

concen-trația 

probei de analizat 

cu ajutorul cirbei 

de etaloanare 

- interpretează 

rezultatele obţinute 

15' 

 

 

15' 

 

5' 

 

 

5' 

 

5 Realizarea 

conexiunii 

inverse 

-verifică prin 

între-bări frontale 

mo-dul de 

receptare a 

cunoştinţelor 

-verifică dacă re-

zultatele obţinute 

sunt corecte 

- cere elevilor să 

identifice cauzele 

ce pot duce la apa-

riţia erorilor 

-se concentrează şi 

răspund la 

întrebări 

-prezintă 

profesoru-lui fişele 

de lucru  

activitate 

frontală 

10' dialogul 

 

conversaţia 

 

problemati-

zarea 

portofoliul examinarea 

orală 

6 Încheierea 

activităţii 

-discută modul în 

care s-au împărțit 

sarcinile în echipă 

-își auto-/inter-eva-

luează activitatea 

în grupă 

activitate 

frontală și 

pe grupe 

5' expunerea 

 

dialogul 

explicaţia 

catalog observarea  

curentă 
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și corelarea cu re-

zultatele obținute 

-evidenţiază elevii 

care s-au remarcat 

-acordă note 

-sunt atenţi la apre-

cierile profesorului 
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COMUNICAREA  DIDACTICĂ  PRIN UTILIZAREA 

METODELOR INOVATIVE DE PREDARE 

 

Prof. Constantinescu Dragoș 

 Colegiul Național ''Alexandru Lahovari'' , Rm.Vâlcea 

  

             Comunicarea este procesul de transmitere a informaţiei de la emiţător la receptor, este un proces informaţional. 

Emiţătorul şi receptorul sunt elevul şi cadrul didactic, aflaţi în posibilitatea de schimbare a statutului; între ei se interpune 

canalul de comunicare, pe care circulă un mesaj transpus într-un cod comun, interiorizat(limba) la care se adaugă 

elementele para-verbale şi non-verbale. 

 Dincolo de particularităţile ei, comunicarea didactică este ştiinţa de a folosi mijloacele de exprimare, de a orienta 

mesajul spre celălalt, de a înţelege nevoile celuilalt şi de a te face înţeles de el, “ştiinţa de a găsi drumul spre celălalt”. 

Această ştiinţă implică sincronizarea corporală (expresia feţei, gesturi, respiraţie, ritm), sincronizarea limbajului (folosind 

aceleaşi semnificaţii pentru cuvinte şi imagini ca şi partenerul) şi sincronizarea sistemului de valori (acceptarea valorilor 

partenerului). 

 

 Comunicarea didactică stă la baza procesului de predare – asimilare a cunoştinţelor şi cere o selecţie documentată 

şi justificată a conţinuturilor educaţionale. 

 În cadrul activităţii de predare-învăţare accentul va fi pus în permanenţă pe elev, ca subiect activ al educaţiei. Din 

multitudinea de metode şi strategii didactice pentru a dinamiza activitatea colectivului, se va opta pentru metodele de 

formare activă, de învăţare prin cooperare cum ar fi: „Brainstorming-ul” (asaltul de idei), „Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat”, 

„ Eseul de 5 minute”și alte metode. 

 1.Ce este comunicarea? 

 Comunicarea educaţională este cea care mijloceşte realizarea fenomenului educaţional în 

ansamblul său, iar comunicarea didactică apare ca o formă particulară, obligatorie în vehicularea unor conţinuturi 

determinate, specifice unui act de învăţare sistematică. 

 Schema oricărei comunicări cuprinde: factorii comunicării, distanţa dintre aceştia şi dispoziţia aşezării lor(ambele 

importante pentru particularităţile canalului de transmitere amesajului), cadrul şi contextul instituţionalizat, tipul de cod, 

situaţia enunţiativă, repertoriile active sau latente ale emiţătorului-receptor, retroacţiunile practicate, elementele de bruiaj. 

 Codurile comunicării didactice sunt verbal, non-verbal, para-verbal, mixtă; după natura partenerilor poate fi o 

comunicare interpersonală, în grupuri mici, publică; după natura conţinuturilor, comunicarea didactică poate fi ştiinţifică, 

atitudinală, operaţional-metodologică. 

 În cadrul comunicării didactice au loc schimburi de mesaje care se realizează între educator şi elev, între 

personalitatea formată a educatorului şi personalitatea educatului. Emiţătorul şi receptorul sunt elevul şi cadrul didactic, 

aflaţi în posibilitatea de schimbare a statutului; între ei se interpune canalul de comunicare, pe care circulă un mesaj transpus 

într-un cod comun, interiorizat(limba) la care se adaugă elementele para-verbale şi non-verbale. 

 Codul folosit (sistemul de semne lingvistice) cunoaşte o triplă situare: prima la nivelul codului lingvistic, a doua 

la cel didactic, al treilea la nivelul codului specific. Mesajul oral este purtat pe undele sonore, iar mesajul scris este textul 

tipărit, mesajul afectiv este transmis de gestică, mimică, subtextul emotiv al vorbirii.  

 Calea de comunicare este: auditivă, vizuală, tactilă, olfactivă. Esenţiale în actul comunicării sunt: relaţia dintre 

indivizi sau dintre grupuri; schimbul,transmiterea şi receptarea de semnificaţii; modificarea voită sau nu a 
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comportamentului celor angajaţi. De asemenea, pentru o comunicare eficientă sunt bine de respectat următoarele reguli: să 

asculţi, adică să ţii cont de părerile şi interesele celorlalţi; să observi, adică să te intereseze ceea ce se întâmplă în cadrul 

situaţiei de comunicareşi să înţelegi starea receptorilor; să analizezi şi să cunoşti situaţia receptorilor; să te exprimi, adică 

să-ţi expui punctele de vedere şi sentimentele vis-a-vis de obiectul comunicării; să controlezi, adică să urmăreşti calitatea 

şi eficienţa comunicării. 

 În comunicarea didactică, profesorul trebuie să-l facă pe elev să simtă că are o vocaţie în această direcţie, că este 

un partener de încredere care doreşte un dialog autentic. Cei mai apreciaţi profesori sunt cei care permit libertatea de 

exprimare a elevilor, care nu-i fac nici să se simtă judecaţi, nici manipulaţi, nici sfătuiţi, ci cei care le oferă sentimentul de 

siguranţă şi libertatea comunicării. 

 2. Bariere în cadrul comunicării 

 Este foarte important de înlăturat barierele din cadrul comunicării. Astfel, putem enumera 

următoarele bariere umane ce trebuie eliminate: 

     -   fizice: deficienţe verbale, acustice, amplasament, lumina, temperatura, ora din zi etc. 

     -    semantice: vocabular, gramatică, sintaxă, conotaţii emoţionale ale unor cuvinte; determinate de factori interni: 

implicare pozitivă sau implicare negativă; frica; diferenţele de percepţie; concluzii grăbite; lipsa de cunoaştere;lipsa de 

interes; emoţii (emoţia puternică este responsabilă de blocarea aproape completă a comunicării); blocajul psihic; tracul. 

 Comunicarea în clasă are specificul său determinat de cadrul instituţional şi de activitatea 

dominantă - învăţarea. Literatura de specialitate subliniază caracteristici ca: 

• Dimensiunea explicativă a discursului didactic este pronunţată prin înţelegerea celor 

 transmise, premisă a învăţării eficientă ; 

• Structura comunicării didactice conform logicii pedagogice, facilitând înţelegerea unui adevăr şi nu simpla lui 

enunţare. Profesorul trebuie să facă ,, eforturi speciale’’ pentru ca adevărurile să fie înţelese şi acceptate de copii.; 

• Rolul activ al profesorului faţă de conţinuturile ştiinţifice cu care va opera acţional ca un filtru ce selectează, 

personalizează programa şcolară şi manualul; 

• Pericolul transformării autorităţii de statut asupra conţinuturilor, sub forma argumentului 

 autorităţii; 

• Comunicarea didactică să fie combinată sub cele două forme verbale: orală şi scrisă (alte 

 particularităţi: de ritm, de formă, de conţinut); 

• Personalizarea comunicării didactice face posibilă ca acelaşi cadru instituţionalizat, 

 conţinut, potenţialul uman să fie exploatat şi explorat diferit şi cu rezultate diferite de  profesori diferiţi. 

 Aşa cum am arătat, comunicarea didactică este un act informaţional. Transmiterea informaţiei este un schimb 

simbolic. Comunicarea verbală conduce actul învăţării. 

 Structura comunicării didactice se face conform logicii pedagogice. Profesorul trebuie să facă eforturi pentru ca 

prezentarea informaţiilor în actul comunicativ didactic să acorde prioritate logicii pedagogice. Comunicarea didactică este 

dominată de profesor, în cea mai mare parte, la care se asociază şi tutelarea de ansamblu a actului educativ. Profesorul 

trebuie să dea dovadă de competenţă comunicativă aceasta constând în abilitatea acestuia de a utiliza codurile limbajului 

educaţional (lingvistic, didactic, specific) în combinaţii adecvate situaţiilor de învăţare. 

 3.Metode interactive de predare 

 Din multitudinea de metode şi strategii didactice pentru a dinamiza activitatea colectivului, vom opta pentru 

metodele de formare activă, de învăţare prin cooperare. 
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 Energizarea elevului prin strategiile folosite de cadrul didactic se constituie ca un imperativ al orientării viitoare 

în educaţie. Activitatea didactică va avea un plus de valoare dacă vom şti cum să motivăm elevii să înveţe, cum să utilizeze 

aceste cunoştinţe pentru a se descurca în viaţă. Activitatea în grup va dezvolta conceptul de sprijin reciproc, toleranţă, 

canalizarea efortului tuturor pentru a atinge acelaşi scop. 

 Sunt recomandate a fi folosite la clasă metode interactive, participativ active: 

• „Brainstorming-ul”(asaltul de idei) reprezintă formularea cât mai multor idei – oricât de 

fanteziste ar părea acestea – ca răspuns la o situaţie enunţată după principiul „ cantitatea generează 

calitatea”. 

•  „Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat”. Cu grupuri mici sau cu întreaga clasă, se trece în revistă ceea ce elevii ştiu deja 

despre o anumită temă şi apoi se formulează întrebări la care se aşteaptă găsirea răspunsului în lecţie.  

• „ Eseul de 5 minute” – modalitate eficientă de a încheia ora pentru a-i ajuta pe elevi să-şi 

adune ideile legate de tema lecţiei şi pentru a-i da profesorului o idee mai clară despre ceea ce s-a întâmplat, în plan 

intelectual, în acea oră. 

      -   Alte metode interactive –de creare a unui climat de dezvoltare a competenţelor comunicării: „Ciorchinele”, „Cubul”, 

„Bulgărele de zăpadă”, „Mozaicul”. Prin caracterul instrumental, comunicarea didactică înglobează fenomenul de 

retroacţiune, prezent prin două forme: feed-back-ul şi feed-forward-ul. 

 La modul general feed-back-ul este modalitatea prin care finalitatea redevine cauzalitate, iar modalitatea prin care 

anticiparea finalităţii redevine cauzalitate este o retroacţiune de tip feed-forward. 

 Din perspectiva comunicării didactice (feed–back-ul) poate fi privit ca fiind comunicarea despre comunicare şi 

învăţare. Actul didactic impune existenţa unui feed–back care aduce informaţia de la receptor la emiţător şi reglează 

activitatea de transmitere a informaţiei şi celălalt feed–back reglează activitatea dominantă a celui din urmă (emiţătorul). 

 Profesorul cu vocaţie ştie că a fi preocupat de conştientizarea, supravegherea şi îmbogăţirea conduitei sale 

comunicative este o cerinţă elementară, mai ales că ,,nu tot ce intenţionăm reuşim să spunem, nu tot ce spunem se aude, nu 

tot ce se aude se şi înţelege, se înţelege şi ce nu spunem, iar ceea ce se înţelege nu depinde de noi ce devine’’. 

 În loc de concluzii, o învăţătură pentru noi cei care suntem dascăli: “Ca să poţi educa 

comportamentul comunicativ al unei alte persoane, este necesar ca tu însuţi să fii un bun comunicator”. 
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Plante lemnoase cultivate în scop ornamental în municipiul Dorohoi 

 

Prof. Olariu Mihaela-Cătălina 

 Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Dorohoi, județul Botoșani 

  

Din toate timpurile plantele au constituit o preocupare importantă a omului, în toate epocile existenței sale. Dacă 

inițial acestea erau cele care asigurau supraviețuirea, creșterea plantelor a evoluat treptat - pe măsură ce, eliberat de povara 

procurării hranei de fiecare zi, omul a privit natura ca pe o sursă de frumos -, metamorfozând astfel truda zilnică într-o 

adevărată artă: peisagistica. În căutarea sa neobosită, omul a privit spre plantele care se ridicau din pământ spre lumina 

soarelui, unele crescând drepte și puternice, altele mai plăpânde, dar purtătoare de minunății colorate Și le-a ales cu grijă 

pe acelea care se asemănau cu aspirația sa. 

A dat la o parte buruienile care îi cucereau pamântul, și s-a preocupat de cele ce purtau în ele valorile pe care le 

căuta asiduu: bogăția, culoarea, frumusețea. Acolo, printre acele nestemate ce sclipesc în sălbăticia câmpului, a găsit și 

speciile Syringa vulgaris L., Viburnum opulus roseum L. și Hibiscus syriacus L., arbuști ornamentali cu numeroase flori 

viu colorate. 

Acomodarea plantelor ornamentale găsite în diferite locuri, în mediul spontan, până lângă casă, păstrarea, sau, 

dimpotrivă, amplificarea caracterului decorativ al unei plante a constituit și sursa de inspirație a acestei lucrări. Syringa 

vulgaris L. face parte din familia Oleaceae şi este unul din cei mai cunoscuţi arbuști ornamentali de grădină.  Bulgărele de 

zăpadă - Viburnum opulus roseum L. este un arbust de dimensiuni mari, drept, cu ramurile din afară puțin atârnătoare, cu 

flori în formă de glob albe, la maturitate rozii. Arborele de zămoșiță - Hibiscus syriacus L., originar din China, formează 

tufe dese și strânse, înalte de până la 2 m, cu flori mari, colorate diferit (alb, roșu-violet), simple sau bătute.  

Spațiile verzi din orașe, grădini și parcuri sunt adevărate refugii pentru mulți dintre noi. Ceea ce întrepridem azi  

pentru protejarea acestora este, în primul rând pentru noi, pentru sănătatea noastră și a generațiilor care ne vor urma. Este 

important a sădi în mintea și sufletul fiecărui cetățean al societății faptul că omul, ca specie biologică, este dependent de 

natură și nu poate trăi în afara ei. 
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Fig. 1 Sistematica speciilor (original) 

  
 

Fig. 2 Flori de: Syringa vulgaris, Viburnum opulus roseum L. și Hibiscus syriacus L. (original) 

 

Plantele ornamentale au fost îndrăgite dintotdeauna, de aceea s-au cultivat în parcuri, grădini, scuaruri, zone de 

agreement. Aceste amenajări reprezintă factorul care a determinat producţia de plante lemnoase ornamentale. 

Plantele ornamentale se evidențiază atât prin frumusețe lor, cât și prin utilitate. Arboricultura ornamentală crește 

calitatea vieţii omului prin funcţiile sale: estetică, sanitară, ecologică şi economică. Printre efectele determinate de prezența 

arborilor ornamentali se pot enumera: 

 înfrumuseţarea spaţiilor exterioare, a străzilor şi ariilor construite; 

 crearea unui microclimat favorabil sănătăţii oamenilor care locuiesc la oraş; 

Regnul: PLANTAE

Subregn: 

TRACHEOBIONTA

Încrengătura: 

MAGNOLIOPHYTA

Clasa: MAGNOLIATAE

Subclasă: 

ASTERIDAE

Ordin: LAMIALES

Familie: OLEACEAE

Gen: SYRINGA

Specie: Syringa vulgaris

Nume binomial: Syringa 

vulgaris L.

Denumire populară: Liliac

Familie: 

CAPRIFOLIACEAE

Gen: VIBURNUM

Specie: Viburnum opulus 

roseum L.

Nume binomial: 

Viburnum opulus roseum

L.

Denumire populară: 

Boule de neige, Călin

Subclasă: 

DILLENIIDAE

Ordin: Malvales

Familie: MALVACEAE 

Gen: HIBISCUS

Specie: Hibiscus syriacus

Nume binomial: Hibiscus 

syriacus L.

Denumire populară: 

Zămoșiță de Siria
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 crearea unei ambianţe plăcute şi sănătoase pentru odihnă şi relaxare; 

 atenuarea poluării atmosferice; 

 protecţia solului şi a apelor (combaterea eroziunii solului, reducerea poluării apelor); 

 beneficii economice producătorilor, cultivatorilor şi a celor care valorifică plantele ornamentale lemnoase, 

dar şi a celor care ajută la buna desfăşurare a tehnologiilor prin producerea de unelte, maşini şi instalaţii speciale pentru 

anumite lucrări de întreținere a materialului biologic, precum și a unor produse specifice acestor activități (ghivece, pământ, 

îngrăşăminte, pesticide). 
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Planificare calendaristica 

 

Popescu Corina 

Scoala Gimnaziala "Gheorghe Dinca" Ulmeni, judetul Buzau 

 

 

SĂPTĂMÂNA : 14.06 - 18.06.2021 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU : ,,Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?’’ 

PROIECT TEMATIC :  

SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ : ,, Vine vara cu mult soare aducând vacanța mare.” 

GRUPA: MICĂ – C  ,,ALBINUȚELE” 

 TURA I  

Ziua 

Data 

 

Activități de învățare Observații 

Luni 

8.2. 

2021 

ALA : Joc liber 

ADP : R/T 

  Î.D. : Noutatea zilei : “ Albinuțele la stup!”         

            Servirea mesei – micul dejun 

            Moment de lectură 

A.I. : ,,Roata anotimpurilor’’(Primăvara și vara) - alcătuită din: 

           ALA  

   A :  „ Primăvara sau vara” –colorare în contur 

   B :  ,,Imagini de vara și primăvară ”- citire de imagini 

          ADE 

DȘ - (cunoasterea mediului) - ,, Când se intamplă?”- 

           Joc didactic 

ALA: Joc de mișcare in aer liber: ”Fugi timp,fugi, că te ajung!”  

          Moment de reflecție. 

          Servirea mesei de pranz. 

 

 

  TURA I  

Ziua 

Data 

Activități de învățare Observații 

Marți, 

15.06.2021  

     

   ALA : Joc liber 

ADP : R/T 

  Î.D. : Noutatea zilei : “ Personajul preferat!”         

            Servirea mesei – micul dejun 

            Moment de lectură 
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A.I. : ,,E vremea poveștilor si poeziilor” - alcătuită din: 

           ALA  

   J.R :  „ Personaje din povești”  

   B :  ,,Ghici, ghicitoarea mea!”- ghicitori 

          ADE 

D.L.C. - (educarea limbajului) - ,, Din ce poveste am venit?”- 

           Joc didactic 

ALA: Joc de mișcare in aer liber: ”Cursa personajelor”  

          Moment de reflecție. 

          Servirea mesei de prânz. 

 

 

 

 TURA I  

Ziua 

Data 

Activități de învățare Observații 

Miercuri 

16.06. 

2021 

ALA : Joc liber 

ADP : R/T 

  Î.D. : Noutatea zilei :  ,,Feeria anotimpurilor” 

            Servirea mesei – micul dejun 

            Moment de lectură:  

A.I. : ,, Ne întrecem și petrecem”- alcătuită din: 

           ALA  

   A: „Gâze, flori, o bucurie!”- semne grafice 

   S  : ,,Album cu gâze în flori”- lectură după imagini 

           ADE 

D.S. (activitate matematică) - ,, Rezolvă repede și bine!” 

            

 

ALA: Joc de mișcare în aer liber: „Atinge crenguța cu frunze!”                     

           Moment de reflecție. 

           Servirea mesei de prânz. 

            

 

 TURA I  

Joi 

Data 

Activități de învățare Observații 

Joi 

17.06. 2021 

ALA : Joc liber 

ADP : R/T 

  Î.D. : ,,Intâmplări hazlii’’ 

            Servirea mesei – micul dejun 
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            Moment de lectură 

A.I. : ,,Vara mult iubită”- alcătuită    

            din: 

 

OPȚIONAL ,, SĂ OCROTIM PĂMÂNTUL!’’ 

 

           ALA  

       S :  ,,Știati că...”- curiozități 

       J.M. :   „Meserii și uneltele lor”- lipire 

           ADE 

 

DPM - ( educație fizică) – „Sportivii la concurs” ( parcurs aplicativ)  

             

Joc liniștitor: Plimbarea. 

 

ALA: Joc de mișcare în aer liber/ joc de atenție : „ Prinde mingea!’’ 

        

           Moment de reflecție. 

           Servirea mesei de prânz 
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ROLUL ORELOR DE CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN FORMAREA 

TINERILOR 

     

           Prof. Popescu Ruxandra 

                                                          Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria”, Ploiești 

 

• Ce rol are disciplina Dezvoltare personală în formarea viitorului adult? Viziunea, misiunea disciplinei. 

• Care considerați că sunt metodele/ tehnicile eficiente în abordarea acestei discipline? 

      Într-o societate în care asistăm constant la o dureroasă răsturnare a valorilor, profesorului diriginte îi revine dificila 

misiune de a restabili un echilibru axiologic, de a deveni pentru elevii săi un mentor, un reper al devenirii lor. În consecință, 

dirigintele are obligația morală de  a le cultiva învățăceilor principii și valori autentice, contribuind decisiv la fundamentarea 

unui profil psiho-moral solid al viitorului absolvent, care se va integra optim într-o societate aflată într-un permanent 

dinamism. Astfel, prin orele de Consiliere și Dezvoltare Personală, dirigintele va forma și va  consolida, printr-o viziune 

integrată și interdependentă,  acele competențe cheie prevăzute în profilul viitorului absolvent, în perspectiva adaptării la 

cerințele  socio-economice și profesionale ale societății contemporane. 

           Disciplina Consiliere şi Dezvoltare Personală contribuie fumdamental  la consolidarea încrederii în sine a elevilor, 

ca persoane unice și valoroase, care își cunosc potențialul individual,  interacționează armonios cu ceilalți, învață cu 

eficacitate și iau decizii școlare, personale,  dar și în privința construirii viitoarei cariere, a propriului stil de viață . 

           În cadrul acestei discipline, elevii și profesorii care derulează  activitățile de învățare aferente sunt în puternică 

legătură cu ei înșiși și cu ceea ce se întâmplă în jur. Învățarea autentică are rolul de a  conecta cele trei paliere temporale, 

trecutul, prezentul și viitorul, propriile experiențe, trăiri, emoții, comportamente și atitudini din viața de zi cu zi, din familie, 

de la școală sau din comunitate. Procesul devenirii unei persoane responsabile, pozitive, sănătoase și echilibrate se 

realizează printr-un angajament pe care elevii sunt invitați să și-l asume, devenind actori ai propriei formări și dezvoltări.  

Disciplina  Consiliere și  Dezvoltare Personală are un statut aparte,  deoarece experiențele sunt trăite în mod direct, 

manifestate deschis, analizate și reflectate cu onestitate. Răspunsurile la provocările din cadrul lecțiilor ajută elevii să 

exerseze din perspective creative cine sunt, ce traseu de învățare și evoluție în carieră aleg, cum fac schimbări, câtă 

flexibilitate manifestă, care sunt tehnicile de învățare rapidă și eficientă,  cum să fie sănătoși și fericiți. Disciplina este 

specializată în  incursiunea în propria lume, a creșterii personale, o introspecție care  oferă posibilități inedite atât  pentru 

descoperirea talentelor, a calităților, a abilităților, a atitudinilor, a intereselor, cât și pentru împlinirea visurilor, a dorințelor 

intense ale celor care  proiectează procesul propriei deveniri. Este cadrul care activează pregătirea pentru viață prin 

dezvoltarea de comportamente și atitudini autonome, dincolo de achizițiile cognitive care îi dezvoltă intelectual pe tot 

parcursul școlar. Această disciplină răspunde nevoii elevului de a se adapta psiho-afectiv și emoțional unor contexte de 

viață noi, inedite, o condiție esențială a reușitei școlare și profesionale.  

       Evaluarea progresului elevului se realizează în special pe baza portofoliului de activități. La disciplina CDP, elevul va 

întocmi câte o fișă de portofoliu (un produs al muncii sale) la fiecare activitate abordată la clasă.  Toate lucrările 

(fișe/colaje/desene etc.) vor constitui portofoliul de învăţare al elevului la CDP ,  pe baza căruia cadrul didactic poate evalua 

progresul, iar elevul se poate autoevalua. 

        Ca profesor diriginte la clasa a V-a, mi-am propus să îi conectez pe elevi la realitățile culturale, tehnologice, socio-

economice și profesionale actuale. În consecință, în cadrul orelor de consiliere,  am derulat activități care să răspundă nevoii 

reale de adaptare a micilor gimnaziști la noul context educativ în care au pătruns. Am invitat consilierul școlar al instituției 
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noastre și am desfășurat activități comune de cunoaștere și autocunoaștere , într-un efort susținut de a își descoperi  

potențialul cognitiv, afectiv, socio-emoțional. De asemenea, în dorința de a le insufla un stil de viață sănătos, am apelat la 

sprijinul unui medic nutriționist, care să le prezinte modalitățile concrete de a adopta obiceiuri alimentare echilibrate, 

sănătoase. Activitățile din cadrul acestor ore au creat premisele favorabile extinderii lor în sfera extrașcolară. Raspunzând 

nevoii de relaționare, de interacțiune socială, am organizat numeroase excursii, drumeții, întâlniri ale elevilor și ale 

părinților, în scopul creării unei coeziuni a clasei și a consolidării relației școală-familie-comunitate locală.  Implicarea 

elevilor în proiecte și parteneriate educaționale a urmărit dezvoltarea competențelor antreprenoriale, sensibilizarea culturală 

și deschiderea către valorizarea patrimoniului local și național.  

           În derularea activităților, am utilizat metode, tehnici și instrumente inedite, atractive, care să producă o permanentă 

motivare a elevilor mei:  jocul de rol, dezbaterea, comunicarea deschisă profesor-elev, elev-elev, brainstormingul, 

documentarea prin valorificarea resurselor tehnologice moderne, a platformelor educaționale recente etc. Un rol esențial l-

a avut aplicarea testelor de autocunoaștere, elevii având posibilitatea de a își defini potențialul cognitiv, afectiv, socio-

emoțional, raportându-se la maniera în care sunt percepuți de către ceilalți ( ,,Cum mă văd eu? Cum mă văd ceilalți?).  
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PROIECT  DIDACTIC 

Laza Claudia  

Scoala Gimnaziala Speciala Baia  

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  

DATA:  

CLASA: a II a B (deficiențe severe) 

PROFESOR:  

ARIA CURRICULARĂ: Arte 

DISCIPLINA: Educație plastică  

SUBIECTUL LECŢIEI: Tehnici de pictură 

TIPUL LECŢIEI: formare a priceperilor și deprinderilor  

SCOPUL LECŢIEI: cunoaşterea şi utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru specifice artelor plastice 

 

COMPETENȚE:  

       C1: identificarea corectă a instrumentelor şi materialelor utilizate în activităţile artistice 

       C2: manipularea corectă a instrumentelor şi materialelor utilizate în activităţile artistice 

       C3: utilizarea culorilor specifice anotimpului toamna 

 STRATEGII DIDACTICE:  

➢ METODE ŞI PROCEDEE: conversația, explicația, observația, demonstrația, activitate creativă. 

➢ MATERIALE: pensulă, creion grafic, creioane colorate, pahar pentru apă, foi, lemn, acuarele, buline. 

➢ FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual 

RESURSE: 

▪ UMANE: 5  elevi; 

▪ TEMPORALE: 45 de minute; 

▪ SPAŢIALE: sala de clasă 
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Desfăşurarea propriu – zisă a activităţii: 

 

Etapele lecţiei 

 

 C 

 

T. 

min 

 

Conţinut instructiv - educativ 

Strategii didactice      

Evaluare Metode şi 

procedee 

didactice 

Mijloace de 

învăţământ 

Mod de 

organizare a 

activităţii 

1. Moment 

organizatoric 

 

 

2. Captarea 

atenției 

 

 

 

 

 

3. Anunțarea 

subiectului 

lecției  

 

 

 

 

 

4. Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

C2 

 

 

2’ 

 

 

 

2’ 

 

 

 

 

 

 

1’ 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

Asigurarea unui climat optim necesar desfăşurării eficiente a orei 

prin pregătirea materialelor, aranjarea mobilierului. 

 

Se va realiza printr-o ghicitoare: 

,, Știti voi oare copilași 

Cine lasă pomi golași 

Și aduce ploi mărunte 

Și nespus de multe fructe ?”  

Se dă răspunsul la ghicitoare : toamna  

  

Anunț elevii că vom învăța despre instrumentele de lucru și vom 

picta frunze de toamnă pe lemn. 

 

 

 

 

Profesorul va începe prin a indica câte un instrument de lucru aflat 

pe băncuța elevilor și le va cere acestora să își ia fiecare acel 

instrument de lucru în mână. Împreună cu profesorul, copiii spun 

cu toții denumirea obiectului. Apoi, profesorul le va explica ce pot 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

 

explicația 

 

 

 

 

demonstrația 

 

 

observația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instrumente de 

lucru (pensulă, 

creion grafic, 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 
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5. Obținerea 

performanței 

 

 

 

6. Evaluarea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

C3 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

face cu acesta. Elevii vor imita gestul specific utilizării pe care 

profesorul îl face.   

Profesorul le va cere elevilor să identifice culorile specifice 

frunzelor de toamnă pe care vor urma să le folosească pentru a 

picta frunzele pe lemn. 

 

 

 

 

Elevii vor picta frunze de toamnă pe lemn. 

 

 

 

 

Se discută cu elevii tema lecției de astăzi, ce instrumente de lucru 

au folosit pentru a picta frunzele pe lemn, dacă le-a plăcut 

activitatea, etc. 

Se fac aprecieri generale și individuale asupra modului în care au 

participat la lecție și cum au lucrat. 

Se recompensează elevii cu câte o bulină zâmbitoare.   

 

conversația 

 

explicația 

 

 

 

 

 

 

activitate 

creativă 

 

 

 

 

 

conversația 

creioane 

colorate, pahar 

pentru apă, foi, 

lemn, acuarele) 

 

 

lemn, creion 

grafic, 

acuarele, 

pensulă, pahar 

cu apă 

 

 

buline 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

frontal 

individual 

 

 

 

Evaluez deprinderea 

de a denumi și utiliza 

corect instrumentul 

de lucru indicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciez capacitatea 

elevilor de a-și 

exprima  părerea. 

 

 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1914 

IMPORTANȚA JOCULUI DIDACTIC MATEMATIC 

Cucu Elena Adriana 

Grădiniţa ,, Albă ca Zăpada şi piticii ” 

Bucureşti 

Sector 4 

 

,,Jocul este un impuls irezistibil, prin care copilul îşi modelează propria-i statuie ’’ (Jean Chateau) 

„Copilul imaginează, rejoacă o lume reală în scopul de a cunoaşte mai bine, de a-şi lărgi orizontul de cunoaştere, de 

a-şi forma anumite deprinderi.”(IoanCerghit) 

Grădiniţa, numită de-a lungul timpului ,, casa jocurilor ” ( Vittorino del Fetre ), este locul unde copiii au parte de prima 

lor experienţă de viaţă , în afara familiei, într-un spaţiu social lărgit. În viaţa de zi cu zi a copilului, jocul ocupă un rol 

esential. Jucându-se, copilul îşi satisfice nevoia de activitate, de a acţiona cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune 

în diferite roluri şi situaţii care îi apropie de realitatea înconjurătoare . 

Ce este mai exact jocul ? 

Jocul este activitatea preferată a preşcolarilor, o activitate apparent gratuită, fără un scop material, a cărei motivare este 

intrinsecă. Jocul satisfice în cel mai înalt grad nevoia copilului de mişcare, de exprimare originală, de realizare a dorinţelor 

şi năzuinţelor pe care nu le pot satisface în plan real .În lumea imaginată de joc, copilul se simte capabil de fapte măreţe, 

chiar spectaculoase. 

,,Între joc şi muncă există un raport mutual, jocul fiind vestibulul natural care conduce spre muncă, spre disciplină, 

spre  activitatea de grup ”( El. Simionioca, F. Bogdan , 1998) 

Eficienţa jocului didactic depinde de felul în care educatoarea / învăţătorul ştie să asigure o concordanţă între tema 

jocului şi materialul didactic existent, de felul în care ştie să folosească cuvântul ca mijloc de îndrumare a prescolarilor / 

elevilor,  fără să neglijeze recompensele.  

Jocul didactic – ca metodă în care predomină acţiunea didactică simulată – se foloseşte mai ales în învăţământul 

preşcolar şi primar.Prin ele se valorifică la nivelul instrucţiei finalităţile adaptive de tip recreativ proprii activităţii umane, 

în general, în anumite moment ale  evoluţiei sale ontogenetice.( SorinCristea - ,, Dicţionar de termini pedagogici ”, 

1998 ) .  

 

Jocul didactic matematic 

Jocul – un ansamblu de acţiuni şi operaţii care paralel cu destinderea, bună  dispoziţie şi bucuria, urmăreşte obiective 

de pregătire intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului. 

Procesul de integrare a copilului în viaţa şcolară este o necessitate obiectivă determinate de cerintele instruirii şi 

dezvoltării sale multilaterale. 

Caracteristicile unui joc didactic mathematic sunt : 

Un exerciţiu sau o problemă poate devein joc didactic mathematic dacă : 

➢  Urmăreşte un scop didactic ; 

Scopul se formulează în legătură cu cerinţele programei şcolare pentru grupa respectivă, convertite în finalităţi 

de joc.Formularea trebuie să fie clară şi să oglindească problemele specific impuse de organizarea jocului respectiv. 

➢  Realizează o sarcină didactică ; 

Sarcina didactică a jocului didactic mathematic este legată de conţinutul acestuia, de structura lui, referindu-se la ceea 

ce trebuie să facă în mod concret preşcolarii în timpul jocului, pentru a realize scopul propus.  
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➢  Utilizează reguli de joc, cunoscute anticipat şi respectate de copii ; 

Regulile de joc sunt propuse de educatoare / învăţător sau sunt dintre cele cunoscute, în general de către copii.Reuşita 

jocului didactic este condiţionată de proiectarea, organizarea şi desfăşurarea lui metodică, de modul în care educatorul / 

învăţătorul ştie să asigure o concordanţă deplină între toate elementele lui. 

➢  Foloseşte elemente de joc în vederea realizării sarcinii propuse ; 

În jocurile didactice matematice se pot alege şi utilize cele mai variate elemente de joc : întrecerea individual şi pe 

grupe de elevi; cooperarea între participanţi; recompensarea rezultatelor bune; penalizarea greşelilor comise; adresarea de 

aplauze, cuvinte stimulative . 

➢  Vehiculează un conţinut mathematic accesibil prezentat într-o formă atractivă.  

Conţinutul matematic al jocului didactic trebuie să fie accesibil, recreativ şi atractiv prin forma în care se desfăşoară, 

prin mijloacele de învăţământ utilizate, prin volumul de cunoştiinte în care se apelează. 

Tipuri de jocuri didactice matematice 

➢  După momentul în care se folosesc în cadrul lecţiei, ca formă de bază a procesului de învăţământ : 

• Jocuri didactice matematice, ca lecţie de sine-stătătoare, complete; 

• Jocuri didactice matematice, folosite ca moment propriu-zise ale lecţiei; 

• Jocuri didactice matematice, în completarea lecţiei sau a finalului acestuia . 

➢  După conţinutul capitolului însuşit în cadrul disciplinei de învăţământ sau în cadrul anilor de studiu : 

• Jocuri dicatice pentru aprofundarea unui capitol sau a unui grup de lecţii; 

• Jocuri didactice matematice specifice unei vârste sau a unei clase . 

Exemplu de joc didactic matematic : 

Ghiceşte numărul ! 

Scop: - exersarea competenţelor cu privire la mărirea şi micşorarea numerelor cu un număr dat de unităţi; dezvoltarea 

atenţiei . 

Materialul didactic: beţişoare, biluţe, cartonaşe. 

Desfăşurarea jocului: Educatoarea ascunde câteva obiecte la spate şi adresează preşcolarilor întrebarea : ,, Câte 

cartonaşe / bile / beţişoare numere am ? ” 

Elevii vor preciza un număr oarecare. Dacă nu ghicesc numărul, vor fi ajutaţi cu formulări corespunzătoare de felul :,, 

mai mare ” / ,, mai mic ” . Elevul care ghiceşte poate deveni conducător de joc . 

Apreciaţi din ochi ! 

Jocul este condus de educatoare. Ea/El pune pe marginea mesei un creion şi cheamă doi elevi să aprecieze din ochi de 

câteori se cuprinde creionul în lungimea mesei. 

Elevul care va da un răspuns mai apropiat de realitate este declarat învingător . 

Jocul se poate schimba, folosind un alt creion mai lung sau mai scurt. Se poate aprecia lungimea altui obiect . 

Ce ne oferă de fapt jocul ? 

Jocurile didactice matematice oferă preşcolarilor mai multă libertate de a allege tehnicile şi strategiile de calcul. 

Participând nemijlocit, efectiv la joc, îşi reprezintă intuitiv nu numai condiţiile iniţiale, dar şi soluţia problemei, înlesnindu-

se legăturile dintre noţiunile aritmetice-geometrice şi cele de joc, dezvoltarea gândirii funcţionale a şcolarilor. 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Dascalita Daniela, 

Liceul Tehnologic ”Vasile Sav”, Roman, Neamț 
 

 

Obiectul: Limba și literatura română  

Unitatea: Literatura română interbelică 

Tipul lecției: de receptare a textului liric, sistematizare a cunoștințelor – lecție desfășurată online 

Subiectul lecției: Ion Barbu, Riga Crypto și lapona Enigel 

Clasa: a XII-a 

Durata: 2 ore a  45 minute sincron 

 

I. Înainte de a începe lecția: 

Se studiază conceptele operaționale necesare receptării textului liric, astfel încât elevii să dețină suportul teoretic pentru 

achiziționarea unor noțiuni noi, specifice poeziei interbelice. De asemenea, se ia în considerare cunoașterea curentelui 

literar studiat anterior, astfel încât elevii să poată identifica caracteristicile modernismului, raportate la poezia lui Ion Barbu. 

Se aleg cele mai potrivite metode pentru activizarea elevilor, pentru a antrena un număr cât mai mare la oră.  

 

   Motivația: 

Lecția propusă este de tip predare-învățare/receptare a textului liric, fiind importantă în contextul studierii poeziei 

interbelice. Lecția completează noțiunile achiziționate anterior (temă, semnificația titlului, motive literare, elemente 

stilistice), în special cele referitoare la modernism, aplicate anterior pe Lucian Blaga și Tudor Arghezi.  Conceptele 

operaționale utilizate în receptarea textului vor fi valorificate de elevi în eseuri, ca temă pentru acasă.  

Ion Barbu este un scriitor reprezentativ pentru literatura interbelică, fiind un scriitor canonic pentru modernismul 

românesc. Opera sa se regăsește în programa pentru examenul de bacalaureat, atât pentru apartenența la modernism, cât și 

pentru aplicarea conceptului de artă poetică.  

 

Competențe generale:  

1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în diferite situații de comunicare ; 

2. Comprehensiunea și interpretarea textelor ; 

3. Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare ; 

4. Argumentarea în scris sau oral a propriilor opinii asupra unui text literar. 

 

     Valori și atitudini:  

1. Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu diferite mesaje receptate; 

2. Cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comunicare; 

3. Abordarea flexibilă și tolerantă a opiniilor și a argumentelor celorlalți; 

4. Stimularea posibilităților de analiză și investigație a unui text literar. 
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  Competențe specifice:  

1. Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înțelegerii adecvate a textelor studiate; 

2. Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori și a propriei experiențe de lectură; 

3. Identificarea și explicarea relațiilor dintre opera literară studiată și contextul cultural în care a apărut acesta; 

4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare și cercetare a unei teme; 

5. Utilizarea tehnicilor și strategiilor argumentative în situații de comunicare diverse (scrise sau orale).  

 

       Competențe derivate: 

a) Cognitive: 

1. Explicarea titlului poeziei în relație cu mijloacele poetice folosite; 

2. Identificarea a patru trăsături ale modernismului; 

3. Încadrarea operei și a autorului în contextul literaturii române; 

4. Descoperirea semnificațiilor unor motive literare: fântâna și soarele ; 

5. Ordonarea secvențelor textului utilizând grafice, structuri logice. 

b) Afective: 

1. Manifestarea interesului pentru activitatea desfășurată prin comportament activ-participativ; 

2. Cultivarea simțului estetic și a intersului pentru creațiile artistice (literare, muzicale, plastice, 

cinematografice). 

 

        Competențe necesare în secolul al XXI-lea: 

1. Exersarea responsabilității personale și a flexibilității în contexte legate de propria persoană, stabilirea și 

atingerea unor standarde și țeluri ridicate pentru sine și pentru ceilalți; 

2. Înțelegerea și realizarea unei comunicări eficiente verbale, scrise, într-o varietate de forme și contexte; 

3. Deschidere și receptivitate la nou; 

4. Demonstrarea capacității de lucru în echipă; 

5. Colaborarea productivă cu ceilalți; conduită empatică; acceptarea și respectarea altor puncte de vedere; 

6. Capacitatea de a depista, formula, analiza și rezolva probleme. 

     

            Evaluare:  

1.  Observarea sistematică a activității la clasă; 

2. Fișa de evaluare; 

3. Interevaluarea (discuții în cadrul grupelor); 

4. Tema pentru acasă.  

 

 

 

Strategii didactice:  

Metode și procedee didactice: lectura de explorare și descoperire,  conversația euristică,  analiza literară, 

problematizarea, învățarea prin analogie, metoda audio-vizuală.  

Forme de organizare: activitate frontală și pe grupe. 
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Managementul resurselor și al timpului:  

Timp de lucru: 2 ore a câte 45 minute sincron. 

Materiale didactice:  

• Culori, caiete, videoproiector 

• Limba și literatura română, manual pentru clasa a XII-a, Adrian Costache, Florin Ioniță, M.N. Lascăr, 

Adrian Săvoiu, Editura Art, 2008 

• Ion Cerghit, Metode de învățământ, Editura Polirom, Iași, 2006 

• Alina Pamfil, Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, 

Pitești, 2008. 

• Materiale electronice și multimedia : prezentare PPT, Classroom, Meet, Jamboard, internet, Youtube,  

Condiții prealabile  

Conceptele operaționale specifice textului poetic și particularitățile curentului literar modenist sunt cunoscute de 

către elevi, fiind studiate în lecțiile anterioare, Ion Barbu fiind ultimul dintre scriitorii canonici ai acestul curent care se 

studiază. Elevii pot face cu ușurință analogii, comparații, pe baza unor argumente logice sau științifice.  

De asemenea, elevii sunt familiarizați cu mijloacele de predare-învățare online, cunosc funcțiile de bază ale 

platformei G-Suit pe care se desfășoară lecția.  

 

II. Desfășurarea lecției propriu-zise 

Evocarea 

            Captarea atenției se realizează prin intermediul unui fond muzical, Andre Rieu- Romantic Paradise  

(http://www.youtube.com/watch?v=RXGo2Ic3xD4). Primele două minute din materialul audio-video vor servi ca suport 

pentru organizarea clasei: sondarea atenției elevilor, a felului în care se simt, a conexiunilor pe care le fac în raport cu 

stimulii vizuali și auditivi. Se anunță titlul lecției, receptarea  poeziei Riga Crypto și lapona Enigel de Ion Barbu. 

            Elevii sunt încurajați să utilizeze surse de internet credibile pentru a descoperi sendurile cuvintelor riga și lapona. 

Între timp, profesorul prezintă scopul lecției: identificarea temei, a particularităților de structură, apartenența la modernism 

a poeziei.   Se generează link-ul pentru accesarea Jamboard, pentru a-i determina pe elevi să își amintească cunoștințele 

acumulate anterior despre modernism. Mai întâi, individual, printr-un brainstorming, fiecare elev notează pe Jamboard tot 

ceea ce asociază cu modernismul, apoi se trec în revistă toate aspectele sugerate: teme, principii estetice, tipuri de lirism, 

etape, reprezentanți.  

 

 

 

               

http://www.youtube.com/watch?v=RXGo2Ic3xD4
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Realizarea sensului  

              Cu ajutorul unei prezentări PPT, se introduce Ion Barbu în modernism și se prezintă etapele creației sale. Se face 

referire la îmbinarea matematicii cu poezia, la trecerea de la parnasianism la ermetism și la etapa baladescă și orientală.  

 

 

 

              Introducerea textului-suport se realizează prin utilizarea platformei Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=nka62_SRTAc&ab_channel=TEATRULELVIRAGODEANU, pentru a audia poezia 

în lectura actorului Vlad Rădulea, cu un fond sonor de Ciprian Porumbescu. Elevii urmăresc textul în manual.  

 

 

 

                  După audierea textului, elevii sunt încurajați să-și exprime opinia despre tema principală și temele secundare 

ale poeziei, despre semnificația titlului, să identifice motive literare și, mai ales, să explice supratitlul cu care autorul își 

asociază textul: Un Luceafăr cu roluri inversate. Se conduce discuția către asemănarea cu poemul eminescian: tema de 

inspirație romantică – iubirea imposibilă între ființe aparținând unor lumi diferite, îmbinarea genurilor literare, dar și 

particularități ale modernismului: ambiguitatea limbajului, renunțarea la prozodia clasică, tema cunoașterii.  

                 Se solicită elevilor să identifice câteva motive literare specifice temelor enunțate: de exemplu, motivul fântânii 

și motivul soarelui și să le explice în context. Se extrag sintagme, versuri care susțin aceste motive literare, se cere elevilor 

să explice semnificația metaforei sufletul-fântână, utilizând dicționarul de simboluri. De asemenea, se comentează 

particularitățile de structură: povestirea în ramă sau povestirea în povestire, făcându-se ascocierea cu alte texte literare 

construite la fel ( Hanu Ancuței de Mihail Sadoveanu, Decameronul de Giovani Boccaccio). 

                  În ora a doua, pentru sistematizarea informațiilor discutate anterior, profesorul utilizează o prezentare PPT, prin 

care elevii au acces la noțiunile de teorie asociate cu textul-suport. 
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              După vizionarea prezentării, elevii sunt împărțiți în cinci grupe, fiecare grupă având de interpretat  anumite niveluri 

ale textului:  nivelul lexical ( registre stilistice identificate), nivelul stilistic (identificarea unor procedee artistice), nivelul 

prozodic, elemente romantice și apartenența la modernism. Timpul de lucru este 10 minute, la finalul cărora fiecare grupă, 

printr-un referent,  prezintă concluziile lucrului în echipă.  

 Pe baza informațiilor adunate de la cele patru echipe, se sistematizează informațiile teoretice prin care se 

încadrează poezia Riga Crypto și lapona Enigel de Ion Barbu în modenism, utilizând aplicația Jambord. 

           

 

 

III. După lecție, acasă 

Extensia.  

 

Tema pentru acasă urmărește dezvoltarea abilităților de exprimare scrisă, prin realizarea unui eseu structurat, de 

minimum 400 de cuvinte, prin care să se demonstreze apartenența la modernism a poeziei Riga Crypto și lapona Enigel 

de Ion Barbu. 
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Proiect de lecție 

 

Profesor psihopedagogie specială: Purcaru Mariana 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ,,Rudolf Steiner’’ Hunedoara  

Data: 14. 10. 2021 

Clasa a III –a C 

Aria curriculară: Tehnologii 

Disciplina: Abilitare manuală 

Unitatea de învăţare: Obiecte decorative 

Subiectul lecţiei: Rama tablou de toamnă 

Tipul lecţiei: Formare de priceperi şi deprinderi 

Durata: 45 min 

Scopul:  Formarea priceperilor și deprinderilor în vederea realizării unui produs; 

Obiective operaționale : 

O1- să  recunoască materialele de lucru utilizate în realizarea lucrării( cu/fără ajutor) ; 

O2- să decupeze forme cu perforatorul decorative( cu/fără ajutor); 

O3- să realizeze cadranul ramei pentru tablou prin lipirea celor patru bețe plate( cu/fără ajutor); 

O4 -să lipească formele decorative pe ramă( cu/fără ajutor); 

O5-  să manifeste interes pentru activitatea desfăşurată. 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: conversaţia,  explicaţia, demonstrația,   munca independentă, observarea . 

Mijloace didactice: lucrarea model , bețe plate, sfoară, carton colorat, perforatoare decorative, tablouri cu peisaje de toamnă, forme decorative, aracet, pensule, vas pentru 

aracet, panoul pentru lucrări. 

Tehnici de lucru decupare, lipire, presare 

Forme de organizare: frontal, individual. 

Bibliografia: Programă școlară ABILITARE MANUALĂ – Învățământ special – Pedagogie curativă – 2019 

Isabelle Huiban, Mizuho Fujisawa, Metoda Waldorf. 30 de activităţi creative pentru fiecare anotimp, 2018 
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Desfăşurarea lecţiei: 

Etapele lecţiei Ob.op. Conţinutul informaţional Strategia didactică Evaluare 

Desfăşurarea activităţii Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

 

1.Momentul 

organizatoric 

 

 Se asigură condiţiile necesare desfăşurării orei, se pregătesc materialele necesare.  

 

 Frontal 

2.Captarea 

atenţiei 

 

 

O5 

Tablourile toate, 

Stau și-așteaptă supărate, 

Ca o ramă minunată 

Să le cheme de îndată, 

În feria frunzelor, 

Pe placul elevilor. 

Explicația 

 

Poezia Frontal 

3.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

operaţionale  

 

 

O5  Se anunţă elevii că lecţia de astăzi la ora de activităţi de abilitare manuală se numeşte 

,,Ramă tablou de toamnă “ şi se prezintă pe înţelesul lor obiectivele. 

Explicaţia  Frontal 

 

4.Formarea  de 

priceperi şi 

deprinderi 

 

 

 

O1 

 

 

A. Reactualizarea cunoştinţelor: Întrebări referitoare la temele realizate anterior, 

tehnici de lucru, material şi instrumente utilizate. Cu ce materiale lucrăm noi la 

ora de abilitare manuală? Ce instrumente utilizăm noi? Ce tehnici folosim? “ 

B. Prezentarea şi discutarea lucrării model: Se prezintă elevilor lucrarea model. Se 

discută despre materialele, tehnicile şi instrumentele utilizate în realizarea 

lucrării. 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Lucrarea model  

 

 

Frontal 
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O5 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

O2 

O3 

O4 

 

 

 

O5 

C. Explicarea şi demonstrarea modului de lucru: 

-  vom alege trei bețe plate din lemn simple și un băț plat care are deasupra o 

agățătoare din sfoară pentru a realiza rama pentru fotografie. 

- le așezăm în formă de dreptunghi, însă va trebui să avem grijă ca bățul plat cu 

agățătoare să fie așezat în partea de sus. Cu ajutorul unei pensule vom lua aracet 

și vom lipi capetele bețelor suprapuse. 

- o lăsăm câteva minute să se lipească, iar între timp cu ajutorul perforatorului 

decorativ vom realiza diverse forme de frunze în culorile toamnei .  

- după decuparea formelor le vom lipi pe ramă după preferințele fiecăruia; 

- la final vom lipi pe ramele realizate tabloul cu peisajul de toamnă. 

Realizarea lucrărilor de către elevi: Supraveghez modul de lucru al elevilor şi 

voi ajuta pe fiecare elev în parte. 

D. Analiza lucrărilor: 

Împreună cu elevii vom aprecia lucrările realizate, elevii având posibilitatea exersării 

simţului critic: ,,Ce am realizat noi astăzi? Care lucrare vă place mai mult? De ce?’’ 

După aceea își vor expune propriul ramă cu tabloul  pe  panoul special creat 

pentru ele. 

 

Explicația 

Observarea 

Explicația 

Conversaţia 

Demostraţia 

Munca 

independentă 

Observarea 

 

 

 

Conversaţia 

 

Lucrarea model , 

bețe plate, 

sfoară, 

carton colorat, 

perforatoare 

decorative cu 

frunze diverse, 

 

forme 

decorative, 

aracet, 

pensule. 

vas pentru 

aracet, 

tablou cu 

peisajde toamna 

 

 

 

Panoul pentru 

lucrări 

 

Individual 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obervarea 

sistematică a 

comp.elevilor 

 

Individual 

Frontal 

 

5.Concluzii şi 

aprecieri 

  

Se discută cu privire la desfăşurarea lecţiei, se evidenţiază comportamentele pozitive. 

Conversaţia  Aprecieri 

verbale 
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Proiect de activitate 

Prof. Înv. preșcolar: Vlăduțu Camelia 

Grădinița P.N. Crușeț, Gorj 

 

GRUPĂ: mare 

TEMA DE STUDIU ANUALĂ:, Cine sunt/suntem? ″ 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:, Sănătate de la toate! " 

CATEGORIILE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ABORDATE: Activitate integrată: DLC 

 (Educarea Limbajului)+DOS (Activitate Practic-gospodărească) 

TEMA ACTIVITĂŢII:, SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS! ″ 

TIPUL DE ACTIVITATE: Formare de priceperi şi deprinderi 

MIJLOC DE REALIZARE: Lectura educatoarei + Activitate Practic-gospodărească 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

 - Însușirea conștientă a conținutului poveștii și redarea acestuia în succesiunea logică a evenimentelor, cu suport intuitiv; 

 - Consolidarea unor priceperi și deprinderi specifice de lucru (practic-gospodărești). 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

A) cognitive: 

- Să audieze cu atenție textul citit; 

- Să răspundă corect la întrebările adresate; 

- Să reproducă conţinutul poveştii, respectând succesiunea imaginilor; 

- Să prezinte modalităţi de consumare și de conservare a fructelor 

- Să recunoască şi să denumească fructele şi celelalte materiale pe care le vor folosi 

- Să prezinte importanţa consumării fructelor 

B) afective: 

- Să participe cu plăcere la activitate; 

- Să asculte cu atenţie explicaţiile educatoarei 

C) psihomotorii: 

- Să utilizeze corect materialele puse la dispoziţie pentru a răspunde prin acţiune directă cerinţelor educatoarei. 

– Să tăie fructele încercând să utilizeze toată cantitatea primită 

 - Să mănânce singuri, folosindu-se de tacâmuri, perfecționându-și abilitatea de autoservire 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

A. METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE:  

- Expunerea, exerciţiul, observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, activitatea practică 

B. MATERIALE DIDACTICE FOLOSITE: 

- Imagini din poveste, omida, fructe proaspete, tocătoare, lingurițe, cuțite, castronele, șervețele 

C. FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală 

D. FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: continuă 

DURATA: 40 min 

LOC DE DESFĂȘURARE: sala de grupă 
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MATERIAL BIBLIOGRAFIC:, 

- Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii” – Editura V&I Integral, Bucureşti 2005 

- Curriculum pentru învăţământ preşcolar, 2019 

- Culea, L.; Sesovici, A.; Grama, F.; Pletea, M.; Ionescu, D.; Anghel, N., „Activitatea integrată din grădiniţă”, Didactica 

Publishing House, 2008, Bucureşti, 

-  Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preșcolar’’ 

SCENARIUL DIDACTIC 

Evenimentul 

didactic 

Conţinutul științific Strategii 

didactice 

Evaluarea(instrumente 

şi indicatori) 

 

1.Momentul 

organizatoric 

Asigurarea unui climat adecvat desfăşurării activităţii, 

Aranjarea mobilierului şi a materialului didactic. 

-observaţia 

-explicaţia-

conversaţia 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

2.Captarea 

atenţiei 

Le voi prezenta copiilor o jucărie de pluş(omida).Îi anunţ 

că am găsit-o pe stradă, în timp ce veneam la grădiniță. Este 

o jucărie tare supărată și pentru că am știut că voi sunteți 

niște copilași tare buni și miloşi m-am gândit că ați putea să 

o ajutați.Dar pentru asta trebuie să aflăm de ce este 

supărată. 

 

-conversaţia 

 

-explicaţia 

Stimulare verbală 

3.Anunţarea 

temei 

Pentru a afla motivul pentru care este supărată omida ,astăzi 

am să v-o spun  povestea  

,, Omida mâncăcioasă”. 

Voi repeta titlul poveştii cu 2-3 copii pentru fixare. 

Trebuie să ascultaţi cu mare atenţie această poveste pentru 

a afla ce se întâmplă atunci când copiii nu mănâncă sănătos. 

Prin metoda explozia stelară voi adresa preșcolarilor 

întrebări pe baza textului citit. 

-conversaţia 

-explicaţia 

-observaţia 

-conversaţia 

-explicaţia 

-observaţia 

Observarea 

comportamentelor 

copiilor 

Aprecierile verbale 

 

Observarea 

comportamentelor 

copiilor 

Aprecierile verbale 

4.Dirijarea 

învăţării 

Voi expune povestea clar, accesibil şi expresiv pentru a 

putea trezi emoţii copiilor şi pentru a asigura motivaţia 

învăţării.      

Expresivitatea expunerii o voi realiza prin modelarea vocii, 

schimbarea ritmului vorbirii pe parcursul expunerii,prin 

respectarea pauzelor logice, psihologice şi dramaticale, 

accentuări şi scăderi ale intensităţii vocii, repetiţii, mimica 

şi gestică. 

După expunerea poveștii voi explica copiilor cuvintele 

necunoscute  și îi voi ruga să alcătuiască propoziții cu 

aceste cuvinte. 

Expunera 

 

 

 

-conversaţia 

 

-explicaţia 

 

problematizare

a 

Analiza acţiunilor 

copiilor 

 

 

 

 

Aprecierile verbale 

Observarea 

comportamentelor 

copiilor şi analiza 

răspunsurilor 
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Apoi voi adresa copiilor întrebări pentru a analiza 

comportamentul personajelor din poveste 

 

5.Asigurarea 

feedback-ului 

şi obținerea 

performanței 

Pentru fixarea cunoştinţelor legate de consumarea şi 

importanţa fructelor în cadrul Activităţii Practic-

gospodărească vom realiza ,,Salată de fructe″. 

Intuirea materialului 

-Ce aveți pe măsuțe? (tocător,fructe,cuţite,linguri,şerveţele 

umede). 

Explicarea și 

demonstrarea modului de realizare a salatei 

Se va toca pe rând câte un fruct,sugerând copiilor să facă 

acelaşi lucru. 

Încălzirea mușchilor mici ai mâinii 

Se realizează exerciții de încălzire a mușchilor 

mici  ai 

mânilor. ,,Plouă, plouă” / ,,Cântăm la pian” / ,,Mişcăm 

degețelele/Batem bine palmele/Se-nvârtesc moriștile/ 

Zboară rândunelele/ Și se face liniște” 

Voi verbaliza toate acţiunile făcute,solicitând şi copiii să 

facă acelaşi lucru. 

 După tăierea fructelor şi amestecarea lor,copiii vor 

contribui la aşezarea mesei,dezvoltându-şi abilităţile 

practice :să mânuiască tacâmurile,farfurioarele, 

şerveţelele. 

Voi arăta copiilor cum să se servească,cum să mănânce. 

 

Expunerea 

 

 

 

-conversaţia 

 

 

 

 

-explicaţia 

 

 

 

 

problematizare

a 

 

 

Analiza acţiunilor 

copiilor 

 

 

 

 

Aprecierile verbale 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentelor 

copiilor şi analiza 

răspunsurilor 

6.Evaluarea  

învăţării 

Se vor adresă următoarele întrebări: 

- Ce am făcut la activitatea gospodărească? 

- Ce produse am folosit? 

- Cum am procedat? 

-conversaţia Observarea 

comportamentelor 

copiilor şi analiza 

răspunsurilor 

7.Încheierea 

activității 

    Voi aprecia modul în care copiii au participat la activitate 

şi comportamentul adoptat 

observaţia 

-explicaţia 

-conversaţia 

Aprecierile verbale 
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ȘCOALA ONLINE ȘI SOLUȚIILE INOVATOARE 
Studiu de caz 

 

Prof. Popa Eleonora 

Școala Gimnazială Crușeț, Gorj 

 

Studiu s-a axat pe identificarea modului în care activitatea cadrelor este percepută ca fiind influențată de 

transpunerea interacțiunii cu elevii în spațiul virtual, altfel formulat, s-a încercat să se analizeze felul în cadrele didactice 

percep activitatea online în comparație cu activitățile tradiționale faţă în faţă. S-a 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, 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.  

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 (faţă în faţă) 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. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității 

didactice faţă în faţă 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 clasă 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, 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 ţintă, 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 în condiții de capacitate de banda limitată sau de trafic încărcat. 

Un element interesant reliefat de investigație este acela că profesorii apreciază monitorizarea învățării în mediul 

online ca fiind dificil de realizat. Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu clasă, imposibilitatea urmăririi notițelor elevilor, 
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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 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/sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-învățare-evaluare la disciplină 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 o grupare a răspunsurilor profesorilor, pe de o parte avem identificate 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.  

O altă grupare evidentă a răspunsurilor vizează aspectele 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 elemente precizate de către profesorii chestionați. 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 completă. Pot fi complementare, 

niciodată alternative. Analizând diferențele în funcție de mediul de rezidență al școlii, discrepanțele mai proeminente între 

cadre didactice apar în zona „tehnică” și includ dotarea cu echipamente și accesul la Internet. Astfel, în cazul dificultăților 

tehnice, acestea sunt semnificativ mai mari în școlile din mediul rural, comparativ cu cele din mediul urban mic sau urban 

mare. În cazul accesului limitat la internet și a lipsei unui computer suficient de performant, diferențele sunt semnificative 

între toate cele trei categoriile supuse analizei, aceste impedimente fiind semnificativ mai prezente în mediul rural 

comparativ cu urban mic și urban mare, dar și în urban mic semnificativ mai mult decât în urban mare. 

Analizând opiniile profesorilor referitoare la aspectele privind procesul didactic în condițiile derulării activităților 

didactice online pe perioada suspendării întâlnirilor faţă în faţă, se remarcă identificarea preponderentă a dezavantajelor, 

firească în contextul schimbării radicale a modului de lucru. Suspendarea activităților didactice faţă în faţă poate să afecteze 

în mod negativ procesul de învățare în general. Profesorii consideră că dedică mai mult timp decât în maniera tradițională 

și reușesc mult mai greu să motiveze și să mențină treaz interesul elevilor.  

Diferențele dintre mediile rural și urban mic, pe de o parte, și urban mare, pe de altă parte, sunt semnificative în 

ceea ce privește opinia privind rolul cadrului didactic pentru susținerea motivației elevilor pentru învățare. 
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STUDIU DE CAZ 

                                                         Prof. Înv. primar, PANĂ ANA 

                                                            Școala Gimnazială Crușeț, Gorj 

 

Prezentarea cazului: 

G. M., este elevă în clasa I la Şcoala Gimnazială Crușeț, face parte dintr-o familie cu 3 fete. Părinţii elevei au 

divorţat, eleva fiind încredinţată tatălui, care nu are serviciu.  

 Părinţii locuiesc separat. Mama nu o vizitează şi nu îi asigure condiţiile necesare unei creşteri fără stres. Tatăl îşi 

exercită îndatoririle ce se cuvin după divorţ, copilului.  

Din fericire motivaţia elevei pentru studiu a scăzut după momentul divorţului părinţilor și absentează frecvent. 

Este emotivă şi reacţionează exagerat de fericit la orice semnal din partea tatălui. Îşi doreşte să petreacă timp cu 

ambii părinţi, dar mama nu o vizitează deloc. 

 

Identificarea caracteristicilor psihologice ale copilului: 

Stadiul de dezvoltare cognitivă: 

      - Stadiul operaţiilor concrete 

Caracteristici ale proceselor senzorial – perceptive: 

      Copilul receptează informaţiile atât pe cale vizuală cât şi pe cale auditivă. Percepe spaţiul şi timpul. Foloseşte liber, 

voluntar, fondul de reprezentări existent (în activităţi practice) ba chiar poate să descompună reprezentarea în părţi 

componente, în elemente şi caracteristici cu care poate opera, independent de contextul situat. 

Memoria 

Eleva are o memorie auditivă bună. Se implică activ în organizarea materialului memorat. Memoria logică este în 

formare. 

         Imaginaţia 

Se conturează imaginaţia reproductivă, voluntară, copilul putând „vedea” imaginativ, mult mai corect, distribuţia 

evenimentelor despre care i se povesteşte. 

Limba 

Competenţa lingvistică este mai dezvoltată decât performanţa verbală. Exprimare corectă şi uşoară. 

Atenţia 

Predomină atenţia voluntară în această perioadă. O captează uşor activităţile considerate interesante pentru ea. 

Inteligenţe mai bine dezvoltate 

- corporal – kinestezică: creează mişcare pentru a explica ceva, controlează mişcarea, mimează uşor, participă 

cu plăcere la jocuri de rol, dansează. 

- spaţial – vizuală: desenează pentru a explica, se orientează în spaţiu, recunoaşte obiectele din spaţiu.  

Stadiul dezvoltării psihosociale 

Conform teoriei dezvoltate de E. Erikson copilul se află în stadiul socializării afectivităţii când îşi exprimă 

afectivitatea. Este o elevă mai emotivă, introvertită.  

Participă la activităţile instructiv – educative, şi nu numai. Stabileşte greu relaţii. Este rezervată. 

Stadiul dezvoltării morale 

Eleva are un comportament civilizat. Respectă regulile clasei cu stricteţe. 
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Drepturile şi nevoile copilului: 

A) dreptul la familie 

        - Nevoia de a petrece timpul cu părinţii săi; 

        - Nevoia de afecţiune şi dragoste necondiţionată; 

B) dreptul al educaţie 

        - Nevoia de individualizare; 

        - Nevoia de a evolua; 

Rolul mediului social în formarea şi dezvoltarea copilului: 

         Deoarece provine dintr–o familie care s–a destrămat la un moment dat, şi copilul a rămas în grija tatălui și a bunicii, 

aceasta a fost marcată de absenţa mamei de care era foarte ataşată. 

Plan de intervenţie: 

Intervenţia cadrului didactic 

• discuţii individuale cu elevă, cu surorile, cu tatăl acesteia; 

• activităţi pe grupe în care eleva:  

- Va fi liderul grupului; 

                     - Va alege tema; 

                     - Va distribui materialele necesare; 

                     - Va monitoriza timpul; 

                     - Va prezenta concluziile; 

                     - Va evalua lucrarea grupului; 

                     - Va fi observatorul tuturor grupurilor şi va prezenta observaţiile; 

                      - Voi organiza activităţi comune părinţi – copii (serbări şcolare, lecţii demonstrative, dezbateri, excursii) 

                     - Voi identifica motivele de satisfacţie; 

                     - O voi ajuta să-şi pregătească temele prin ore suplimentare; 

 Folosind metodele active de stimulare a creativităţii, impunându-i anumite reguli, oferindu-i muncă individuală 

diferită de ceilalţi colegi, am putut observa cu uşurinţă rezultate mai bune la toate activităţile desfăşurate şi adaptarea cu 

succes a elevei în colectivul clasei.  
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Proiectul „Patrulaterul Științelor” 

Prof. Copil Olimpia 

 Colegiul Național „Samuil Vulcan”, Beiuș 

 

Proiectul „Patrulaterul Științelor” s-a dorit a fi  o continuare a unui alt proiect  derulat pe parcursul anului școlar 

2018-2019 la Colegiul Național„Samuil Vulcan” Beiuș, cu elevii clasei a IX-a B care s-au  familiarizat astfel cu istoria 

liceului la care studiază, s-au  implicat și au participat la activități  care i-au  făcut mândri că sunt elevi vulcaniști. Acest 

nou  proiect s-a derulat în perioada octombrie-decembrie 2019 și și-a propus să contribuie la sudarea colectivului clasei a 

X-a B și să amplifice  motivația elevilor  pentru studiu. 

Scopul proiectului a fost familiarizarea cu obiceiuri și tradiții specifice zonei Beiușului, creșterea motivației pentru 

studiu, închegarea unui colectiv unde să predomine comunicarea, toleranța, spiritul de echipă. 

Obiectivele proiectului s-au referit la: 

1) Cunoașterea unor obiceiuri și tradiții specifice Țării Beiușului. 

2) Familiarizarea cu câteva aplicații ale științelor în realitatea cotidiană. 

3) Cunoașterea unor momente importante din istoria poporului român . 

4) Dezvoltarea simțului artistic, estetic, a creativității. 

5) Dezvoltarea comunicării, a spiritului de echipă,  a toleranței. 

 Proiectul educațional ”Patrulaterul științelor”  a cuprins câteva activități care să-i familiarizeze pe elevii clasei a 

X-a B cu obiceiurile și tradițiile specifice zonei Beiușului, cu aplicații ale științelor în realitatea cotidiană, cu momente 

importante din istoria poporului român, să-i motiveze pentru studiu și pentru obținerea unor rezultate cât mai bune la 

învățătură, să-i facă toleranți și comunicativi.  

Prima activitate a proiectului a constat în realizarea unei șezători, un obicei specific zonei, care a fost prezentată  

cu ocazia Zilelor Școlii (7-11octombrie). A doua activitate a fost o excursie la Debrecen, Ungaria pentu a vizita Centrul de 

Educație Științifică Agora unde elevii au văzut și probat diverse aplicații ale științelor în realitatea cotidiană. A treia 

activitate s-a concretizat prin vizionarea filmului „Maria, regina României”  regia Alexis Sweet Cahil (21 noiembrie 2019), 

o veritabilă pagină de istorie a poporului român. Ultima activitate, a patra, a fost o întâlnire specială elevi –părinți –diriginte. 

Întâlnirea a avut următoarele puncte pe ordinea de zi: 

 a)  test pentru elevi și părinți (1. Fiecare trebuie să-și descrie copilul/părintele folosind numai 5 cuvinte; 2. Fiecare trebuie 

să precizeze cum se vede/ cum își vede copilul - peste 10 ani) 

b)  se formează 4 grupe părinți-elevi. Fiecare grupă are următoarele sarcini: să-și aleagă un nume pentru grupă, să-și aleagă 

un responsabil de grupă, să realizeze un desen cu tema „Iarna”, să compună minim 7 versuri folosind cuvintele: colinde, 

vise, iarnă, Crăciun, responsabil, perseverență, sănătos și să realizeze o decorațiune de Crăciun. 

c)  se  prezintă ” obiectele” realizate de fiecare grupă.  

Toți participanții s-au achitat de sarcinile primite, au comunicat și s-au simțit foarte bine. 

La sfârșitul semestrului I, în cadrul orei de dirigenție cu tema ”Sunt mulțumit de rezultatele mele” s-a făcut o 

retrospectivă a activităților realizate de clasă în cadrul proiectului „Patrulaterul Științelor” (șezătoarea, excursia la 

Debrecen, excursia la Oradea, la film, ședința elevi-părinți). Fiecare elev a trebuit să precizeze dacă este „mulțumit”de 

rezultatele școlare obținute și dacă activitățile la care a participat  l-au impulsionat într-un fel. Toți elevii care și-au spus 

părerea au fost încântați de activitățile realizate, s-au simțit foarte bine, unii au fost motivați în obținerea unor rezultate mai 

bune pentru a putea aprofunda mai târziu un anumit domeniu și toți au dorit continuarea unor proiecte de acest gen.  
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Dicţia în cântul coral. Coarticulația. Diftongii și triftongii. Combinările consonantice 

-Studiu de specialitate- 

Chereji Dorin Florian 

Prof. Coleiul de Arte Baia Mare 

 

 

 Prin coarticulație înțelegem adaptarea unui sunet la mediul fonetic în care apare. Întrebarea care se pune este dacă 

în cântul de performanță este posibilă și acceptată multitudinea de variații posibile ale aceluiași fonem, specifică vorbirii. 

În ce ne privește, ne menținem opinia exprimată în capitolul anterior și în subcapitolele precedente, și anume că textul 

poetic este un vehicul pentru sunetul cântat și nu primează asupra acestuia, astfel încât pronunția vocalelor și consoanelor 

trebuie adaptată în așa măsură încât, fără a schimba cu nimic sensul cuvintelor și urmărind, pe cât posibil, accentul firesc, 

să servească omogenității timbrale. 

 În cânt, ca și în vorbire, datorită cursivității discursului, sunetele se aud înlănțuit, astfel încât, în cele mai multe 

situații, articularea unui sunet începe exact pe finalul articulării sunetului precedent, fiecare sunet depinzând, după cum am 

arătăt în aliniatul anterior, de sunetele învecinate și de locul lui în silabă. De exemplu, în versul „Un miel s-apropie printre 

tufișuri”, în cuvântul „miel” vocalele ie formează un diftong, în timp ce în cuvântul „apropie” sunt în hiat. 

 Primul aspect asupra căruia ne vom opri este cel al vocalelor care formează un hiat. În limba română întâlnim mai 

multe combinări de vocale în hiat, cum ar fi oo, uo, ai, ia, ua, ae, aspectul cel mai important fiind acela că, spre deosebire 

de diftongi și triftongi, unde avem o vocală și una, respectiv două semivocale, în cazul hiatului ambele vocale sunt 

plenisone, adică au caracter silabic. Așadar, se va acorda o atenție sporită articulării fiecărei vocale în parte, firește, 

evitându-se atacul de glotă pe cea dea a doua vocală. Atunci când hiatul rezultă din precedarea cuvântului de un articol, 

numeral, pronume sau prepoziție exprimată printr-o vocală, dacă se dorește evidențierea mai intensă a celor două vocale, 

aceasta poate fi realizată printr-un impuls al mușchiului diafragmatic. Desigur, nu excludem posibilitatea atacării sunetului 

cu lovitură de glotă, însă alegerea acestei variante presupune anumite riscuri și o coordonare perfectă, un atac moale fiind 

întotdeauna preferat unui atac dur, cel puțin în cadrul ansamblului coral.   

În fragmentul de mai jos trecerea de la vocala e la vocala a din cuvântul „vreodată” se va face cursiv, prin modificarea 

corespunzătoare a aparatului fonator, așa cum am descris-o în subcapitolul vocalelor, un atac de glotă fiind nu doar inutil, 

ci și inestetic, fragmentând discursul muzical.   

 

 Exemplul 1. Paul Constantinescu, Peste vârfuri (4 Madrigale pe versuri de Mihai Eminescu), m. 52 – 55. 

 

 În interpretarea vocală se va evita fuziunea vocalelor în hiat într-un diftong, reducerea vocalelor identice la una 

singură și eliziunea, atunci când un cuvânt care se termină pe vocală este urmat de unul care începe cu vocală. 

 Diftongii, spre deosebire de hiat, au ca elemente componente două vocale aflate în aceeași silabă. Mai exact, una 

dintre vocale este accentuată, în timp ce cealaltă este o semivocală, adică o vocală cu funcție de consoană. În cânt ambele 

foneme vor fi bine conturate, existând situații în care este recomandată chiar amplificarea semivocalei prin alăturarea unei 

semivocale suplimentare, pentru a nu crea cuvinte inexistente în limba română literară. Mai mult, în limba română unora 

dintre cuvinte, cum sunt pronumele personale în cazul nominativ, la persoana I sau a III-a, li se adaugă, în vorbire, un i. 
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 Exemplul 2. Paul Constantinescu, Freamăt de codru (4 Madrigale pe versuri de Mihai Eminescu), m. 24 – 25. 

 

În exemplul de mai sus, acest lucru este chiar favorabil interpretării, întrucât se evită un atac de glotă, care ar urma după 

respirația vocilor de bas și tenor. Atacul va fi, astfel, moale și mult mai ușor de sincronizat, ajutând nu doar discursului 

muzical ci și confortului psihic al coriștilor, care, având de executat și un salt din registrul mediu în registrul acut, nu vor 

interpreta fragmentul cu angoasa lipsei de sincronizare.    

 În exemplul următor, în cuvântul „moarte” poate fi inserată semivocala u, care va fi articulată foarte scurt, evitând 

rostirea în dialectul ardelenesc și, implicit, crearea unei vocale inexistente în limba literară.  

 

 

   Exemplul 3. Paul Constantinescu, Peste vârfuri (4 Madrigale pe versuri de Mihai Eminescu), m. 25 – 28. 

 

 În cazul triftongilor silaba este formată dintr-o vocală și două semivocale, ceea ce, din perspectiva cântului vocal, 

ridică o problemă suplimentară în ce privește coloritul acestora. Respectând principiul unității timbrale a vocalelor, facem, 

totuși, observația că, „după locul pe care îl ocupă semivocala față de vocală, diftongii sunt ascendenți (locul I îl ocupă 

semivocala […] și descendenți (locul I îl ocupă vocala). 

 În ce privește alegerea vocalei pe care va fi prelungit sunetul, se va merge, pe cât posibil, pe principiul accentului 

din vorbirea normală, vocala sau consoana care urmează vocalei accentuate fiind rostită în ultimul moment. 

 În ce privește despărțirea cuvintelor în silabe, menționăm că, urmând principiul de mai sus, în cânt nu vom respecta 

legile gramaticale, căutând acele soluții care servesc tehnicii vocale, aceasta fiind prioritară.  

 În exemplul de mai jos se va despărți în silabe în felul urmăror: „no-stru”, e-știîn”, sfin-țea-scă-se”. 

 

 Exemplul 4. Ciprian Porumbescu, Tatăl nostru, m. 1 – 5. 

 

 Spre deosebire de combinările de vocale, ale căror dificultăți sunt mai ușor de surmontat, combinările 

consonantice ridică unele probleme specifice, în funcție de locul pe care îl ocupă în cadrul cuvântului sau între două cuvinte 

dar și în funcție de locul articulării. Astfel, sunt posibile „combinații de consoane alcătuite din sunete ce au aproape același 

loc de articulație (st, pt, dj, ft etc.) și combinații de consoane pronunțate în diferite regiuni ale cavității bucale (bl, gl, gr, 

cr, șm etc.).  

 Deși unii dirijori și interpreți resping această idee, considerăm că articularea consoanei/consoanelor finale ale unui 

cuvânt împreună cu consoana/consoanele de început ale cuvântului următor într-un singur efort articulator nu face decât să 
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dinamizeze discursul muzical, contribuind la sincronizarea pronunției și claritatea textului. Se evită, astfel, și riscul de a 

sacrifica una dintre consoane, în cazul în care consoana finală a unui cuvânt și consoana de început a cuvântului următor 

sunt identice. 

 

 Exemplul 5. Paul Constantinescu, Stelele-n cer (4 Madrigale pe versuri de Mihai Eminescu) m. 28 – 33. 

  

 Pentru fragmentul următor există două modalitați de rezolvare: prima modalitate ar fi intonarea scurtă a vocalei i 

din măsura 49 și susținerea sunetului la pe consoana oclusivă dentală nazală sonoră n, pregătind, astfel, articularea 

simultană a consoanelor dc. O a doua modalitate ar fi susținerea sunetului pe vocala i și articularea simultană, rapidă și 

energică, a consoanelor ndc.    

 

 

 Exemplul 6. Paul Constantinescu, Stelele-n cer (4 Madrigale pe versuri de Mihai Eminescu), m.46 – 52. 
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Una dintre cele mai răspândite caracteristici ale dezvoltării anormale a copiilor o reprezintă întârzierea în 

dezvoltare, inclusiv în dezvoltarea limbajului. Întârzierile în dezvoltare se manifestă din primii ani de viaţă, implicând o 

serie de fenomene aparte. Printre aceste fenomene, se numără şi întârzierea debuturilor specifice micii copilării: apariţia 

gânguritului, a primelor cuvinte, a primilor paşi etc. 

Fenomenul întârzierilor sau al nedezvoltării unor aspecte ale limbajului este menţionat în orice definiţie sau în 

orice descriere a deficienţei mintale. De exemplu, investigând un grup de zece elevi cu deficienţe mintale de 9-10 ani, cu 

un coeficient intelectual plasat între 60 si 75 puncte de referinţă, după ce le aplică o serie de teste de evaluare a limbajului, 

cercetătorul român Doru V. Popovici constată că „nu există absolut niciun elev debil mintal din lotul analizat, care să nu 

prezinte întârzieri semnificative în dezvoltarea limbajului, faţă de vârsta cronologică” (Popovici, 2000, p. 282).  

Conform aceluiași autor, afirmația se referă, în primul rând, la limbajul verbal ca mijloc general de învăţare şi 

comunicare; în acelaşi timp, însă, afirmaţia se referă şi la orice altă situaţie de comunicare cu mediul social, inclusiv la 

situaţia semiotică ce se creează în realitatea şcolară, atunci când, în cadrul activităţilor de învăţare, se face apel la diferite 

mijloace specializate de semnificare şi de transmitere a mesajului didactic. Limbajul verbal reprezintă, după cum se ştie, 

principalul domeniu în care se manifestă funcţia de simbolizare sau, aşa cum o numeşte J.Piaget (1973), funcţia semiotică. 

Funcţia semiotică ale cărei începuturi în ontogeneză sunt situate de J. Piaget alături de cele ale inteligenţei 

reprezentative, într-o perioadă timpurie de vârstă, cuprinsă între 18-24 luni, dar care continuă să se dezvolte pe tot parcursul 

procesului de maturizare intelectuală şi să se manifeste de-a lungul întregii vieţi conştiente - reprezintă o capacitate 

complexă, antrenând, într-o măsură mai mică sau mai mare, principalele componente ale psihicului uman.  După cum 

demonstrează C. Păunescu şi I. Muşu (1997), manifestarea tulburărilor funcţiei semiotice, chiar şi la nivelul limbajului 

nonverbal, reprezintă „unul din cele mai serioase handicapuri ale procesului informaţional, dar mai ales, funcţional, de 

comunicare cu mediul înconjurător” (C. Păunescu şi I. Muşu, 1997, p.261). 

Cu cât deficienţa mintală este mai gravă, cu atât comunicarea verbală pierde tot mai                     mult din conţinut, 

devine tot mai săracă, lipsită de coerenţă şi forţă. Comunicarea este succintă şi încărcată deseori de violenţe verbale, însoţită 

de o gestică şi pantomimică exacerbate, dezagreabile şi relativ neadecvate la conţinut.  

Comunicarea gestuală îndeplineşte funcţii diferite, ea având rol de susţinere, suplinire şi completare a comunicării 

verbale. La copiii cu deficienţe se observă nedezvoltarea vorbirii, ce se caracterizează prin dereglarea tuturor laturilor: 

semantică, gramaticală, fonetică, în primul rînd atrăgînd atenţia limitarea şi sărăcia vocabularului  

În activitatea de învăţare şcolară, calitatea mesajului verbal dobândește o importanță majoră, cadrul didactic îl 

transmite elevilor săi, adaptându-l nivelului de înţelegere al acestora. Înţelegerea mesajului verbal implică, pe de o parte, 

aspectul gramatical al vorbirii, adică latura sa exterioară, iar, pe de altă parte, aspectul de sens, reprezentând latura sa de 

conţinut. Gh. Radu (2002, p. 197) este de părere că „la copilul normal, în perioada de dezvoltare a limbajului, între aceste 

două aspecte poate să existe o oarecare disociere, dar, odată cu maturizarea psihică, ele se prezintă din ce în ce mai unitar”. 

Cercetări comparative desfăşurate pe copii normali şi deficienţi de diferite categorii  demonstrează că, în ceea ce-i priveşte 

pe deficienţii mintal, disocierea respectivă se menţine, adesea, până târziu. Aşa se explică de ce unii elevi cu dizabilitate 

mintală, chiar şi la clasele mari, nu înţeleg întotdeauna conţinutul exact, adică sensul unor cuvinte, expresii sau fraze, chiar 
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dacă, sub aspectul reproducerii mecanice a acestora, ei pot să nu întâmpine dificultăţi deosebite. Există, însă, şi situaţii 

inverse, când anumiţi elevi cu deficeință mintală nu reuşesc să exprime în cuvinte ceea ce ştiu să execute destul de corect. 

De aici necesitatea ca, în activitatea şcolară cu deficinții mintali, verificarea cunoştinţelor să nu se facă niciodată exclusiv 

verbal sau exclusiv prin rezolvarea unor sarcini (exerciţii) practice, ci folosind modalităţi variate de îmbinare a diferitelor 

procedee. 

Limbajul, vorbirea și comunicarea intervin în mod diferențiat, ca factori determinanți sau condiționali, în funcție 

de stadiul dezvoltării generale a copilului. Limbajul ocupă locul primordial în procesul dezvoltării psihice a copilului și are 

o legătură internă cu dezvoltarea gândirii și conștiinței ca întreg. Insistenţa diferiţilor cercetători pe fenomenul întârzierii 

în dezvoltarea limbajului şi pe prezenţa tulburărilor de vorbire la deficienţii mintal îşi găseşte explicaţia şi în legătura 

indisolubilă ce există între limbaj, ca mijloc de comunicare uşor accesibil observaţiei nemijlocite, şi alte funcţii şi procese 

psihice, în primul rând, procesele gândirii, ale căror calităţi, dar şi trăsături negative, le pune în evidenţă, exteriorizându-

le. 

U. Șchiopu, T.Slama-Cazacu, sunt de părere că sociabilitatea și comunicativitatea copilului se dezvoltă 

concomitent cu extinderea limbajului și dezvoltarea celor mai importante funcții ale sale. Chiar dacă monologul este 

frecvent folosit în această perioadă, el nu reflectă egocentrismul, ci este premisă a unui limbaj interiorizat, pregătind 

activitatea socială ulterioară. De aseemenea, mimica și gesturile sunt utilizate în scopul exprimării dorințelor, cunoștințelor 

și nevoilor. Cuvintele cu predominanță afectivă sunt emise în același scop, de a atrage atenția asupra sa, de a convinge sau 

de a fi ascultat. Cu toate acestea, conținutul informativ este sărac, argumentarea apare ca fiind aproape inexistentă, iar 

marea mobilitate a temelor abordate de către copil antrenează o structură laxă a dialogului prin fraze întrerupte și producții 

eliptice. Aceste inconveniente sunt mascate prin mimică, intonație și gesturi, care precizează întoarcerea constantă la 

context.  

Analiza limbajului la elevii cu CES, aşa cum arată E.Verza, trebuie realizată în termenii unei conduite complexe. 

Comportamentul verbal al acestor copii, la intrarea în şcoală, ar trebui analizat prin raportare la caracteristicile 

dezvoltării limbajului la copilul normal, de aceeaşi vârstă cronologică, deoarece limbajul său urmează aceleaşi etape de 

dezvoltare. Spre deosebire de copilul normal, elevii cu CES prezintă o evoluţie întârziată a limbajului. Aceasta se datorează 

specificului proceselor sale psihice, care îi îngreunează achiziţiile de natură lingvistică şi relaţiile sale deficitare cu mediul 

social de existenţă. 

Dacă structura semantică de bază, care determină înţelegerea şi producerea structurilor lingivstice, este similară 

la elevii cu CES şi cei normali, învăţarea limbajului va urma acelaşi traseu la ambele categorii, cu menţiunea că, la elevii 

cu dificultăți de învățare apare o întârziere cronologică în parcurgerea acestui traseu. 

Doru-Vlad Popovici (1998, p. 66) consideră că prin intermediul limbajului, percepţia se îmbogăţeşte şi câştigă în 

claritate, sunt conturate imaginile la nivelul memoriei, sunt combinate si construite diversele reprezentări pentru a produce 

imagini originale la nivelul imaginaţiei, sunt reprezentate scopurile şi mijloacele implicate în voinţa sau trebuinţele care 

stau la baza motivaţiei. 

Atenţia, de asemenea, devine mai concentrată şi focalizată asupra obiectului cu ajutorul cuvântului. 

Afectivitatea transpare din structura frazei, accentului şi intonaţiei care ne furnizează informaţii esenţiale despre 

reacţiile emoţionale ale persoanei. 
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                         METODE INTERACTIVE DE  GRUP ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR         

            PROFESOR ÎNV.PREȘ. MIHAELA GRIJAC    

 

Motto: “ Mai mult decat a preda, tehnica didactică înseamnă a învăţa pentru sine şi a facilita învăţarea altora.”   

Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării experenţiale, de exersare a 

capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii copiilor. Specific acestor metode este faptul că ele promovează 

interacţiunea dintre preşcolari, schimbul de idei, de cunoştinţe, asigurând un demers interactiv al actului de predare-

învăţare-evaluare. Prin folosirea acestor metode, preşcolarii depun un efort intelectual, de exersare a proceselor psihice, de 

abordare a altor demersuri interdisciplinare prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile elaborate interactiv, în care îşi 

asumă responsabilităţi, formulează şi verifică soluţii. 

                  De asemenea, aceste metode activează toţi copiii şi le dezvoltă comunicarea, creativitatea, independenţa în 

gândire şi acţiune, îi ajută să ia decizii corecte şi să argumenteze deciziile luate. Aceste metode presupun respectarea 

particularităţilor de vârstă, îmbinarea diferitelor forme de activitate, îmbinarea muncii individuale cu munca pe grupuri şi 

activitatea frontală, evaluarea corectă a rezultatelor obţinute şi reconstituirea relaţiei educatoare-copil. Metodele de învăţare 

activă implică copiii în procesul de învăţare în sensul formării lor ca participanţi activi la procesul de educare, astfel fiind 

ajutaţi să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să aplice în diferite situaţii de învăţare ceea ce au învăţat. Aceste metode sunt 

folosite din ce în ce mai mult în practica educaţională alături de cele tradiţionale ori în combinaţie cu acestea. 

                    În continuare voi prezenta câteva metode moderne pe care le-am folosit în procesul instructiv educativ în 

funcţie de obiectivele urmărite la fiecare activitate. 

Bula dublă - este o metodă de predare-învăţare, uşor de aplicat, care grupează asemănările şi deosebirile dintre două 

obiecte, fenomene, idei, concepte etc.. Ea este reprezentată grafic din două cercuri mari în care se aşează câte o imagine 

care denumeşte subiectul abordat. De cele două cercuri mari se află relaţionate prin linii alte cercuri mici situate între 

cercurile mari în care se specifică asemănările, iar în cercurile exterioare se specifică caracteristicile fiecărui termen, 

particularităţile sau deosebirile. 

Exemplu. La activitatea DLC-convorbire ,,Ce ştim despre anotimpuri?” în cercurile mari am asezat imagini reprezentative 

despre anotimpurile toamna şi iarna. Copiii au completat două caracteristici ale anotimpului toamna (cad frunzele, pleacă 

păsările călătoare), două caracteristici ale anotimpului iarna (ninge, îngheaţă apa) în cercurile exterioare şi două asemănări 

(anotimp, 3 luni) în cercurile mici din mijloc. O altă activitate la care am folosit metoda Bula dublă a fost o activitate DLC-

joc didactic ,,În curând voi fı şcolar,,. În acest joc în cele două cercuri mari am aşezat imagini cu preşcolari şi şcolari, iar 

copiii au completat cercurile mici din mijloc cu asemănările existente între preşcolari şi şcolari (sunt copii, se hrănesc şi 

cresc), iar în cercurile exterioare au completat cu caracteristicile acestora (preşcolarii se joacă, merg la grădiniţă, şcolarii 

merg la şcoală, învaţă). 

Schimbă perechea este o altă metodă interactivă pe care am folosit-o în activităţile cu preşcolarii. Această metodă are ca 

obiectiv stimularea comunicării şi rezolvarea de probleme prin lucru în pereche. Metoda ,,Schimbă perechea,, am folosit-

o în activităţi de observare, activităţi de convorbire, activităţi practice, etc. 

Exemplu. La activitatea de observare cu tema ,,Fructe de toamnă ’’, am urmărit ca prin lucru în pereche, copiii să descopere 

cât mai multe caracteristici ale fructelor care se coc în anotimpul toamna. Am organizat copiii în două cercuri concentrice 

după ecusoanele pe care le aveau în piept, în interior copiii cu frunze galbene, în exterior copiii cu frunze verzi. La îndemnul 

educatoarei, copiii au luat din coş un fruct la alegere pe care l-au observat, l-au analizat pentru a spune totul despre el. 
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Perechea a analizat fructul timp de 3-5 minute. La comanda educatoarei ,,Schimbă perechea’’ copiii din interior s-au 

deplasat şi au format o nouă pereche. Copiii din cercul exterior au făcut o sinteză a observaţiilor anterioare şi au continuat 

analiza cu noua pereche pentru descoperirea caracteristicilor fructului prin câţi mai mulţi analizatori. Perechile s-au 

schimbat atunci când s-au epuizat toate ideile copiilor şi când fiecare copil a făcut pereche cu toţi membrii grupei. 

Brainstormingul, în traducere directă ,,furtună în creier, sau ,,asalt de idei,, este o metodă pe care am folosit-o pentru a 

ajuta copiii să emită cât mai multe idei pentru soluţionarea unor probleme, fără a critica soluţiile găsite. Această metodă 

am utilizat-o frecvent în activităţile de dezvoltare a limbajului pentru a da frâu liber imaginaţiei copiilor şi a le dezvolta 

capacităţile creatoare. Cu rezultate bune am folosit brainstormingul în cadrul povestirilor create după un tablou, sau un şir 

de ilustraţii, în lecturile după imagini, convorbiri şi jocuri didactice. 

Exemplu. În activitatea DLC-convorbire cu tema ,,De ce îmi place anotimpul vara?” la începutul activităţii copiii au stabilit 

împreună caracteristicile anotimpului vara pornind de la întrebarea ,,Ce ştiţi despre anotimpul vara?”. Fiecare copil a 

răspuns printr-un enunţ scurt în ordinea stabilită fără a repeta ideile colegilor. Ideile emise sunt direct proporţionale cu 

numărul membrilor grupului. După enunţarea ideilor, copiii au fost rugaţi să reflecteze asupra lor şi să se pronunţe care 

sunt cele mai aproape de adevăr. 

Au fost subliniate ideile care se încadrau în sarcina didactică şi care conturau ideea finală. Aceste caracteristici sunt 

împărţite în 3 categorii: 

• Caracteristici care ţin de evoluţia naturii; 

• Caracteristici care ţin de relaţia omului cu mediul în anotimpul vara; 

• Caracteristici care nu se încadrează în nici o categorie şi care vor fi eliminate. 

Explozia stelară este o altă metodă pe care am folosit-o în procesul instructiv educativ. Este o metodă de stimulare a 

creativităţii şi o modalitate de relaxare a copiilor. Ea se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme. 

Am folosit această metodă cu bune rezultate în activităţile de lecturi după imagini, convorbiri, memorizări, povestiri. Ca 

material didactic am folosit o stea mare, cinci stele mici de culoare galbenă, cinci săgeţi roşii şi jetoane. Pe steluţa mare 

am aşezat o imagine legată de tema abordată, iar pe cele cinci steluţe mici am scris câte o întrebare de tipul CE ?, CINE ?, 

UNDE? , DE CE ?, CÂND ?. 

Prin folosirea acestei metode, am urmărit dezvoltarea potenţialului creativ al preşcolarilor, familiarizarea lor cu strategia 

elaborării de întrebări de tipul prezentat mai sus, exersarea capacităţii acestora de a alcătui propoziţii interogative pe baza 

conţinutului unor imagini şi nu în ultimul rând rezolvarea problemelor prin găsirea răspunsurilor la întrebările adresate. 

Diagrama Venn este o metodă interactivă, de fixare, consolidare şi evaluare a cunoştinţelor. Această metodă are o largă 

aplicabilitate şi am folosit-o cu succes în activităţile de observare, povestiri, convorbiri, jocuri didactice, etc.. Diagrama 

Venn este formată din 2 cercuri care se suprapun parţial. În spaţiul care intersectează cele două cercuri am aşezat, desenate 

sau scrise, asemănările dintre două obiecte, idei, concepte, iar în cele două cercuri am aşezat aspectele specifice ale acestora. 

Pentru fixarea şi evaluarea cunoştinţelor copiilor, am folosit aceasta metodă în activităţile de povestire, observare, 

convorbire, etc. 

Exemplu. În activitatea DLC-convorbire ,,Totul despre păsări”, preşcolarii au realizat o diagramă în care au evidenţiat 

asemănările şi deosebirile existente între păsările de curte şi păsările sălbătice. De asemenea, am folosit această metodă în 

jocul didactic ,,În lumea poveştilor” cu scopul de a verifica cunoştinţele copiilor privind poveştile învăţate. În cadrul acestui 

joc, copiii au realizat o diagramă Venn în care au aşezat în cele două cercuri personajele specifice fıecărei poveşti, iar în 

arealul în care se suprapun cele două cercuri au aşezat personajele comune . 
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Din multitudinea de metode interactive, am prezentat pe scurt doar câteva pe care le-am aplicat la grupă, metode prin care 

noul si căutarea de idei conferă activităţii ”un mister didactic” în care copilul e participant activ la propria formare. 

Pe lângă metodele interactive prezentate mai sus, cu rezultate bune am mai folosit şi alte metode cum sunt: metoda cubului, 

turul galeriei, ciorchinele, tehnica blazonului, pălăriuţele gânditoare, studiu de caz etc.. 
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PROIECT UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: România în Europa și pe glob 

PERIOADA: 6 săptămâni 
 

COZMA  FLORANŢA 

Şcoala Gimnazială Oboroceni din comuna 
Heleşteni, judetul Iaşi 

 

 

Nr. 

crt. 
Competențe 

Detalieri de 

conținut 
Activități de învățare 

Resurse materiale și 

procedurale 
Evaluare Data 

1.  

2.3. Identificarea unor fenomene 

și procese cu caracter geografic 

din mediul înconjurător al 

orizontului local, al regiunii, 

țării și continentului 

3.1. Identificarea poziției 

elementelor reprezentate pe 

hartă  

3.3. Raportarea corectă a 

poziției unor elemente pe 

reprezentările cartografice  

4.1.Dezvoltarea curiozității de 

cunoaștere a elementelor 

geografice caracteristice 

orizontului local, țării și lumii 

contemporane 

 1. România 

în Europa. 

Vecinii țării 

mele 

 

- exercitii de localizare pe hartă și de 

identificare a poziției României în Europa; 

- analiza pe harta Europei a elementelor 

geografice comune țărilor continentului 

pentru recunoașterea marilor unități 

geografice; 

- caracterizarea așezării României pe 

continent și stabilirea unor repere spațiale 

referitoare la distanțe și orientare pe harta 

fizică a Europei; 

- explicarea și utilizarea în enunțuri a 

conceptelor: drapel național, granițe, 

frontiere etc.; 

- identificarea țărilor vecine României, 

localizarea pe harta Europei și precizarea 

capitalelor acestor țări; 

- evidențierea unor caracteristici 

geografice ale țărilor vecine României; 

Resurse materiale: 

- Harți: Harta Politică și Harta 

Fizică a Europei; 

- Atlas geografic; 

- Manualul de geografie, 

Editura Intuitext; 

- Dicţionarul geografic; 

- Texte narative; 

imagini/grafice/diagrame cu 

elemente din realitate; 

- Computer, videoproiector;CD. 

Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, jocul didactic. 

Forme de organizare a 

colectivului de elevi: 

activitate frontală, activitate 

individuală, activitate  în echipă. 

Activitate practică: 

- Exerciții de măsurare pe 

hartă și calcularea distanțelor 

la care este situată România 

față de extremitațile estice și 

vestice. 

 

Temă de lucru în clasă:  

Prezentarea țărilor vecine 

României pe baza 

informațiilor selectate de pe 

site-urile informatizate 

 

2.  2.3. Identificarea unor 

fenomene și procese cu caracter 

geografic din mediul 

înconjurător al orizontului local, 

al regiunii, țării și continentului 

3.1. Identificarea poziției 

elementelor reprezentate pe 

hartă  

3.3. Raportarea corectă a 

poziției unor elemente pe 

reprezentările cartografice  

2. Europa – 

un continent 

al planetei. 

 

- localizarea pe harta lumii a continentului 

Europa; 

- identificarea mărilor și oceanelor care 

marginesc continentul european; 

- evidențierea, pe baza hărții, a aspectelor 

generale, cu conținut geografic: poziția 

geografică, relieful, clima, apele, vegetația, 

populația, economia; 

 - identificarea elementelor cadrului 

natural pe care le au în comun Europa și 

România; 

Resurse materiale: 

- Hărți: Harta Politica și Harta 

Fizică a Europei; 

- Atlas geografic; 

- Manualul de geografie, 

Editura Intuitext; 

- Dicţionarul geografic; 

- Texte narative; 

imagini/grafice/diagrame cu 

elemente din realitate; 

- Computer,videoproiector; CD. 

Observarea sistematică: 

atitudinea elevilor faţă de 

sarcina dată 

➢ Listă de verificare (da, 

nu): 

✓ concentrarea asupra 

sarcinii de rezolvat  

✓ implicarea activă în 

rezolvarea sarcinii. 

Temă de lucru în clasă:  
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4.1 Dezvoltarea curiozității de 

cunoaștere a elementelor 

geografice caracteristice 

orizontului local, țării și lumii 

contemporane 

- explicarea semnificației expresiei„ 

România este o țară carpato-danubiano-

pontică”; 

- explicarea și utilizarea în enunțuri a 

conceptelor: insulă, peninsulă, continent 

etc.; 

Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, jocul didactic. 

Forme de organizare a 

colectivului de elevi: 

activitate frontală, activitate 

individuală, activitate în echipă. 

Joc: „Călătorie prin 

Europa”(excursie imaginară 

pe hartă) 

3.  2.3. Identificarea unor 

fenomene și procese cu caracter 

geografic din mediul 

înconjurător al orizontului local, 

al regiunii, țării și continentului 

3.1. Identificarea poziției 

elementelor reprezentate pe 

hartă  

3.3. Raportarea corectă a 

poziției unor elemente pe 

reprezentările cartografice  

4.1.Dezvoltarea curiozității de 

cunoaștere a elementelor 

geografice caracteristice 

orizontului local, țării și lumii 

contemporane 

 3. Uniunea 

Europeană 

- identificarea țărilor membre ale U.E.; 

- numirea simbolurilor și a instituțiilor 

Uniunii Europene; 

 

 

Resurse materiale: 

- Hărți: Harta Politica și Harta 

Fizică a Europei; 

- Atlas geografic; 

- Manualul de geografie, 

Editura Intuitext; 

- Dicţionarul geografic; 

 

Joc: „Prezentator pentru 

EUROVISION” (manual 

școlar); 

 

 

4.  2.3. Identificarea unor 

fenomene și procese cu caracter 

geografic din mediul 

înconjurător al orizontului local, 

al regiunii, țării și continentului 

3.1. Identificarea poziției 

elementelor reprezentate pe 

hartă  

3.3. Raportarea corectă a 

poziției unor elemente pe 

reprezentările cartografice  

4.1. Dezvoltarea curiozității de 

cunoaștere a elementelor 

geografice caracteristice 

orizontului local, țării și lumii 

contemporane 

4. Terra – 

planeta 

noastră 

- poziționarea planetei Terra în Sistemul 

Solar; 

- enumerarea planetelor Sistemului Solar; 

- identificarea unor caracteristici 

importante ale planetelor Sistemului Solar; 

- observarea caracteristicilor specifice 

Terrei; 

- explicarea și utilizarea în enunțuri a 

conceptelor: mișcarea de revoluție, 

mișcarea de rotație, gravitație, atracție 

gravitațională, satelit, Cosmos etc. 

 

Resurse materiale: 

- modelul Sistemului Solar; 

- Manualul de geografie, 

Editura Intuitext; 

- Dicţionarul geografic; 

- Texte narative; 

imagini/grafice/diagrame cu 

elemente din realitate; 

- Computer,videoproiector; CD. 

Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, jocul didactic. 

Forme de organizare a 

colectivului de elevi: 

Activitate frontală, activitate 

individuală, activitate în echipă. 

 

Observarea sistematică: 

atitudinea elevilor faţă de 

sarcina dată 

➢ Listă de verificare (da, 

nu): 

✓ concentrarea asupra 

sarcinii de rezolvat  

implicarea activă în 

rezolvarea sarcinii. 

Temă de lucru în clasă: 

Atelier de creatie: „Macheta 

Sistemului Solar”, manual 

școlar 
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5.   

2.3. Identificarea unor fenomene 

și procese cu caracter geografic 

din mediul înconjurător al 

orizontului local, al regiunii, 

țării și continentului 

3.1. Identificarea poziției 

elementelor reprezentate pe 

hartă  

3.3. Raportarea corectă a 

poziției unor elemente pe 

reprezentările cartografice  

4.1. Dezvoltarea curiozității de 

cunoaștere a elementelor 

geografice caracteristice 

orizontului local, țării și lumii 

contemporane 

 

5.Planiglobul 

– imaginea 

Terrei. 

Continente și 

oceane 

- analiza planiglobului pentru întelegerea 

trecerii succesive de la continent la planetă 

ca întreg; 

- identificarea continentelor și oceanelor; 

- localizarea pe Glob a continentelor și 

oceanelor; 

- explicarea și utilizarea în enunțuri a 

conceptelor: planiglob (reprezentarea în 

suprafață a aspectului real al planetei). 

Resurse materiale: 

- Globul Pământesc; 

- Planiglobul; - Harta lumii; 

- Atlas geografic; 

- Manualul de geografie, 

Editura Intuitext; 

- Dicţionarul geografic; 

- Texte narative; 

imagini/grafice/diagrame cu 

elemente din realitate; 

- Computer, videoproiector; CD 

Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, jocul didactic. 

Forme de organizare a 

colectivului de elevi: 

Activitate frontală, activitate 

individuală, activitate în echipă. 

Observarea sistematică: 

atitudinea elevilor faţă de 

sarcina dată 

Clubul Geografilor, manual 

școlar, pag. 53; 

➢ Listă de verificare (da, 

nu): 

✓ concentrarea asupra 

sarcinii de rezolvat  

✓ implicarea activă în 

rezolvarea sarcinii. 

Tema de lucru în clasă: 

Atelier de creatie: 

„Planiglobul”, manual 

școlar. 

 

6.  2.3.Identificarea unor fenomene 

și procese cu caracter geografic 

din mediul înconjurător al 

orizontului local, al regiunii, 

țării și continentului 

3.1.Identificarea poziției 

elementelor reprezentate pe 

hartă  

3.3.Raportarea corectă a poziției 

unor elemente pe reprezentările 

cartografice  

4.1. Dezvoltarea curiozității de 

cunoaștere a elementelor 

geografice caracteristice 

orizontului local, țării și lumii 

contemporane 

 

 6. 

Recapitulare 

- Evaluare 

 

  - scurtă prezentare a țărilor vecine 

României; 

- descrierea elementelor caracteristice 

continentului Europa; 

- enumerarea țărilor membre ale Uniunii 

Europene; 

- prezentarea simbolurilor și instituțiilor 

U.E.; 

- identificarea planetelor și precizarea 

poziției pe care o au în Sistemul Solar; 

- enumerarea continentelor și oceanelor, 

localizarea lor pe planiglob; 

 

Resurse materiale: 

- Harta  fizică a României; 

- Harta Europei; 

- Globul Pământesc; 

- Planiglobul; 

- Harta lumii; 

- Atlas geografic; 

- Manualul de geografie; 

- Dicţionarul geografic; 

- Texte narative; 

imagini/grafice/diagrame cu 

elemente din realitate; 

 

Probă  de evaluare 

sumativă 

Tipuri de itemi : selectarea 

răspunsului corect, 

descoperirea corespondenţei 

între două coloane care 

conţin noţiuni ştiinţifice, 

completarea unor texte 

lacunare, răspunsuri libere 

la întrebări formulate pe o 

temă dată, recunoaştere de 

tipul adevărat sau fals, 

completarea explicaţiilor pe 

schiţe sau desene, 

completarea unor hărţi 

mute. 

Autoevaluare: Compararea 

propriei rezolvări cu 

rezolvarea model oferită. 

 

Evaluarea 

portofoliului 

- evaluarea pieselor de portofoliu elaborate 

pe parcursul unității pe baza criteriilor 

stabilite. 

 • Portofoliul  
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Integrarea tehnologiilor pentru alfabetizarea media și cultura informației 

 

Profesor documentarist Anghel Anca Zenaida 

     Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, București 

 

 

Ghidul IFLA8 punctează importanța și rolul bibliotecii școlare în furnizarea infrastructurii, a instrumentelor 

tehnologice și a realizării educației în utilizarea tehnologiei informațiilor.  

Studiile privind sistemele moderne ale învățării, bazate pe cercetare și descoperirea informației, au demonstrat că 

tehnolgia informării și comunicării ajută la extinderea granițelor bibliotecii și a resurselor sale în sala de clasă și în afara acesteia. 

Prin competențele pe care le dețin, bibliotecarii școlari/profesorii documentariști îi ajută pe elevi să învețe să utilizeze strategiile 

de cercetare online, importante pentru utilizarea resurselor internetului, a bazelor de date și a instrumentelor prin intermediul 

cărora elevii creează propriile produse media. Colaborarea dintre bibliotecarii școlari/profesorii documentariști și specialiștii în 

tehnologii din școală asigură serviciile tehnologice și programele necesare în procesul de învățare pentru profesorii și elevii școlii. 

Potrivit American Library Association9 [Asociația Bibliotecarilor Americani] (ALA): „Pentru a avea cunoștințe 

în materie de informații, o persoană trebuie să fie capabilă să recunoască momentul în care este nevoie de informații și să 

aibă capacitatea de a localiza, evalua și utiliza în mod eficient informațiile necesare. Să știe cum sunt organizate 

cunoștințele, cum să găsească informații și cum să folosească informațiile astfel încât ceilalți să poată învăța de la ei. Sunt 

oameni pregătiți pentru învățarea pe tot parcursul vieții, deoarece pot găsi întotdeauna informațiile necesare pentru orice 

sarcină sau decizie la îndemână”10. 

 Forest Woody Horton Jr. prezintă o privire de ansamblu asupra conceptelor și definițiilor legate de cultura 

informației și a rolului pe care aceasta îl joacă în învățarea formală și nonformală. Autorul explică în lucrarea 

Understanding Information Literacy, într-un mod nontehnic, cum pot fi găsite, recuperate, organizate, evaluate și utilizate 

în mod eficient informațiile, precizând că: „În era digitală, ceea ce înseamnă alfabetizarea informațională este că înțelegerea 

tehnologiilor nu este suficientă. Tot ceea ce trebuie să facă toată lumea este să învețe cum să utilizeze aceste tehnologii 

incredibil de diverse și puternice în mod eficient și efectiv pentru a căuta, prelua, organiza, analiza, evalua informațiile, și 

pentru a le folosi apoi în scopuri specifice de luare a deciziilor și de rezolvare a problemelor”11. 

UNESCO promovează conceptul de Media and Information Literacy12 [Media și Cultura Informației] (MIL), 

recunoscând importanța mediei și a surselor de informare în viața noastră și în societățile democratice. Media and 

 
8 Ghidul IFLA pentru biblioteci școlare. Elaborat de Federația Internațională a Asociațiilor de Bibliotecari (IFLA), Comisia 

Permanentă a Secțiunii Biblioteci Școlare [online], [accesat 17.10.2021]. Disponibil pe Internet la adresa: 

https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines-ro.pdf 
9 American Library Association este o organizație nonprofit cu sediul în Statele Unite, care promovează bibliotecile și 

educația bibliotecilor la nivel internațional. Este cea mai veche și mai mare asociație de biblioteci din lume. [online], 

[accesat 17.10.2021]. Disponibil pe Internet la adresa: http://www.ala.org/   
10 Evaluating Information: Information Literacy. American Literacy Association. Final report, 1989. [online], [accesat 

17.10.2021]. Disponibil pe Internet la adresa: 

https://libguides.ala.org/InformationEvaluation/Infolit  
11 HORTON, Forest Woody. Understanding Information Literacy: A Primer. Edited by the Information Society Division, 

Communication and Information, UNESCO Paris, 2007. [online], [accesat 17.10.2021]. Disponibil pe Internet la adresa: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000157020 
12 Media and Information Literacy include rețele sociale cum este Facebook, dar și mass-media tradiționale precum cărți, 

ziare, radio și televiziune și reprezintă capacitatea de a înțelege modul în care funcționează mass-media și cum poate fi 

utilizată. [online], [accesat 17.10.2021]. Disponibil pe Internet la adresa: https://www.dw.com/en/media-and-information-

https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines-ro.pdf
http://www.ala.org/
https://libguides.ala.org/InformationEvaluation/Infolit
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000157020
https://www.dw.com/en/media-and-information-literacy-a-practical-guidebook-for-trainers-third-edition/a-42423367#:~:text=Media%20and%20information%20literacy%20(MIL,newspapers%2C%20radio%2C%20and%20television
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Information Literacy Curriculum for Teachers13, este un curriculum pentru educație în domeniul mass-mediei și în cel al 

informației pentru profesori și explică de ce alfabetizarea media și cultura informației ar trebui cercetate împreună. 

Informarea se face multilateral, bazându-se pe tendințele actuale, adică pe convergența dintre radio, televizor, internet, 

ziare, cărți, arhive digitale și biblioteci într-o singură platformă, prezentând astfel, pentru prima dată, media și cultura 

informației într-un mod integrator. 

Cadrul curriculum-ului media și cultura informației pentru profesori se adresează celor trei zone ale predării și 

învățării:  

• cunoașterea și înțelegerea mass-mediei și a informației pentru participare democratică și socială;  

• evaluarea textelor mass-mediei și a surselor informaționale (cine a creat, pentru cine a fost creat, care este 

mesajul);  

• producția și utilizarea mass-mediei și a informațiilor14. 

Bibliotecarii școlari/profesorii documentariști sunt de acord cu importanța realizării unui cadru sistematic pentru 

predarea media și a aptitudinilor informaționale și contribuie la îmbunătățirea abilităților de informare ale elevilor prin 

munca desfășurată în colaborare cu profesorii.  

Un program educațional bazat pe curriculum media și cultura informației are următoarele scopuri în educarea 

elevilor, pentru ca aceștia:  

• să fie responsabili și participanți, cu simț etic în societate, competenți și autonomi; 

• să fie conștienți de nevoile lor informaționale și să se implice activ în lumea ideilor; 

• să arate încredere în propriile abilități de a rezolva probleme și să știe cum să regăsească informații relevante 

și sigure; 

• să poată administra instrumentele tehnologice pentru a accesa informații și pentru a comunica ceea ce au 

învățat; 

• să mențină standarde înalte în munca lor și să creeze produse de calitate; 

să fie flexibili, capabili să se adapteze la schimbare și să poată funcționa atât individual cât și în grupuri15. 
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SINTEZA LUCRĂRII DE GRAD DIDACTIC I 
PERSONAJUL CA MODEL MORAL ÎN TEXTUL NARATIV ÎN CLASELE DE GIMNAZIU 

 

                                              Prof. Damian Veronica 

Liceul Tehnologic Nr.1 Șărmășag 

 

 

          Lucrarea de faţă, ,,Personajul ca model moral în textul narativ în clasele de gimnaziu”, încearcă să 

supună atenţiei toate aspectele (sau măcar pe cele mai semnificative) ale personajului literar, aşa cum se studiază în ciclul 

gimnazial, conform programei şcolare. Trebuie să recunosc că dintre subiectele literare din programa de gimnaziu, 

personajul continuă să mă fascineze prin rolul superior pe care îl are în  îmbogăţirea sferei sensibilităţii şi imaginaţiei 

cititorului, prin forţa sa modelatoare pentru personalitatea umană. Nu este posibilă însă garanţia existenţei reale a acestora, 

însă este cert că personajul literar marchează o etapă importantă în descoperirea unor regiuni latente ale sufletului omenesc.  

    Lumea personajului literar este diversă, nelimitată şi este cea care, de fapt, motivează lectura.  Avansăm în 

lectura unui text, în calitate de lectori inocenţi, deseori pentru că ne împinge curiozitatea de a afla ce alegeri a făcut 

personajul cutare sau ce s-a întâmplat cu eroul care ne-a captat întreaga atenţie. 

            În această lucrare încerc să surprind câteva aspecte teoretice esenţiale ale personajului literar, locul şi rolul acestuia 

în programa şi în manualele şcolare. În partea a doua, cea practică, voi urmări specia epică şi voi detalia diverse modalităţi 

de receptare a personajului literar având ca punct de sprijin opiniile elevilor selectate în urma aplicării unor chestionare 

atât la clasele la care predau, cât şi elevilor de la cercul de  lectură . 

           Consider că trebuie să oferim elevilor posibilitatea să gândească, să descopere şi să creeze, dar mai întâi trebuie 

ajutaţi să-şi însuşească tehnica specifică de lucru pentru fiecare operaţie pe care le-o propunem spre efectuare. Această idee 

este concretizată în partea practică a lucrării prin modalităţile active şi  atractive  de abordare a personajului literar, 

desfăşurate la clasă  şi la cercul de lectură sub forma lecţiilor clasice sau  a atelierelor.   

Lucrarea cuprinde: 

ARGUMENT 

CAPITOLUL I. PERSONAJUL ÎN CERCETĂRILE MODERNE DE CRITICĂ, TEORIE ŞI ISTORIE A 

LITERATURII 

CAPITOLUL II. MODALITĂȚI DE RECEPTARE A TEXTULUI NARATIV ÎN GIMNAZIU 

CAPITOLUL III. DEMERSUL PRACTIC APLICATIV PRIVIND APRECIEREA PERSONAJULUI CA 

MODEL MORAL ÎN TEXTUL NARATIV 

CONCLUZII 

ANEXE 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE 

Partea teoretică: 

Capitolul I 

În acest capitol am făcut referiri la posibile definiţii ale personajului literar, am surprins personajul şi întruchipările 

sale istorice, perspectiva istorică asupra conceptului, perspective  teoretice asupra personajului literar, teorii ale clasificării 

personajelor, locul şi rolul personajului în programa şcolarǎ şi în manuale( în programa de gimnaziu şi în manualele de 

gimnaziu),am surprins ipostaza de la erou la devenire prin acumulare (funcţiile personajului şi implicațiile personajului ca 

model moral în textul narativ). 

             Conform caracterului tradițional al educației, citirea textelor narative este unul dintre pilonii educației morale. 

Hoffman susține că expunerea la astfel de povestiri are un impact formativ asupra caracterului moral, deoarece aceste texte 
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conțin motivațiile și aspirațiile eroilor morali care se confruntă cu o varietate de conflicte de aceeași natură (L.F. Hoffmann  

, Le nègre romantique; personnage littéraire et obsession collective, Payot, 1973, p.66). Prin citirea acestor texte, copiii 

învață valori morale tradiționale și identifică personaje pe care să le imite. Conform lui Jouve (1988), o literatură vastă 

creează empatie și valori împărtășite și este capabilă să demonstreze natura morală și imorală a personajelor. Astfel, o 

poveste „vorbește” cu fiecare individ într-un mod similar. Citind o poveste cu rol moralizator, un copil învață cât de 

important este să „trăiască” o virtute și să dobândească o înțelegere mai profundă a vieții morale (V. Jouve,  L'effet-

personnage dans le roman, Presses universitaires de France,1998). 

 Capitolul II 
 

           Literatura joacă un rol important în cele mai multe limbi ca disciplină, deși se remarcă variații în abordările de 

conținut și de predare la nivelul statelor lumii, cât și în modul în care literatura de specialitate este justificată în curriculum. 

În clasele gimnaziale, importanţa limbii române este deosebită, prin aceasta urmărindu-se cultivarea limbajului oral şi scris 

al elevilor, cunoaşterea şi folosirea corectă a limbii, dezvoltarea unor tehnici de bază ale activităţii intelectuale (cititul, 

scrisul, exprimarea corectă),îmbinând tradiţionalul şi modernul în predarea disciplinei.  Ca finalități ale receptării textului 

narativ în gimnaziu ,în contextul actual, omul este centrul  sensului și acțiunii, lumea este orientată spre individ, iar predarea 

lecturii s-ar folosi de ambele direcții, ca punct de întâlnire al cititorului, iar textul ar reprezenta parte a unui proces natural 

uman, respectiv acela de învățare. 

          Specificul modelului comunicativ- funcțional mizează pe  resursele lingvistice specifice ce trebuie, de asemenea, să 

fie analizate în continuare în cazul în care acestea prea sunt pentru a fi exploatate la maximum dintr-o perspectivă 

funcțională.Astfel, se pot contura anumite principii ce pot acționa la nivelul unei didactici orientate către formarea com-

petenței de comunicare și, implicit, spre o inițiere în literatură, o didactică reprezentată prin:  

1..Accentuarea rolului de natură interactivă pe care limbajul îl are, exersarea  funcțiilor sale per ansamblu, în diverse și 

semnificative contexte. 

2.Configurarea strategiilor didactice active, ce au drept scop utilizarea limbii într-un anumit context. 

3.Abordarea literaturii sub forma unui orizont dinamic, divers, și deschis, respectiv abordarea lecturii prin prisma unui 

dialog cu textul și prin text, cu celălalt și cu sine.  

4.Structurarea parcursurilor didactice de tip explicit și coerent, ce au capacitatea de a corela  domeniile disciplinei și, la 

nivelul lor, activitățile destinate asimilării cunoștințelor asupra activităților aplicative. 

       Lectura reprezintă procesul de derulare a unei activități complexe și perceptive, ce vizează comprehensiunea şi 

valorizarea sensurilor, reflectând o integrare subiectivă a textelor și oferind cititorului posibilitatea depășirii unui prag 

superior al înţelegerii. Actul receptării lecturii nu mai presupune o receptare pasivă asupra mesajului textului, ci fiind 

abordată din perspectiva comprehensiunii, așa cum şi Alina Pamfil evidenţia, lectura capătă imaginea unui proces 

„personal, activ şi holistic” , diferenţiind modelul actual al comprehensiunii de acela de factură tradiţională. Comunicarea 

dintre text și cititor este dependentă de o serie de factori, proprietăți ale textului în sine, precum și competențe și 

sensibilitatea cititorului.  

            Predarea limbii şi literaturii române la clasele gimnaziale poate necesita un efort suplimentar, respectiv acela de 

a adapta materia unei generaţii de elevi care de-abia au pășit pe calea ştiinţelor umaniste. În plus, s-a considerat lectura ca 

fiind o competenţă cheie care condiţionează tot parcursul şcolar al elevului.  

 Lectura nu este doar o abilitate, ci o combinație de mai multe abilități și procese în care cititorii interacționează 

prin cuvinte și texte tipărite în vederea delectării prin conținutul respectivului material și pentru plăcere. Prin lectură, se 

pot preda scris sau vorbit, elemente de vocabular, gramatică, ortografie și alte aspecte lingvistice. Există unele obiective 
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esențiale ale lecturii, cum ar fi acelea care permit elevilor să înțeleagă lumea, în contextul intensificării intereselor lor și 

găsirii unor soluții la propriile probleme. Utilizarea literaturii ca tehnică de predare atât prin competențe lingvistice de bază 

(citire, scriere, ascultare și vorbire) și prin zone lingvistice (de vocabular, gramatică și pronunție) este foarte populară în 

domeniul învățării și predării în zilele noastre. 

          La nivelul ciclului gimnazial, predarea limbii şi literaturii române deschide numeroase orizonturi didactice în ceea 

ce privește activitatea de încurajare a gustului pentru lectură şi de apropiere a elevilor de fascinanta lume a cărţilor. 

       Proiectele în domeniul lecturii și atelierele de creaţie, alături de cercurile de lectură evidențiază faptul că spaţiul 

bibliotecii este unul privilegiat și favorabil întâlnirii dintre ele şi dimensiunea fascinantă a cărților. Libertatea imaginaţiei, 

împreună cu o serie de energii creatoare se pronunţă mult mai mult, fiind activate în deplină concordanță cu vârsta şi nivelul  

înţelegerii lumii. Operele literare pe care profesorul de limba şi literatura română  le poate recomanda, diferite de acelea 

existente în programa şcolară, pot avea o influenţă considerabilă în contextul afirmării resurselor creatoare ale elevilor din 

clase gimnaziale, școlarii fiind provocați prin  activitatea specifică vârstei, respectiv jocul. În acest sens, exerciţiile 

creatoare şi ludice sunt antrenate prin actul lecturii ce vine în sprijinul acestuia, provocându-i pe elevi să observe legătura 

dintre textul şi imaginea artistică şi să prezinte propriile interpretări ale operelor literare citite, recurgând la diverse limbaje 

artistice. 

            Activitățile extracurriculare școlare furnizează o buclă de instruire a interacțiunilor și a feedback-ului între sine și 

alte persoane și situații; feedback-ul și reinvestirea eforturilor, precum și interacțiunile viitoare întăresc legătura elevului 

cu școala.  Alături de lecţii, care reprezintă forma principală de organizare a procesului de învăţământ, în demersul didactic 

se folosesc şi alte forme de activitate, organizate de şcoală sau de diferite activități extraşcolare. Aceste activităţi 

extracurriculare ocupă un rol deosebit de important în formarea elevului, contribuind atât la dezvoltarea personalităţii 

acestuia, cât şi la dezvoltarea intelectuală a tinerei generaţii, în vederea integrării în realităţile vieţii sociale. 

       Lecțiile de literatură dedicate receptării textului narativ în gimnaziu îi conduc pe elevi pe culmile tuturor celor patru 

faze ale lecturii: pătrunderea în text; avansarea; distanţarea şi reflecţia; părăsirea şi obiectivarea experienţei. . Prin 

intermediul lecturii, personajul se instruieşte, comunicã, se raporteazã la un Eu ideal, comenteazã diverse situaţii, 

înţelegându-se mai bine pe sine şi dorind sã-l cunoascã pe celãlalt ș.a. Desigur că personajele nu formează o lume ruptă 

brutal şi total de lumea reală. Existenţa lor este condiţionată de acele prototipuri existente în diversitatea speciei umane în 

care putem găsi geneza personajelor literare. 

         În vederea identificării corespondenței dintre ideea narativă și imaginile închipuite de elevi în contextul unei anumite 

opere studiate, cadrul didactic folosește anumite strategii moderne de abordare a textului literar: jocul de rol, caietul de 

impresii de lectură , jocul de cuvinte,reţeaua personajelor, harta personajelor, metoda pălăriilor gânditoare, cvintetul , 

acvariul cu sentimente, diagrama Venn etc. 

Capitolul III 

         Obiectivul de bază al cercetării este reprezentat de evidenţierea avantajelor şi limitelor metodelor interactive în 

formarea şi dezvoltarea de competenţe prin predarea - învăţarea disciplinei Limba și Literatura Română la elevii din ciclul 

gimnazial, iar acesta a generat următoarele obiective: 

1. OBIECTIV CADRU:  Optimizarea exprimării orale a elevilor din ciclul școlar gimnazial 

- OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

✓ Conceperea unui set de măsuri complementare care să urmărească dezvoltarea exprimării orale a elevilor 

✓ Implementarea unui curs opțional de teatru  

2. OBIECTIV CADRU: Dezvoltarea interesului elevilor pentru personajul narativ materializat prin teatru și artă 
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- OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

✓ Antrenarea elevilor într-un curs opțional de teatru 

✓ Dramatizarea unei piese de teatru 

✓ Participarea la concursuri și festivaluri de teatru  

3. OBIECTIV CADRU:  Utilizarea corectă a limbii române literare 

- OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

✓ Utilizarea corectă a registrelor limbii în funcție de context 

✓ Preocuparea pentru elaborarea detaliată  a unui discurs, text  

4.OBIECTIV CADRU: Dezvoltarea abilităților de analiză și interpretare  a personajului literar  

- OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

• Imitarea trăirilor personajelor și felul lor de a se manifesta 

• Descifrarea trăsăturilor de caracter ale personajelor 

• Exprimarea  părerii personale  despre personajul interpretat 

• Formularea unei concluzii personale 

• Cercetarea de față pornește, în primul rând, de la ipoteza conform căreia educația prin studierea personajului 

literar reprezintă o metodă nouă de educație în școală prin care se poate completa demersul educativ clasic în 

vederea asigurării unor valențe formativ- educative superioare, ce țin mai degrabă de competențe cheie, 

sensibilizare și exprimare culturală, dorită a fi atinsă de absolvenții învățământului obligatoriu. Eficiența acestei 

metode va fi confirmată sau infirmată de rezultatele concrete obținute de elevii implicați în activitatea 

experimentală derulată pe parcursul anului școlar 2016-2017. 

• Cercetarea adresată cadrelor didactice pornește de la ipoteza conform căreia metodele și tehnicile de muncă 

intelectuală, utilizate în scop didactic, centrate pe personajul narativ, prezintă valențe formative elevilor din 

ciclul gimnazial, influențând în mod pozitiv rezultatele școlare ale acestora, dar și trăsăturile de personalitate și 

caracterul. 

• Eşantionul de participanţi:  

• -Eşantionul experimental: clasa a V-a , Şcoala Gimnazială Nr. 2 Şărmăşag 

• Eşantionul de control: clasa a VII-a , Şcoala Gimnazială Nr. 2 Şărmăşag 

 Pe lângă această cercetare întreprinsă asupra elevilor din clasele gimnaziale, a mai fost efectuat un studiu bazat 

pe un chestionar adresat cadrelor didactice de la catedra Limba și Literatura Română din județul Sălaj, cu ocazia 

participării la Cercul Pedagogic al Profesorilor  de Limba şi Literatura Română( Zalău II). 

         Aplicație în studiul personajului: 

 Se poate realiza prin această metodă-tehnica acvariului- o dezbatere pe tema ipostazelor femeii în literatura 

studiată la clasă și din cea din lista de lecturi suplimentare. 

SUGESTII METODOLOGICE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: vizionări, dezbateri, jocuri de rol, concursuri, cronici teatrale, etc. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: probe orale, referate, cronici teatrale, reprezentaţii scenice, etc. 

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ATELIERULUI DE TEATRU 

În prima etapă, elevii au realizat: lectura textelor narative ale unor scriitori consacraţi, pentru a-şi forma o imagine 

de ansamblu ce-i va ajuta la selectarea unuia  în vederea dramatizării; 

În cea de-a doua etapă, elevii  vor crea texte dramatice; 
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Ultima etapă corespunde evaluării şi popularizării produselor atelierului de teatru. 

            În ceea ce privește metodologia cercetării efectuate asupra profesorilor  prin prisma chestionarului, datele 

prezentului studiu au fost obținute în urma aplicării unui set de 23 de întrebări unui număr de 30 de cadre didactice 

specializate pe disciplina Limba și Literatura Română din județul Sălaj, cu ocazia participării la Cercul Pedagogic al 

Profesorilor  de Limba şi Literatura Română. 

              În etapa actuală, copiii au nevoie, mai mult ca oricând,  de atitudini şi de valori care să le asigure o evoluţie 

armonioasă şi să-i determine să-şi selecteze corect modelele, de aceea activităţile extracurriculare  reprezintă cele mai 

potrivite contexte pentru dezvoltarea atitudinilor conturate la orele de predare – învăţare a limbii şi literaturii române în 

gimnaziu. Formarea de valori şi de atitudini ar trebui să fie dominanta activităţii profesorului de limba şi literatura română, 

întrucât elevii au nevoie de ajutor în identificarea  modelelor, ori, nesiguranţa caracteristică vârstei se reflectă tocmai în 

acceptarea anti-modelelor oferite de societate. Modelele din literatură rămân adevăratele „ indicatoare” ale drumului lor, 

rămân punctele de referinţă necesare înaintării, de aceea activitatea atelierului de teatru de la şcoala noastră încearcă să le 

ofere elevilor sprijinul moral şi afectiv de care au nevoie în trierea valorilor, în vederea conturării propriului sistem de 

valori. 

Datele colectate au fost analizate, interpretate și prezentate la finalul prezentei cercetări. 

    Activitatea desfăşurată la atelierul de teatru „AD-HOC ” le oferă elevilor acest context de împlinire prin efort 

propriu, de aceea membrii atelierului vin cu plăcere la toate acţiunile. Bucuria succesului obţinut pe scenă depăşeşte, de 

multe ori, bucuria notelor mari obţinute la obiectele de studiu. Elevii se refugiază  într-o lume a lor, ruptă de exterior şi 

guvernată de legile loialităţii, pentru a fi ei înşişi, pentru a se confrunta cu propria imagine ascunsă în spatele unei „măşti” 

dintr-o operă literară şi pentru a-i cunoaşte şi pe cei de lângă ei. Cu acest prilej îi cunoaştem în toate ipostazele: de parteneri, 

de inventatori ai unor situaţii de comunicare inedite, de autori ai unor texte literare deosebite, de interpreţi ai unor roluri şi 

de beneficiari ai produselor rezultate.  Atelierul de teatru apare ca un tărâm al împlinirilor ! 

          Totodată, în urma analizării răspunsurilor tuturor celor 30 de dascăli intervievați, s-a ajuns la concluzia conform 

căreia ipoteza stabilită inițial pentru această cercetare se verifică și astfel metodele  și tehnicile de muncă intelectuală 

orientate pe studierea personajului narativ și utilizate în scop didactic, prezintă valențe formative asupra cadrelor didactice, 

dar și asupra elevilor, influențând în mod pozitiv rezultatele și caracterul ambelor categorii. 
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Eficiența activităților diferențiate cu elevii la matematica 

 
                                                                                                                     Prof.Otea Claudia 

                                                            Liceul Tehnologic”Vasile Sav”,Roman 

                                                                                                                    

      Din punct de vedere psihologic, elevii diferă între ei sub aspectul dezvoltării intelectuale, al aptitudinilor, al 

capacităților generale de învățare, al capacităților speciale de învățare a anumitor discipline, al ritmului de învățare, al 

motivației, al intereselor și a atitudinilor față de învățare. 

    Modul în care este concepută astăzi eficiența învățământului presupune atât realizarea fiecărui individ la nivelul maxim 

al posibilităților sale, cât și satisfacerea unor cerințe prestabilite de pregătire în vederea încadrării într-o activitate social 

utilă.  În activitatea instructiv-educativă trebuie să se urmărească impulsionarea dezvoltării și pregătirii elevului la un nivel 

superior, prin solicitarea permanentă și progresivă la eforturi din ce în ce mai mari, dar obiectiv posibile pentru el.  

    Tratarea diferențiată este un principiu cu ample deschideri în practică, iar respectarea lui  se regăsește în principalele 

elemente ale analizei instruirii eficiente de la precizarea condițiilor până la evaluare, la studiul randamentului școlar, al 

posibilităților realizării unei învățări eficiente. 

     Diferențierea predării  e utilă în vederea recuperării unor lipsuri din pregătirea anterioară a elevilor rămași în urmă, a 

aprofundării ori extinderii pregătirii elevilor cu înclinații speciale sau a legării mai strânse a instruirii de condițiile concrete 

în care se desfășoară ea. 

     Caracteristic pentru diferențierea predării este faptul că toate modificările organizării activității didactice, ale formelor 

și metodelor de predare și ale conținutului se produc la nivelul clasei.  Individualizarea predării trebuie înțeleasă ca 

modalitatea cea mai profundă a predării diferențiate în sensul tratării elevilor nu pe clase și nici măcar pe grupe, ci pe 

fiecare individ în parte. 

    Tratarea diferențiată înseamnă adaptarea procesului de învățare la particularitățile psiho-fizice ale elevului,  influențarea 

instructiv-educativă a acestuia potrivit particularităților sale, conducând spre descoperirea și cultivarea aptitudinilor, a 

înclinațiilor, a intereselor lui, spre pregătirea la nivelul posibilităților de care dispune, spre crearea unui cadru favorab il 

formării personalității. 

    Conceptul de individualizare a procesului de învățare presupune: 

1. Parcurgerea materiei într-un ritm determinat, potrivit cu structura psihică a elevului. 

2. Posibilitatea ca elevul să lucreze în anumite momente în condiții care îi convin personal (metode noi de organizare 

a activității școlare). 

3. Posibilitatea de a  aborda o problemă într-o anumită fază, în funcție de cunoștințele acumulate. 

4. Posibilitatea introducerii unor unități de instruire în folosul elevilor inhibați de absența de cunoștințe sau 

deprinderi ușor identificabile. 

5. Punerea la dispoziția elevului a mai multor mijloace de instruire din care el să poată alege. 

      Esențial pentru realizarea unei instruiri eficiente este cunoașterea diferențelor individuale în scopul conceperii unui 

proces de instruire „croit cât mai pe măsura fiecăruia”. 

    Funcțiile principale ale diferențierii activității de instruire și educare a elevilor: 

1. Realizarea scopului general al educației într-un context social dat. 
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2. Asigurarea obținerii unor rezultate mai bune în pregătirea elevilor, ridicarea nivelului general al performanțelor 

școlare, prin metode de lucru adecvate particularităților diferitelor grupe de elevi și prin cultivarea unei motivații 

superioare față de învățătură. 

3. Depistarea la timpul potrivit a intereselor și aptitudinilor elevilor, pentru a oferi condiții prielnice de cultivare a 

acestora. 

4. Permite realizarea unei legături organice între pregătirea științifică generală și specializarea în vederea profesiunii, 

între pregătirea comună, fundamentală și activitatea de aprofundare a unor domenii în raport cu interesele și 

aptitudinile elevilor. 

5. Stabilirea unui acord mai strâns între înclinațiile elevilor și conținutul instrucției asigură motivația superioară față 

de învățătură, creează premise favorabile pentru prevenirea și eliminarea fenomenelor de supraîncărcare a 

programelor și suprasolicitare a elevilor. 

6. Tratarea adecvată a elevilor în cadrul lecțiilor, atât pe cei care întâmpină dificultăți și deci au nevoie de sprijin 

suplimentar, cât și pe cei apți să lucreze într-un ritm mai rapid, să aprofundeze și să îmbogățească studiul într-un 

anumit domeniu în cadru unor activități complementare lecțiilor. 

    Obiectivele predării diferențiate sunt: 

1. Organizarea și desfășurarea procesului de învățământ în funcție de particularitățile elevilor. 

2. Stimularea dezvoltării psihice și a progresului școlar al fiecărui elev în parte. 

3. Solicitarea permanentă și progresivă la eforturi maxime, dar obiectiv posibile pentru el. 

4. Descoperirea cât mai timpurie a lacunelor în pregătirea elevilor, a dificultăților de învățare, urmate de intervenția 

promptă și adecvată pentru înlăturarea acestor lacune și dificultăți. 

5.  Creșterea ponderii participării active a elevilor la dobândirea de noi cunoștințe prin efort propriu, individual și la 

aplicarea lor. 

6. Dezvoltarea interesului general pentru cunoaștere și a dorinței de a învăța. 

7. Satisfacerea curiozității și a interesului manifestate de elevi pentru anumite activități practice. 

8. Asigurarea unui ritm propriu, individual, de lcuru. 

9. Depistarea cât mai timpurie a înclinațiilor elevilor în vederea orientării școlare. 

      Condiția indispensabilă a alegerii unei strategii diferențiate cu elevii este cunoașterea elevilor, diagnosticarea exactă a 

particularităților fiecăruia dintre ei, analiza cunoștințelor dobândite, studiul atent al lucrărilor scrise, confruntarea 

cunoștințelor cu sistemul de referință pe care îl constituie programa școlară, evidența sistematică a greșelilor tipice, a 

golurilor de pregătire, a dificultăților întâmpinate de fiecare elev. Dezvoltarea intelectuală generală și calitatea cunoștințelor 

depind de motivația elevului pentru învățătură, de însușirile morale și  voliționale ale elevilor a căror cunoaștere este 

obligatorie pentru desfășurarea unei munci eficiente. 

      Testul inițial este elementul hotărâtor privind începerea relației profesor-elevi. El oferă profesorului  o primă 

perspectivă asupra capacităților elevilor, constituie un punct de plecare pentru tratarea diferențiată a elevilor. Este evident 

cea mai eficientă metodă pentru profesor de a-și stabili calea de urmat față de formarea fiecărui elev. 

      Cunoașterea, urmărirea și influențarea dinamicii formării personalităților elevului prin procesul de învățământ au ca 

trăsătură fundamentală continuitatea. 

      Predarea diferențiată pe grupe omogene de elevi este una dintre soluțiile cele mai des folosite. Procesul de învățământ 

se desfășoară concomitent cu toate grupele, care sunt însă angajate în tipuri diferite de activități. Avantajele acestei forme 

constau în flexibilitatea ei datorată permeabilității dintre grupe și variației compoziției acestora de la o disciplină la alta. 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1955 

     Diversificarea activităților pe grupe poate interveni în orice etapă a lecției, dar cele mai mari posibilități le oferă 

momentul recapitulării și consolidării cunoștințelor când elevii trebuie să dea dovada capacității lor de muncă independentă. 

Grupele sunt relativ omogene, sarcinile sunt consemnate în fișe de lucru, presupun grade diferite de dificultate, fiind 

încurajată și munca individuală a elevului.  

     Diferențierea conținutului se realizează printr-o individualizare a sarcinilor de învățare adaptate fiecărui elev cu ajutorul 

următoarelor tipuri de fișe: 

1. De recuperare, adresate elevilor a căror pregătire prezintă lacune sau care au dificultăți în învățare. 

2. De dezvoltare, destinate celor care, însușindu-și materia obișuită, sunt puși în situația de a-și lărgi cunoștințele 

conform înclinațiilor și intereselor proprii, având un supliment de informații și exerciții față de programul comun. 

3. De exerciții, cu aplicații cu dificultăți crescânde, cu grad variat de dificultate care oferă aplicarea individualizată 

a cunoștințelor.  

4. De autoinstruire, care cuprind cunoștințe noi, prezentate la niveluri diferite și care oferă posibilitatea asimilării în 

mod independent, pe baza unui program de lucru, sub îndrumarea profesorului. 

     Predarea frontală și predarea pe grupe diferențiate nu sunt înlocuite, ci numai completate prin lucrul indivual cu fișele. 

Avantajele acestei metode constau în faptul că oferă individualizarea predării, lichidarea lacunelor cognitive ale elevilor 

rămași în urmă și îmbogățirea cunoștințelor.  

      Prin efort propriu elevul ajunge la descoperirea cunoștințelor de învățat, urmărind executarea sarcinilor stabilite de 

către profesor. Dascălul își păstrează rolul de conducător al procesului de învățământ, dar acest rol se deplasează de la 

transmiterea de cunoștințe la planificarea și organizarea unor situații susceptibile a fi tratate prin descoperire către dirijarea 

elevului în vederea rezolvării acestor situații. 

     Profesorul are la îndemână următoarele strategii corespunzătoare stilului de învățare și nevoilor fiecărui elev: 

1. Cerințe comune pentru toți elevii 

2. Cerințe diferențiate: 

• Sarcini identice, timp diferit 

• Sarcini diferite, dar în același timp 

• Sarcini diferite, timp diferit 

• Sarcini diferite în funcție de posibilitățile copililui 

• Fișe identice cu sarcini progresive 

3. Activități individuale cu teme diferite 

      Argumentele utilizării acestor strategii sunt următoarele: 

1. Impun utilizarea unui material variat, elevii fiind familiarizați cu tehnici de muncă independente (folosirea 

schemelor, graficelor, tabelelor). 

2. Stimulează originalitatea și creativitatea elevilor. 

3. Valorifică experiența anterioară. 

4. Sunt adaptate la stilurile proprii de învățare. 

5. Respectă ritmul individual al elevului. 

6. Stimulează spiritul de echipă. 

7. Asigură corelarea intereselor elevilor cu obiectivele curriculare.  

8. Fiecărui elev i se acordă încredere în forțele proprii. 

9. Profesorul permite elevilor să participe la evaluarea propriei sale munci. 
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     O altă formă de activitate diferențiată este tema pentru acasă. Temele pentru acasă trebuie să fie dozate în așa fel încât 

ele să nu depășească puterea de muncă și de înțelegere a elevului. Când dăm teme pentru acasă trebuie să urmărim: 

1. Tema să fie diferențiată. Pentru elevii care au lacune în cunoștințe ea să conțină mai ales exerciții care să se rezolve 

pe baza modelelor date în lecție și să conțină aplicații imediate la teoria predată. Orice elev al clasei să poată 

aborda, la nivelul achizițiilor sale, sarcinile de lucru cuprinse în lecție. 

2. Controlul minuțios și permanent ale acestora. 

3. Elevii să fie deprinși să studieze după manual. 

4. Prin fiecare sarcină dată elevul să fie pus să învingă dificultăți pe care el nu le putea rezolva până în acel moment. 

5. Temele să cuprindă ceea ce au înțeles elevii și ce au lucrat independent. 

6. Tema trebuie corelată cu obiectivele urmărite în lecție, trebuie percepută ca o continuare a activității în clasă. 

7. Elevii vor fi încurajați să caute mai multe rezolvări, să propună conexiuni și generalizări. 

8. Cerințele vor fi diversificate. 

9. Se vor folosi diverse resurse în conceperea temei – culegeri de probleme, fișe. 

10. Se va ține cont de tipurile de probleme care ar necesita verificarea în ora următoare; verificarea trebuie să se facă 

succint, acoperind în același timp principalele obiective ale lecției parcurse. 

11. La sfârșitul fiecărei unități de învățare propuneți ca temă pentru acasă probleme de sinteză care acoperă cât mai 

multe dintre noțiunile specifice unității de învățare parcurse.  

        Reiese așadar că diferențierea metodelor de predare nu doar pe categorii de elevi, ci chiar pentru fiecare elev 

individual, reprezintă calea optimă de abordat pentru ca procesul de învățământ să fie de calitate maximă. 
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Fise de lucru 

Profesor: Bâlbâe Cezarina 

Liceul Teoretic George Moroianu 

 

Class: 9th  

Unit: Food 

Type of resource: worksheet /test 

 

 

I.Match the following words to their definitions: (25p.) 

Bake  Blend  Boil  Chop  Drain  Grate  Mash  Preheat  Steam  Fry 

 

To scrape food against the holes of a grater making thin pieces ............................................ 

To squash food with a fork, spoon, or masher ........................................................ 

To turn the oven on ahead of time so that it is at the desired temperature when needed ...................... 

To cook food over steam without putting the food directly in water ...................................... 

To cook food in an oven ......................................... 

To stir ingredients together with a spoon, fork, or electric mixer until well combined ....................... 

To remove all the liquid .................................. 

To cut  .............................................. 

To heat a food so that the liquid gets hot enough for bubbles .............................. 

To cook in hot oil ............................ 

 

 

II. Complete the following sentences with the words below. (25p.) 

breakfast     carbohydrates       consume      dinner      fast food     Frankenstein    genetically      on a 

diet     poisoning     takeaway 

 

1. A ___________________ modified fish can grow ten times faster than a normal fish. 

2.GM foods are sometimes nicknamed ___________________ Foods. 

3. The British people tend to have a big ___________________ before they go to work. They tend to eat their evening meal or 

___________________ between 6.30 p.m. and 8 p.m. 

4. People who ___________________ large amounts of animal fats are more likely to get cancer and heart disease. 

5. She went ____________________ four weeks ago but she still looks fat. 

6. If you eat too many bad _____________________ (white bread, pasta, flour...), your level of blood glucose goes up and then 

goes down. 

7. The most famous British ______________________ is the fish and chip shop. 

8. After the hamburger, the hot dog is the great American ____________________ invention. 

9. Bacteria are tiny living things (microorganisms) which cannot be seen by the human eye. Some bacteria cause food 

_____________________ .  

 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
1958 

III. Match the two columns:  (10p.) 

sour     boiled rice 

sweet    Indian curry 

salty    lemon juice 

spicy    roasted peanuts 

tasteless    chocolate cake 

 

 

IV. Make sentences with the following food idioms: to be nuts, not my cup of tea and piece of cake.  (15p.) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

V. Write a paragraph about your food preferences for one of the meals of the day.  (15p.) 
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Doamna T sau… eTernul feminin 

 

                                                                                             Prof. Elena-  Raluca  Faur ,  

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ,, Regina Maria’’, Ploiești 

 

        Reductibil la imaginea femeii care, sub diverse chipuri şi nume, simbolizează principiul frumuseţii şi al dragostei, 

eternul feminin are semnificaţii mult mai profunde. El poate fi asociat puterii de a învălui în tăcere cele mai aprige 

frământări sau artei de a stăvili o anumită efuziune a sentimentului printr-un soi de rezervă generalizat în întreaga ei viaţă 

sentimentală. Mai mult, eternul feminin ţine de acea intuiţie capabilă de a înţelege, mai mult decât bărbatul, orice suferinţă 

sau de a empatiza cu o fiinţă dezarmată. 

       Capabilă să privească în inima bărbatului ca într-o vitrină, dezarmând orice încercare masculină de a ascunde gânduri 

sau sentimente, femeia, care se vede, cu trup şi suflet, expusă analizei, din toate unghiurile şi în toate atitudinile, se sustrage 

şi rămâne în sfera necunoscutului. 

      Convins că nu există în  lume un drum mai plin de emoţii, de neprevăzut, de lucruri  uimitoare decât  sufletul unei  

femei, Camil Petrescu  face parte din categoria acelor scriitori pentru care eternul feminin, asociat misterului ce rămâne 

valabil, nedescifrat, la capătul lecturii, reprezintă o nesfârşită sursă de zbucium, de întrebări, de compromisuri şi de 

sacrificii. 

      Pornind de la ideea că  romanul nu poate fi decât o întâmplare cu oameni excepţionali, în  ,, Patul lui Procust’’ Camil 

Petrescu  dezvăluie excepţionalitatea Doamnei T., a cărei confesiune, ascunsă în ţesătura celor trei scrisori, deschide 

armonios cartea. Încă de la început, acestea impresionează prin simplitatea expresiei, prin notele de melancolie care le 

străbat, prin pasiunea care le dă viaţă, dar, mai ales, prin acuitatea observaţiilor.      

     Încă de la început, frapează insistenţa Autorului asupra calităţilor acestei femei, impunând admiraţia cititorului. Avem 

senzaţia că regăsim, aici, un Pygmalion  incapabil să se detaşeze de propria creaţie. Mergând, însă, pe firul cărţii,vom 

înţelege acest ataşament al Autorului, tocmai pentru că vom descoperi  în Doamna T. modelul uman al ,, trăirii adevărate’’. 

Alături de Fred Vasilescu, corespondentul său sufletesc din sfera masculinului, Doamna T. are un profil construit după 

criteriul performanţei şi al succesului. În cazul ei, performanţa se conturează pe tărâmul feminităţii şi are ca punct de 

plecare acel statut de ,, cea mai frumoasă fată’’din oraşul natal despre care eroina însăşi vorbeşte cu un anume orgoliu 

aristocratic :  

,, Acum cincisprezece ani eram, mi se spune şi astăzi, cea mai frumoasă fată din orăşelul nostru.E foarte important acest ,, 

cea mai’’ în oraşele mici. Mi-e greu să-ţi explic de ce.’’ 

    În cazul Doamnei T., ca, de altfel , şi al lui Fred, personalitatea  nu se conturează la modul confesional, prin documentele 

scrise la persoana I. Profilul personajului ia naştere prin raportări succesive la alţi eroi semnificativi din economia cărţii. 

Este vorba despre un adevărat sistem de simetrii şi de opoziţii ce gravitează în jurul unui element  central, devenit temă 

inepuizabilă: iubirea. 

   Un rol esenţial în construcţia personajului îl are privirea: ,, A privi oamenii, a se privi pe sine şi a se simţi privit constituie 

coordonatele unui adevărat cod de existenţă al eroului lui Camil Petrescu, spirit citadin şi monden prin excelenţă’’. ( Elena 

Zaharia –Filipaş-  Postfaţă la  ,, Patul lui Procust’’, Ed. Minerva, Bucureşti, 1992, pag 333). 

   Privirea Doamnei T. are un rafinament aparte în numele căruia aceasta caută în jur oameni şi obiecte menite să vină în 

întâmpinarea gustului său pentru frumos. 

    În acest context, preocupările pentru modă ale femeii sunt lesne de înţeles. Există, pe parcursul romanului, nenumărate 

notaţii de ordin vestimentar, dezvăluind atât eleganţa  eroinei, cât şi  interesul  acesteia  pentru   ţinutele  celor  din  jur. 
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Astfel, Doamna T. este surprinsă atunci când, conştientă de propria eleganţă, cercetează atent ţinutele trecătorilor, admirând 

rochiile femeilor şi sacourile bărbaţilor, ,, tăiate după noua modă, cu talia strânsă’’.  

 

     În privirea rafinată a unei astfel de fiinţe, apariţia lui D. şi peisajul vestimentar oferit de acesta reprezintă o reală jignire: 

,, Aveam dinainte un tânăr într-un palton prea mare, cu buzunarele roase  şi   lăbărţate, cu gulerul soios şi decolorat.’’    

    În ,, Patul lui Procust’’, teoria modei este pusă în legătură cu frumuseţea trupului. În acest context, frumuseţea Doamnei 

T., accentuată de eleganţă, o recomandă ca etalon al exigenţei estetice. Se poate lesne observa  că  frumuseţea acesteia este 

autentică, substanţială, plasând-o în opoziţie cu frumuseţea ,, caligrafică’’ a Emiliei Răchitaru. Cu siguranţă, notaţia potrivit 

căreia ,, mulţi o cred pe Emilia frumoasă’’, asociată acelor opinii care susţin că  Doamna T. este ,, urâtă’’, derutează. Ea  

ar putea înşela lectorul căruia îi scapă acea strategie prin care Autorul se distanţează de convingerile majorităţii, alegând 

opinia minoritară, generatoare de polemici. 

   Autorul apreciază, la Doamna T., acea frumuseţe aparte, greu de încadrat în norme  

estetice, în timp ce Emilia este asociată frumuseţii carnale, statice. Din acest portret de femeie excepţională reţinem, în 

primul rând, acea înclinaţie către simplitate care transpare atât din fragmentele care îi descriu mediul de viaţă ( magazinul 

de obiecte dercorative, camera), cât şi din episodul inaugurării locuinţei lui Fred, când Doamna T. alege meniul, dezvăluind 

preferinţe ,, atât de precise şi oarecum savante’’: ,,şuncă slabă sau pui rece, brânză albă sau şvaiţer cel mult...’’. Mirarea 

lui Fred faţă de gusturile simple ale femeii de lângă el atrage întrebări menite să lămurească preferinţele Doamnei T. 

Răspunsul ei  concentrează, în câteva câteva cuvinte, esenţa acestui personaj care are oroare de tot ce este ,, putred şi 

amestecat’’:  

,,Îmi place lumina...apoi pământul...cartea ..rochia ...fructele...zăpada...tot ce e neprefăcut...net.’’ 

    Astfel de mărturisiri vin să susţină ideea de feminitate în sensul unicităţii pe care Doamna T. o  întruchipează, fără niciun 

dubiu. 

   În conturarea acestui portret de ,, femeie iubită de toţi bărbaţii’’, descrierea trupului nu trebuie situată mai prejos decât   

cea a sufletului.În acest sens, notaţiile lui Fred dau la iveală, cu acuitatea unui ochi de specialist, cele mai fine trăsături  

implicate în conturarea  trupului acesteia, iar concluzia este pe măsura portretului contemplat: ,, Am descoperit atunci un 

corp de femeie despre care pot spune că la fel n-am mai întâlnit niciodată.’’ 

      În ,, Patul lui Procust’’, prezenţa Doamnei T. reverberează nenumărate pagini , fără să se rezume, însă, la un trup 

deosebit. Această prezenţă feminină aduce în roman un suflet superior, o extraordinară putere de a iubi şi de a înţelege, o 

nesfârşită graţie şi un  devotament aparte, alături de un orgoliu discret  în faţa înfrângerilor. 

    Fascinat de prezenţa acestei femei şi încercând să afle de ce, după nenumărate ezitări, a rămas alături de el, Fred 

descoperă sesibilitatea şi generozitatea ascunse în gestul Doamnei T.: ,, M-a impresionat gestul de a–mi da cheia ...A 

dizolvat totul în mine...(...) Ceea ce făcuseşi era drăguţ, iar lucrurile frumoase sunt puţine...dacă le laşi fără răspuns e 

păcat...’’        

   Cuvintele eroinei au un profund accent de confesiune, amintind de tonul din scrisorile trimise de ea Autorului. De 

această dată,  vocea feminină recunoaşte în gestul de a răspunde iubirii lui D. compasiunea şi puterea de a empatiza cu o 

fiinţă angajată într-o dragoste unilaterală : ,, Când eu am suferit atât, când eu  am fost  îndurerată  că  X  n-a putut face un 

gest de prietenie şi loialitate, cum pot eu lăsa lângă mine atâta deznădăjduită durere din cauza mea?’’. 

   Deşi avertizat de scriitor că  sunt foarte puţine femeile  adevărate care marchează destinul unui om, cititorul romanului ,, 

Patul lui Procust’’va descoperi, cu siguranţă, în persoana Doamnei T., una dintre acele ,,femei adevărate’’  care, prin aura 

de mister care le cuprinde fiinţa,  pot marca destine. 
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   Ea este o cerebrală, dar frumuseţea şi atracţia pe care le exercită asupra bărbatului sunt  

 rezultatul unei bogate vieţi interioare.  

 

   Superioritatea  sufletească  a  Doamnei T. constă în puterea de a învălui, în formele liniştii şi ale tăcerii, nelinişti 

tulburătoare. 

   Considerată incapabilă de a înţelege filosofia unui partener care, în acord cu viziunea  sa absolutizantă asupra iubirii, o 

ridică la statutul de monadă  şi o acuză apoi că nu s-a încadrat dimensiunilor procustante ale irisului său exigent sau, 

dimpotrivă,  învestită cu toate calităţile menite să o situeze în sfera excepţionalului şi părăsită tocmai pentru că 

superioritatea ei creează panică bărbatului refugiat ,, la umbra cărnii în floare’’( Elena Zaharia –Filipaş- Postfaţă la  ,, 

Patul lui Procust’’, Ed. Minerva, Bucureşti, 1992, pag. 343), la capătul lecturii, eroina camilpetresciană îşi păstrează taina, 

iar resorturile sufletului său rămân ascunse în ceţurile halucinante ale eternului feminin. 
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“Moromeţii” de Marin Preda,  PROIECT DIDACTIC 

 

Prof. Carp Monica 

 

Profesor:   Carp Monica 

Clasa:    a -XII- a C 

Obiectul:   Limba şi literatura română         

Subiectul:   Moromeţii de Marin Preda 

Unitatea de învăţare:                   romanul postbelic 

Tipul lecţiei:    de verificare şi aprofundare  

 

Competenţe generale:          

• Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. 

• Argumentarea în scris sau oral a propriilor opinii asupra unui text literar 

Competenţe specifice: 

• Folosirea adecvată a mijloacelor de exprimare orală pornind de la texte literare studiate. 

• Exprimarea unor judecăţi de valoare prin mijloace lingvistice adecvate  

• Recunoaşterea şi analiza trăsăturilor unui personaj 

Competenţe operaţionale: 

• Încadrarea romanului într-un curent literar 

•  Evidenţierea evoluţiei conflictului şi a personajelor  

•  Stabilirea principalelor trăsături de caracter ale personajului principal 

• Identificarea elementelor non-fictionale 

• Elaborarea unui pliant publicitar prin care să-şi convingă colegii să citească romanul 

Strategii didactice: 

• Metode şi procedee: conversaţia euristică, problematizarea, analiza. 

• Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală, pe grupe  

• Resurse materiale:     - volumul Moromeţii de M. Preda 

                                      - manualul 

                                      - fise de lucru 

• Resurse bibliografice: - Simion, Eugen, Timpul n-a mai avut răbdare: Marin Preda, Bucureşti, Editura Cartea 

Românească, 1981 

                                      - Stoleriu, C.: ”Bacalaureat 2000”,editura Pestalozzi 2000 

                                      - Parfene, C.: ”Metodica predării limbii române,editura Polirom  1999 
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Desfăşurarea lecţiei: 

1. Organizarea clasei: notarea absenţelor, stabilirea ordinii             2’ 

2. Actualizarea cunoştinţelor anterioare se aduc în discuţie cunoştinţe – ancora privind romanul, tipuri de roman.        

5’ 

3. Captarea atenţiei: Se propune elevilor să răspundă la întrebarea: ”Cum poate influenţa cadrul social, politic 

personalitatea unui individ?            4’ 

4. Anunţarea subiectului şi a competenţelor urmărite: Profesorul propune elevilor o discuţie privind cunoştinţele 

acumulate despre romanul Moromeţii. Pe parcursul orei se va evidenţia evoluţia conflictului şi a personajelor, se 

vor stabili principalele trăsături de caracter ale personajului principal, se vor identifica elementele non-

fictionale.   1’ 

5. Conducerea învăţării: 31’ 

▪ Profesorul propune elevilor să precizeze coordonatele spaţio-temporale, planurile narative şi conflictele 

din roman; 

▪ Se completează schema personajului. Elevii se vor opri la o singură trăsătură a personajului, 

argumentându-şi alegerea; 

▪ Concurs: elevilor li se cere să precizeze  elementele non-fictionale din roman şi rolul acestora în roman 

▪ Profesorul propune elevilor elaborarea unui pliant publicitar prin care să-şi convingă colegii să citească 

romanul. Elevii vor prezenta pliantele. 

6. Asigurarea feed-back-ului - are loc permanent pe parcursul lecţiei şi se concretizează prin aprecieri verbale 

făcute de către profesor.  

7. Asigurarea retenţie şi a transferului:  2’ 

• Se indică tema: Realizaţi un eseu argumentativ în care să ilustraţi apartenenţa romanului „Moromeţii” de 

M. Preda la realism. 

Vor avea în vedere: -  Obiectivitatea 

- Veridicitatea 

- Verosimilitatea 

- Temă şi viziunea despre lume 

- Tehnica detaliului 

- Conflictele 

- Personajele ca produs al societăţii în care trăiesc 
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STUDIU DE CAZ 

Profesor psihopedagog, Filimon Erica 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

“Dumitru Ciumăgeanu”, Timișoara  

Prezentarea  cazului  

Date generale:   

Nume și prenume: A. M.  

Data nașterii: 12.06.2010  

Domiciliul: Timişoara  

I. Anamneza:   

Informaţii despre naştere şi dezvoltare: Din relatările mamei rezultă că sarcina a fost naturală, la termen prin 

operaţie cezariană şi indice Apgar 9. Greutate: 3 kg. Vârsta mamei – 40 ani. Gânguritul: normal Mersul: 16 luni. Primele 

silabe, cuvinte: după 4 ani.   

Mama – T. C., 50 ani. A absolvit 8 clase, iar în prezent este asistent personal pentru D.  

Tata – T. I., 59 ani. A absolvit 8 clase, iar în prezent lucrează ca şofer la o firmă particulară. Părinţii sunt de etnie română 

şi religie penticostală.  

Fraţi: V. Are un frate de 15 ani şi o soră mai mare, 30 ani.   

Relaţii interfamiliale: Relaţiile familiale sunt bune, părinţii oferind copilului condiţii bune de creştere şi educare, 

dar sunt acel gen de părinţi care alintă copilul prea mult, în mod excesiv şi din această cauză apar o serie de aspecte negative 

în comportamentul acestuia şi în procesul educaţional. Cu toate acestea, părinţii înţeleg problematica copilului, sprijină 

procesul de educare și recuperare a acestuia.  

 Situaţia materială şi financiară: Locuinţa familiei este compusă din 3 camere şi dependinţe în care convieţuiesc 

4 persoane. Veniturile familiei se rezumă la salariul tatălui, salariul mamei ca asistent personal și alocaţiile copiilor. Familia 

mai este ajutată şi de fiica mai mare care s-a căsătorit şi lucrează în străinătate.  

II. Informaţii medicale:  

 Starea de sănătate este precară. Frecvente răceli, sinuzite, otite. Epilepsie. Greutate peste medie, tendinţe spre 

obezitate. Copilul este în evidenţa Spitalului Clinic de Psihiatrie şi a Centrului de Neuropsihiatrie Infantilă. Are tratament 

medicamentos.  

III. Activitatea şcolară:  

Copilul a frecventat o perioada o gradiniță particulară, a participat la activităţi de terapie la anumite centre 

specializate în terapia copiilor cu autism. În prezent este elev în școala specială., clasa a III a. 

IV. Evaluare psihologică:  

Psihodiagnostic: TSA, Retard psihic sever, întârziere severă în achiziţia limbajului expresiv, deficit de atenţie 

cu hiperactivitate, Q.I.= 26.  

Scurtă caracterizare a copilului la înscrierea lui în centru:  

Examinarea elevului:  

În evaluare am folosit teste/grile pentru evaluarea psihomotricităţii, evaluarea limbajului, observaţii ale 

comportamentului (grila de observație), discuții cu parinții (interviu structurat), analiza datelor din dosarul personal, Scala 

Webster, testul Portage.  

Metoda de bază în examinare a fost observaţia, înregistrându-se comportamentele observate – interacțiunea 

copilului cu ceilalți, reacțiile la diverși stimuli, limbajul, abilități de comunicare, dezvoltarea motrică și psihomotrică,. 
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(înregistrarea datelor s-a făcut, pe cât posibil, în timp şi medii diferite: în cabinetul de terapie a tulburărilor de limbaj, în 

sala de clasă între ceilalţi elevi, în sala de joacă, sala de stimulare multisenzorială, între adulţi, etc. ). 

În urma evaluării, am constatat următoarele:  

Comportament relațional și afectiv: 

- lipsa de interes pentru contactul social; contact vizual prezent; în colectivitate se autoizolează, se retrage; atașat 

foarte tare de mama;  prezintă reacții de agresivitate, de impulsivitate față de ceilalti colegi; sensibilitate crescută și teama 

irațională la anumiți stimuli de mediu (la lumină, la zgomote); deseori prezintă labilitate afectivă manifestată prin crize, 

țipete, plâns, agresivitate, negativism. 

Comportament motor si psihomotor:  

- merge independent, poate urca și cobori scările, dar nu alternează picioarele; apucă obiectele, le poate manipula, 

dar pentru autostimulare; refuză sau aruncă obiectul care nu-i place; ține creionul în mână, mâzgălește, nu colorează în 

contur; coordonare generală deficitară; motricitatea fină deficitară; lateralitate nestructurată; stereotipii comportamentale, 

diverse ticuri; 

Autonomie personală:  

- mănâncă singur, dacă i se pune farfuria în față, dar defectuos, împrăștie tot; se îmbracă/ dezbracă/ încalță cu 

ajutor;  control sfincterian format, cere să meargă la baie;  

Limbaj și comunicare:   

- înțelege sensul cuvintelor familiare ale adultului; arată ceea ce dorește, uneori spune (apa, corn, bobo); comunică 

prin limbaj non-verbal, dar și verbal; emite urmatoarele sunete, silabe, cuvinte: “pa”, “da”, “nu”, “apa”, “mama”, “tata” , 

“didi”, “con (corn)” “hai”, “vino”cateva nume familiare, dar neinteligibil; ecolalie imediată și întârziată; înțelege 

interdicția; reacționează la schimbarea tonului vocii; înțelege și execută sarcini foarte simple, formulate verbal (da-mi 

cartea, ia un creion, adu-mi ursulețul, pune bilele în coș); lipsa intenției de comunicare, relaționare cu ceilalți, anxios; 

Dezvoltarea cognitivă:  

- dificultăți de concentrare a atenției, distractibilitate crescută;  receptivitate selectivă; memorie de scurtă durată, 

mecanică, vizuală; absența activității imaginative (lipsa interesului pentru povești scurte cu evenimente imaginare, 

interpretarea de roluri ale adulților, personaje, sau animale imaginare);  pune câteva bile mari pe sfoară; realizează incastre 

simple, puzzle 2-3 piese; asociază după criteriul culoare diverse cuburi, bile; recunoaște câteva animale concret și în imagini 

(câine, pisică, vaca, porc) 

Comportament specific:  

- comportament autostimulativ - clipirea repetată cu ochiul stâng, fixarea, urmărirea obiectelor strălucitoare, 

fluturarea mâinilor, legănarea corpului - stereotipii comportamentale și verbale, mișcări/ activități repetitive. același loc la 

masă, același loc în clasă, același program, rutine);  preferă jocurile limitate și rigide, obiectele care se învârt; toleranță 

scăzută la frustrare, uneori devine agresiv față de ceilalți. 

Terapia specifică logopedică  

Principiul de bază în terapie pornește de la ce poate copilul (folosind chiar preferinţele copilului. Se va urmări 

reducerea treptată a ajutorului acordat copilului, stimularea şi recompensa iniţiativelor ce vin din partea acestuia. Programul 

este flexibil pentru a asigura adaptarea la situaţii noi, neprevăzute în program, sau la dispoziţia în care se află copilul şi la 

posibile progrese.   
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Scopul programului de intervenţie:  

Scopul constă în înlăturarea/ diminuarea dificultăților determinate de dizabilitățile subiectului, în vederea 

dezvoltării comunicării și relaționării la nivelul maxim al posibilitatilor sale. 

Obiectivele programului de intervenție: 

▪ Stimularea polisenzoriala; 

▪ Receptarea semnalelor/ stimulilor din mediul apropiat, cu acordarea de semnificatii corespunzatoare;  

▪ Dezvoltarea abilităților de imitare a unor activități/ modele acționale oferite de terapeut;  

▪ Stimularea și dezvoltarea psihomotricității generale;  

▪ Ascultarea și receptarea mesajelor orale scurte exprimate de terapeut;  

▪ Formarea abilităților de vorbire reflectată și independentă la nivel fonematic;  

▪ Exersarea aparatului fono-articulator și a inspir-expirului;  

▪ Educarea și exersarea auzului fonematic;  

▪ Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare, dezvoltarea abilităţilor de pronunţie şi articulaţie;  

▪ Educarea atenţiei şi memoriei. 

Programul de intervenţie individualizat a fost alcătuit în conformitate cu aceste obiective, în vederea 

acţionării pe diferite laturi: articulatoriu, limbaj, memorie, atenţie, gândire, afectivitate. Voi urmări iniţial trezirea 

interesului şi crearea unui tonus pozitiv. Voi începe cu emiterea onomatopeelor (izolat, în cântece, poezii ușoare), iniţierea 

unor jocuri: umflat baloane, suflat în lumânări, cu paiul în apă, etc).  

În activitatea terapeutică voi antrena toţi analizatorii.  

Învăţarea cuvintelor şi a propoziţiilor simple se vor realiza după modelul descris în literatura de specialitate pentru 

alalie (silabe, silabe duble, cuvinte monosilabice, bisilabice, cuvinte asociate, obiecte, acţiuni cunoscute, familiare, cu 

fenomene din natură, stări afective, etc. ). 

Pentru trezirea interesului, dezvoltarea proceselor psihice cognitive, voi apela la procedee neverbale: sortări, 

grupări de obiecte, puzzle, reproducerea gesturilor, formarea deprinderii de a asculta poveşti foarte scurte. Pentru a asculta, 

a înţelege, a participa voi efectua jocuri de tipul : Cum face..? Cine face..?  

Se va lucra cu obiecte concrete, dar şi imagini reprezentative ale obiectelor, fenomenelor, se va folosi cutia 

luminoasă, calculatorul.  

Se vor urmări formarea noţiunilor de mărime, formă, culoare, poziţii spațiale, succesiune spaţială şi temporală, 

denumire de acţiuni, formarea şi dezvoltarea vocabularului (noţiuni ca familie, fructe, legume, îmbrăcăminte, mobilier, 

rechizite, etc. ). 

Permanent cuvintele însuşite se vor asocia cu obiecte, imagini, demonstraţii concrete, utile în fixare, memorare. 

Propoziţiile vor fi reluate, repetate de mai multe ori.  

Pentru memorarea, înţelegerea, compararea noţiunilor, folosirea cuvintelor, a unor propoziţii simple şi orientarea 

spaţială se va folosi, de asemenea, mult material intuitiv şi demonstraţia . 

Jocuri de tipul „Ghiceşte ce am ascuns”, „ Eu întreb, tu răspunzi”; se va lucra cu trusa Logi, diverse forme la masa 

luminoasă. Pe baza imaginilor se trece la însuşirea unor momente semnificative din povești . 

În prezent colaborarea cu cadrele didactice de la clasă şi părinţii copilului este foarte bună. Copilul, în general 

cooperează, dorește să ducă sarcina la bun sfârșit, să primească recompensă.  

În relaţia afectivă cu mine (profesorul psihopedagog), evoluţia este excelentă. Are nevoie permanentă de 

încurajări, îi place să fie lăudat şi evidenţiat şi să primescă recompense.  

Recomandări: Continuarea programului de intervenţie personalizat în cadrul centrului.
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STUDIU DE CAZ 

Prof. Inv. Primar: 

Enache Maria 

Scoala Gimnaziala Nr. 96 

 

Un elev din clasa a –III a se plânge d-nei învățătoare că mai mulți colegi râd de el că este supraponderal și nu îl 

acceptă în grupul lor. Elevii se apară spunând că este recalcitrant în relațiile cu ei și dacă ceva nu îi convine îi lovește și 

vorbește urât.  La rugamintea copilului de a i se permite să plece acasă , în acea zi, primește un refuz categoric din partea 

învățătoarei. 

 

(1) Definirea problemei 

Cum definește copilul problema 

      -  problema este că elevul vrea sa plece acasă   iar  

învățătoarea nu accepă 

Cum definește învățătoarea problema 

- nu poate să lase copilul să plece din timpul orelor de 

curs fără informarea părinților 

Ce nevoi ale copilului sunt implicate? 

- de a fi acceptat de copii și de a se accepta pe sine 

- de a primi atenție de la învățătoare 

- de a fi apreciat atât de colegi cât și de învățătoare 

Ce nevoi ale învățătoarei sunt implicate? 

- menținerea coeziunii grupului 

- să dea dovada de imparțialitate 

- să respecte regulamentul de ordine interioară al 

instituției 

Ce valori majore simte copilul că sunt implicate aici (de 

ex: credințe puternice asupra carora sunt gata să 

actioneze: cooperare, drepturi umane, convingeri 

ideologice sau culturale)? 

- fizicul nu conteaza 

- stabilirea de relații de prietenie 

- corectitudinea observațiilor 

Ce valori majore simte învățătoarea ca sunt implicate aici (de 

ex: credinte puternice asupra carora sunt gata sa actioneze: 

cooperare, drepturi umane, convingeri ideologice sau 

culturale)? 

- de a nu gasi calea potrivită pentru lamurirea situației 

- de a nu escalada situația 

- lamuirerea familiei pentru a face ceva 

Care sunt obiectivele și prioritățile copilului? 

- atenția permanentă din partea colegilor 

- să fie valorizat de învățătoare 

- să aibă un prieten 

Care sunt obiectivele și prioritățile învățătoarei? 

- identificarea situației conflictuale 

- schimbarea percepției colegilor fața de copil 

- percepția familiei  că gestionează corect problema 

Ce temeri ale copilului trebuie luate in considerare? 

- că nu este acceptat indiferent de discuții 

- că  învățătoarea  nu îi acorda atenția necesară 

- că nimănui nu îi pasă de problemele sale 

Ce temeri ale învățătoarei trebuie luate in considerare? 

- că situația va persista indiferent de discuții 

- că elevii nu vor reacționa corect cu privire la relațiile 

și nu îl vor primi în grup 

- că elevul se va simți discriminat și va deveni mai 

agresiv 

Ce limitari îi impun copilului situația de față? 

- imposibilitatea de a părăsi școala, legată de 

imposibilitatea de a slăbi rapid 

- nu poate renunța la relatiile cu colegii 

Ce limitari îi impune învățătoarei situația de față? 

- de a negocia și stabili reguli de comportare reciprocă 

- nu poate schimba forțat atitudinea copiilor 
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Cum o vede copilul pe învățătoare? O stereopizeaza? 

- insensibilă la nevoile lui 

- nu face nimic pentru a-l ajuta 

Cum il vede învățătoarea pe copil? Îl stereotipizeaza? 

- agasant, păraște orice situație conflictuală 

- nu-și asumă greșelile 

Are ceva copilul împotriva învățătoarei? 

- da, consideră ca nu-l înțelege suficient 

Are ceva învățătoarea împotriva copilului? 

- nu 

Daca își revizuieste copilul atitudinea, acest fapt va fi de 

folos? 

- copilul înțelege situațiile curente, dar are nevoie 

de acceptare și de prieteni 

Daca se va discuta despre cele de mai sus va folosi, ori va 

dauna? 

- e nevoie de gestionare personală, insistându-se pe 

relațiile grupului și pe regulamentul școlar 

Dorește copilul cu adevarat să emita idei și să discute 

soluții diverse cu învățătoarea? 

- mai puțin, continuă să observe atitudinea colegilor 

săi 

Dorește învățătoarea cu adevarat să emita idei și să discute 

soluții diverse cu copilul? 

- da, are nevoie de relații bune în cadrul grupului 

 

(2)  Alte părți/ persoane implicate  

Numele și rolul persoanei/ persoanelor în grup/ organizație 

C.T., elev clasa a III a 

- familia 

- învățătorul care predă la clasa 

- colegii 

 

 

(3) Identificarea nevoilor și temerilor celor implicați 

Copilul care trebuie sa rămână la școala 

Nevoi Temeri 

- acceptarea în grup 

- nevoia de un prieten 

- va fi eliminat în continuare 

- nu va putea schimba fizicul 

- resentimente din partea celorlalți 

Învățătoarea care nu accepta lipsa copilului de la cursuri 

Nevoi Temeri 

- să aibă un colectiv fără disensiuni 

- să-i fie familia copilului alături 

 

 

- elevul va continua să fie agresiv 

- relațiile în cadrul grupului vor fi afectate 

- familia nu va înțelege și nu va gestiona corect 

situația 

 

(4) Citirea hărții 

Terenul comun ● relațiile între elevi, relațiile învatator –copil, copiii 

Viziunea comună ● ambele parți știu că e nevoie de discuții și respectarea regulilor grupului cât și  a 

regulamentului școlar 
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Noi perspective și 

semnificații 

● consilierul educațional ar putea facilita găsirea unei soluții 

● învățătoarea  ar putea discuta cu părinții  

Nevoi ascunse, 

preocupări si 

razbunări 

● ambele parți știu că e nevoie de discuții și respectarea regulilor grupului 

● racirea relației dintre copil și învățătoare 

● deteriorarea relațiilor dintre colegi 

Temeri speciale ● familia refuză acceptarea situației 

Direcții ● atitudinea, părera colegilor de clasă 

 

 

(5) Solutionarea conflictului 

Pentru rezolvarea problemei ne-am propus realizarea unui brainstorming individual. Astfel, am obținut mai multe idei: 

 

1. Copilul trebuie să renunțe la ideea de a pleca acasă și a păstra relațiile bune cu învățătoarea 

2. Să îi spună învățătoarei că se simte rău și să cheme părinții să-l ia acasă 

3. Să renunțe la a mai fi recalcitrant cu colegii  

4. Învățătoarea să  invite părinții la școala pentru a purta o discuție deschisă pe aceasta temă 

5. Mediearea conflictului de către consilierul școlar 

6. Explicarea nevoilor și temerilor lui familiei și găsirea unor soluții aceptabile 

 

În urma depistării ideilor propunem ca acestea să fie luate în calcul de către una sau doua persoane care să-i acorde un 

calificativ. Astfel obținem urmatoarele date: 

 

In urma proiectării opțiunilor am acordat o notă fiecarei sugestii și le-am ierarhizat după cum urmează: 

I Foarte eficiente și imediat aplicabile (1,2 ) 

II Relativ eficiente si de perspectiva mai indelungata (3) 

III Indezirabila (4,5, 6)  
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PLANIFICAREA ANUALĂ A  ACTIVITĂȚILOR 

 INSTRUCTIV-EDUCATIVE 

Grupa mijlocie 

An școlar 2021-2022 
Prof.înv.preșc.: Mladin Angela 

G.P.P. Albă ca Zăpada, Băile Felix, Bihor 

 

Nr 

ctr 

Perioada Temă anuală de studiu Proiect tematic Subteme proiect 

tematic 

Teme în afara proiectului 

1. 13.09-17.09 EVALUARE 

INIȚIALĂ 

  „ Bine ati venit la gradinita!’’ 

2. 20.09-24.09 EVALUARE 

INIȚIALĂ 

  ”Ne reamintim…!” 

3. 27.09-01.10 Cine sunt sunt/suntem?   „Lumea mea!”-familia și lumea 

din jur 

4. 04.10-08.10 Cine sunt sunt/suntem?   „O călătorie fascinantă în corpul 

uman!”-corpul uman 

4. 11.10-15.10 Cine sunt sunt/suntem?   „Sunt curat,sunt sănătos!”-

reguli de igienă personală 

5. 18.10-22.10 Când,cum și de ce se 

întâmplă? 

„CULOARE, 

GUST ȘI 

PARFUM DE 

TOAMNĂ!” 

„A sosit toamna...!”-

aspecte generale 

 

6. 25.10-29.10 Vacanța de toamnă    

7. 01.11-05.11 Când,cum și de ce se 

întâmplă? 

„CULOARE, 

GUST ȘI 

PARFUM DE 

TOAMNĂ!” 

„Fructe aromate de 

toamnă ...” 

 

8. 08.11-12.11 Când,cum și de ce se 

întâmplă? 

„CULOARE, 

GUST ȘI 

PARFUM DE 

TOAMNĂ!” 

„Toamna în grădină și 

pe câmpii!”-legume de 

toamnă 

 

9. 15.11-19.11 Când,cum și de ce se 

întâmplă? 

„CULOARE, 

GUST ȘI 

PARFUM DE 

TOAMNĂ!” 

„Sfârșit de toamnă...!”-

pregătiri pentru iarnă 

 

10 22.11-26.11 Cine și cum planifică/ 

organizează o activitate 

  ”Orice meserie e frumoasă și 

folositoare!” 

11 29.12-03.12 Cum a fost/este și va fi 

aici pe pământ? 

  „La mulți ani, România!” 

12 06.12-10.12 Cum a fost/este și va fi 

aici pe pământ? 

  ”Moș Nicolae,bucuria copiilor!” 

13 13.12-17.12    Evaluare sumativa 

14 20.12-22.12   

 

 

 ”Sania lui Moș Crăciun…e pe 

drum…!” 

15 10.01-14.01 

 

Când,cum și de ce se 

întâmplă? 

”IARNA-

BUCURIE ȘI 

MAGIE!” 

”O expediție în  

Regatul Zăpezii!” 

 

16 17.01-21.01. 

 

 

Caâd,cum și de ce se 

întâmplă? 

”IARNA-

BUCURIE ȘI 

MAGIE!” 

”Ne jucăm și ne 

distrăm,de zăpadă ne 

bucurăm!” 

 

17 24.01-28.01 

 

 

 

Când,cum și de ce se 

întâmplă? 

”IARNA-

BUCURIE ȘI 

MAGIE!” 

”Apa-minunea vieții!”-

transformările apei în 

natură 
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18 31.01-04.02 

 

Cum este/a fost și va fi 

aici pe Pământ? 

  ”Planeta Pământ!”-minunea 

albastră 

19 07.02-11.02 Cum este/a fost și va fi 

aici pe Pământ? 

  ”Circulăm,pe loc nu stăm!”-

mijloace de transport terestre 

20 14.02-18.02 Cum este/a fost și va fi 

aici pe Pământ? 

  ”Circulăm,pe loc nu stăm!”-

mijloace de transport navale 

21 21.02-25.02 

 

Cum este/a fost și va fi 

aici pe Pământ? 

  ”Circulăm,pe loc nu stăm!”-

mijloace de transport aeriene 

22 28.02-04.03 

 

Cu ce și cum 

exprimăm ceea ce 

simțim? 

  „1 Martie-Ziua Mărțișorului!” 

23 07.03-11.03 

 

Cu ce și cum 

exprimam ceea ce 

simțim? 

  „La mulți ani ,mămică dragă!”-  

8 Martie 

24 14.03-18.03 Când,cum și de ce se 

întâmplă? 

  ”Natura se trezește la viață!”-

semne ale primăverii 

25 21.03-25.03 

 

Când,cum și de ce se 

întâmplă? 

  ”Primăvara în grădină!”-munci 

specifice anotimpului primăvara 

 

26 28.03-01.04 

 

Când,cum și de ce se 

întâmplă? 

  ”Păsările călătoare se întorc la 

cuiburi!” 

27 04.04-07.04 

 

Când,cum și de ce se 

întâmplă? 

  ”Pomișori înfloriți și gâze 

colorate!” 

28 08.04-14.04 

 

Școala altfel    

29 02.05-06.05 Cum este/a fost și va fi 

aici pe Pământ? 

„EXPLORATOR

I ÎN LUMEA 

ANIMALELOR!

” 

”La fermă!”-animale 

domestice 

 

30 09.05-13.05 

 

Cum este/a fost și va fi 

aici pe Pământ? 

„EXPLORATOR

I ÎN LUMEA 

ANIMALELOR!

” 

”Animale sălbatice din 

lumea-ntreagă!-

animale sălbatice 

 

 

31 16.05-20.05 

 

Cum este/a fost și va fi 

aici pe Pământ? 

„EXPLORATOR

I ÎN LUMEA 

ANIMALELOR!

” 

”Viața subacvatică!”-

lumea vie a  apelor 

 

32 23.05-27.05 

 

 

 

Cum este/a fost și va fi 

aici pe Pământ? 

„EXPLORATOR

I ÎN LUMEA 

ANIMALELOR!

” 

”Animale 

dispărute…!”-

dinozauri 

 

33 30.05-03.06 Cu ce și cum 

exprimăm ceea ce 

simțim? 

  ”E ziua ta,copile drag!”-1 iunie 

34 06.06-10.06 

 

Evaluare finală   ”Ce multe am învățat!” 
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SOLUȚII INOVATOARE ÎN EDUCAȚIE 

Managementul clasei prin JOC 

 
Blaga Nora Frida  

Scoala Gimnaziala Baia Sprie 

 

 
“Adesea, joaca este privită ca o perioadă de 

relaxare după un proces serios de învățare, 

dar pentru copii joaca este un proces serios de învățare. “ 

Mr. Rogers 

             Managementul clasei este definit ca abilitatea cadrului didactic de a planifica și organiza activitățile clasei, astfel 

încât să existe un climat favorabil procesului de învățare și educare. Prin managementul clasei se urmărește prevenirea 

unor comportamente disruptive pe de o parte și rezolvarea problemelor comportamentale apărute, pe de altă parte ( Băban 

2011, pag. 209).  

             Managementul clasei solicită întâi de toate un management fizic al spațiului de învățare, apoi unul al conținutului 

și formei de predare-învățare și, nu în ultimul rând, un management eficient al strategiilor didactice de angajare (motivare) 

– susținere – recompensare a procesului de învățare și a eforturilor elevului, pe parcursul propriului proces de dezvoltare . 

Aceste aspecte pot fi cu succes integrate de activitățile didactice care includ jocul, construind o poveste captivantă și 

interactivă, în jurul unităților clasice de conținut și a variatelor competențe vizate a fi dezvoltate.  

              Predarea interactivă, care are semnificație la nivel emoțional, este unul dintre cele mai importante ingrediente în 

prevenirea comportamentului neadecvat la clasă.  

             Din punct de vedere psihologic și motivațional, elevii au nevoie de stimuli care să le capteze atenția și să le 

capaciteze interesul, la fel de mult cum au nevoie de situații și profesori care să îi solicite.  

              Jocurile dinamice reprezinta o metodă de predare interactivă și se raportează la o importantă dimensiune 

polivalentă, deoarece are o valoare ludică, de muncă, de realitate sau de fantezie, cu implicații formative în ceea ce privește 

dezvoltarea personalitătii pe mutiple planuri. Specialiștii domeniului, care au definit jocurile de mișcare, au recunoscut și 

subliniat valoarea și importanța lor datorită efectelor pozitive , pe care le aduc asupra unu grup.  

             În Terminologia Educației Fizice și Sportului ( 1973) , jocul este definit ca o activitate complexa, predominant 

motrică și emițională, desfășurată spontan după regulile prestabilite, în scop recreativ, sportiv și totodată, de adaptare la 

realitatea socială ( Sabău G.,2013 pag. 11).  

           Utilizarea jocurilor, aduc importante beneficii în privința funcției cerebrale – sunt legate de componenta socială a 

învățării și interacțiunii, adică de modul în care elevii se joacă în grupuri.  

              Jocurile dinamice care au o finalitate cu caracter educațional, datorită elementelor de provocare cu rezolvarea unor 

probleme în maniere variate și care stimulează competivitatea și dorința interioară de atingere a unui scop, obiectiv, toate 

acestea reprezintă exersarea unor mecanisme sănătoase în construcția motivației interioare și a determinării elevului, 

premise atât de necesare pentru reușita socio-profesională a viitorului tânăr și adult.  

              Jocul ocupă un rol şi un loc important în cadrul preocupărilor elevului, profesorul trebuie să se ocupe de utilizarea 

în continuare a acestuia ca mijloc de bază a educaţiei fizice şcolare. Conţinutul său trebuie dirijat în favoarea dezvoltării şi 

lărgirii relaţiilor de grup, educării unor calităţi, formării unor deprinderi şi obişnuinţe de comportare morală, lărgirii sferei 

motivelor şi trebuinţelor elevilor.  
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            Perseverenţa, răbdarea, curajul, iniţiativa, subordonarea intereselor individuale celor colective, modestia, 

respectarea regulilor stabilite în grup trebuie să fie principalele obiective în raport de care vor fi selecţionate jocurile 

motrice, se vor stabili cerinţele pentru efectuarea lor. Potrivit lui Piaget, dezvoltarea morală este corelată cu maturizarea 

cognitive și se produce în trei stadii, pe măsură ce copiii trec de la gândirea rigidă la o gândire mai flexibilă (Papalia D., 

Wendkos S., Feldman R., Dezvoltarea umana, pag. 318, 2010 ).  

             Pe lângă rolul lor în dezvoltarea armonioasă din punct de vedere fizic, exerciţiile selectate trebuie să contribuie la 

dezvoltarea caracterului analitic al percepţiei, la dirijarea voită a observaţiei şi atenţiei, la dezvoltarea memoriei motrice. 

Corect concepute şi realizate, traseele aplicative, ştafetele cu elementele de întrecere pot contribui la dezvoltarea 

imaginaţiei, a supleţei gândirii, la îmbogăţirea reprezentărilor şi noţiunilor, la încurajarea independenţei şi iniţiativei. 12  

Stăpânirea de sine, disciplina, voinţa, capacitatea de efort sunt slab dezvoltate la această vârstă, dar prin jocuri cu reguli şi 

exigenţe mai stricte, exerciţii de front şi formații, se pot educa.  

              Așadar din punct de vedere psihic în această perioadă se remarcă trecerea de la viaţa de copil – cu mai multă 

libertate, mişcare – la cea de elev, în cerc mai închis cu mai puţină mişcare. Foarte mulţi copii resimt acest lucru astfel 

lecţia de educaţie fizică este singura care oferă mai multă mişcare si libertate.  

              Cadrul didactic trebuie să pună accent pe dezvoltarea procesele de gândire, memorie, simţul de răspundere, voinţă 

si curaj. Copilul prezintă capacitatea de a imita, şi are o mare înclinaţie pentru jocuri, ceea ce va fi dominant în predarea 

exerciţiilor fizice.  

              Indiferent de metode sau resurse obiectivul final al managementului clasei, o reprezintă, formarea la elevi a unor 

abilități de autoreglare a comportamentului. Într-o primă fază ,controlul comportamentului este extren ( profesori, părinți, 

colegi), penztru ca apoi , prin interiorizarerea unor reguli și modele să devină autonom ( Băban 2011, pag. 209). 

 

Imagine nr.1  
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PLANUL  ACTIVITĂȚII  EXTRACURRICULARE 

prof. înv. primar, Crăciun Bucurică Tania 

Școala Gimnazială „Coresi”, Târgoviște 

 

 

1. DENUMIRE 

„O  INIMĂ  FRAGMENTATĂ” 

- clasa a II-a 

- Tema „Inteligența emoțională” 

- Discipline integrate: dezvoltare personală, comunicare în limba română, arte vizuale și abilități practice 

2. SCOP 

- Identificarea modului în care comportamentul nostru afectează sentimentele celorlalți 

3. STRATEGII DIDACTICE 

Metode: explicația, problematizarea, conversația 

Resurse materiale: foi roșii cu o inimă imprimată, grupuri de elemente (mașinuțe, figurine, piese lego), 

                                 aplicația WordCloud 

Resurse de timp: 50 min 

Resurse umane: 33 de elevi 

Modul de realizare a învățării: activitate frontală, activitate individuală 

Evaluarea: Fotografii cu momente ale activității, lucrările elevilor 

4. DESCRIEREA 

Introducere: 

- Copiii formează 6 grupe, fiecare grupă primind o categorie de elemente: mașinuțe, figurine, piese lego. În 

cadrul grupului primesc sarcina de a se juca cu obiectele primite, de a le așeza / construi cum doresc. (toate 

obiectele sunt la fel, mai puțin unul care diferă ca și dimensiune / culoare / formă). 

Activitate principală: 

- Activitate frontală: 

- Câte un copil, din fiecare grupă, prezintă, pe scurt, cum s-au jucat cu obiectele găsite în cutie. 

- Se dezbate problematica jocului cu toate obiectele primite, chiar dacă una era diferită de celelalte. 

- Se caută situații similare în grupul școlar sau de joacă, când un copil poate fi altfel decât celălalt: este de o 

altă etnie, este de o altă naționalitate, este din altă clasă, este de culoare, are o dizabilitate; 

- Se ajunge la concluzia că nu trebuie să facem diferențe între copii și ne putem juca, putem comunica, putem 

relaționa cu orice copil, chiar dacă este diferit de noi 

- Activitate individuală: 

- Fiecare are o foaie roșie, cu o inimă imprimată pe care trebuie să o decupeze (Anexa 1). Folosind aplicația 

WordCloud, într-o altă inimă, elevii au identificat afirmații pozitive, plăcute pe care ei le-au auzit sau le-au 

exprimat unii la adresa altora, dar și  comentarii jignitoare pe care ei le-au auzit sau le-au folosit vreodată, 

unii la adresa altora. Folosind culoarea roșie, au încercuit doar afirmațiile pozitive; (Anexa 2) 

- Activitate frontală: 
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- S-au listat, pe tablă, comentariile jignitoare, („nu ai fost invitat”, „nu ai ce căuta cu noi”, „pleacă de aici”, „nu 

te ascultă nimeni”, „nu-mi  pasă”, „nu știi nimic”, „am luat notă mai mare decât tine”,  pe o coloană, iar pe 

alta afirmațiile pozitive („bravo”, „mi-a plăcut de tine”, „ai avut o idee grozavă”, „ce interesant”, „mă bucur 

pentru tine”, „felicitări”, „ai fost tare”, „te rog să mă ajuți”, „ce bine te descurci”, „am încredere în tine”; 

- Se citește lista cu cuvinte jignitoare. De fiecare dată când ei aud o expresie dureroasă, au  îndoit inima roșie, 

pe care o au în faţă. Inimile arătau diferit, dar toate erau cu îndoituri.  

- - Se citește și lista cu expresii plăcute, precizând noua regulă: după fiecare 5 lucruri plăcute diferite, fiecare 

desface o îndoitură a inimii. 

- Am concluzionat faptul că e nevoie de cel puţin 5 lucruri plăcute pentru a şterge o remarcă negativă.  Chiar 

dacă desfacem toate pliurile, urmele rămân. 

- Atunci când, printre noi, sunt copii diferiți, fiecare dintre noi ne dorim să auzim cuvinte frumoase, 

încurajatoare, pentru ca inima noastră să nu rămână cu „pliuri”! 

5. E BINE DE STIUT! 

- dezvoltarea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii, dar și în colegi; 

- suntem diferiți, dar toți suntem la fel. 

6. ANEXE 

- Inimă roșie pentru decupat 

- Inimă, în aplicația WordCloud 

Anexa 1 

 

Anexa 2 
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Stimularea progresului școlar și a comunicării la      școlarii mici 

 

                                                                                                Autor: prof. înv. primar Corlade Iulia 

                                                                                           Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bacău 

 

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  membrii ai grupului. 

Obiectivele cercetării: 

1.  evaluarea inițială pentru aria curriculară: Limbă și comunicare. 

2.  selectarea și experimentarea unor metode și procedee moderne, interactive de grup, în concordanță cu 

specificul vârstei elevilor, cu profilul lor psihologic și cu cerințele noului curriculum. 

3. aplicarea în cadrul activităților instructiv-educative a unor metode interactive de stimulare a progresului 

școlar și a comunicării școlarilor; 

4. evaluarea finală a progresului școlar și a comunicării școlarului mic, la finalul experimentului pedagogic  

realizat. 

Ipotezele cercetării 

Ipoteza generală: Avansăm ipoteza: utilizarea metodelor și procedeelor didactice care stimulează învățarea 

prin cooperare ameliorează progresul în învățare la școlarii mici. 

Ipoteze specifice: 

1.  Utilizarea metodelor didactice care stimulează învățarea prin cooperare ameliorează în ansamblu rezultatele 

obținute de elevii din clasa experimentală la testele finale la Limbă și Comunicare, în raport cu rezultatele obținute de 

elevii de la clasa martor. 

2.  Utilizarea metodelor și procedeelor didactice care stimulează învățarea prin cooperare ameliorează 

comunicarea în scris la elevii din clasa experimentală, la testele finale la Limbă și Comunicare, în raport cu rezultatele 

obținute de elevii din clasa martor. 

Metodologia cercetarii 

Pentru a îndeplini obiectivele propuse și pentru a verifica ipotezele de cercetare am desfășurat întreaga 

activitate de cercetare cu două clase paralele din mediul rural. 

Deoarece mi-am propus să declanșez o acțiune educațională, rezultatele acesteia fiind înregistrate și 

prelucrate pentru a demonstra eficiența utilizării metodelor de cooperare, am organizat cercetarea  experimentală. 

Etapele desfășurării cercetării 

În procesul de învățare la clasele I-IV trebuie să se folosească metode care creează posibilitatea elevului 

de a transforma cunoștințele pasive în cunoștințe active și de a favoriza  descoperirea  unor noi cunoștințe cât și 

aplicarea lor  în activitatea practică. 

Primele teste au fost cele de evaluare inițială.  

Metoda de baza utilizată a fost experimentul psihopedagogic de tip ameliorativ, dar și  metoda observației și 

analiza produselor activității. 

Cercetarea a cuprins trei etape: 

A. Etapa inițială care a avut un caracter constatativ. 

B. Etapa intervenției ameliorative cu valoare formativă în stimularea proceselor psihice și a personalității elevilor. 
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C. Etapa evaluării ce a avut un caracter comparativ, cu privire la rezultatele obținute în urma demersului 

experimental formativ. 

A. Etapa inițială, s-a desfășurat la începutul anului școlar, prin aplicarea probei de evaluare inițială pentru a stabili 

nivelul de pregătire al elevilor. Astfel, am putut identifica competențele de  care dispun elevii la disciplina Limba și 

literatura română. 

În această etapă am aplicat ambelor eșanioane de elevi o probă de evaluare scrisă, la disciplina Limbă și 

literatura română. În conceperea acestei probe am urmărit evaluarea cunoștințelor elevilor la începutul anului școlar. 

Scopul a fost acela de a stabili punctul de plecare în desfașurarea demersului experimental. 

Testele au fost aplicat ambelor clase. 

Proba de evaluare inițială la Limba și Literatura română conține 7 itemi, obiectivele urmărite și descriptorii de 

performanță. 

Variabilele cercetării: 

a) variabilele independente- metodele de stimulare a învățării prin cooperare: descrise în   subcapitolul B, Etapa 

formativă. 

b) Variabilele dependente: 1) rezultatele finale ale elevilor la Limbă și Comunicare; 2) comunicarea în scris 

= rezultatele la itemii din testul inițial și cel final de evaluare, care au impus construirea de enunțuri. 

B. Etapa formativă 

La eşantionul experimental, pe tot parcursul acestei etape, am avut în vedere utilizarea metodelor şi tehnicilor 

de stimulare a comunicării şi promovarea învăţării prin cooperare. La eşantionul de control maniera de lucru a fost 

una obişnuită, bazată pe metode tradiționale. 

Am încercat ca fiecare metodă implementată să fie făcută transparentă, să i se prezinte esenţa, valenţele, 

variantele şi denumirea, pentru ca elevul să îi poată descoperi utilitatea şi în alte situaţii, atunci când experienţa de 

învăţare o cere, crearea unui mediu şcolar propice dezvoltării cooperării, eliminarea factorilor care ar putea duce la 

blocarea creativităţii şi nu în ultimul rând, am căutat să apreciez efortul fiecărui copil sau grupă, realizând evaluarea muncii 

acestora într-un mod  deschis, dialogat. 

C. Etapa finală 

Etapa experimentală a cercetării a constat în administrarea unei probe de evaluare finală, identică pentru cele 

două clase: experimentală şi de control. În conceperea acestor probe am urmărit evaluarea cunoștințelor elevilor la 

sfârșitul anului școlar și construirea unor itemi echivalenți cu cei din proba de evaluare inițială. 

Concluzii 

Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute indică o tendinţă pozitivă de ameliorare a rezultatelor şcolare ale 

elevilor, în favoarea clasei experimentale, care nu poate fi pusă exclusiv pe seama dezvoltării psihice şi fizice a elevilor, 

fapt ce îmi permite să afirm că ipoteza propusă de mine  spre cercetare se confirmă. 

Prin aplicarea sistematică a metodelor şi tehnicilor interactive în cadrul lecţiilor de limba şi literatura română am 

sesizat ameliorări în dezvoltarea exprimării orale şi scrise a elevilor, în activizarea şi nuanţarea vocabularului, s-a 

îmbunătăţit relaţia învăţător-elev într-una modernă şi democratică, elevii bucurându-se de libertate, de o comunicare 

bazată pe cooperare, colaborare şi  ajutor reciproc. 

Datele și concluziile cercetării întreprinse atestă posibilitațile de reevaluare  și perfecționare a  procesului  instructiv-

educativ prin abordarea  metodelor  interactive și a învățării prin cooperare . 
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L’approche actionnelle comme méthodologie d’enseignement  

de la langue française 

 
            prof. Ramona CÎTEA 

Şcoala Gimnazială Nr. 24 Galaţi 

 

Suite à l’approche communicative, un nouveau courant pédagogique apparaît dans les années 1990, nommé approche 

ou perspective actionnelle. Elle est envisagée et soutenue aussi par la première apparition du « Cadre Européen Commun 

de Référence pour les Langues: apprendre, enseigner, évaluer » en 2001, publie par le Conseil de L’Europe ayant le but 

d’encourager le plurilinguisme dans l’Union Européenne. Cette perspective nouvelle ne vise pas à remplacer la précédente 

mais lui donner une autre orientation: l’idée de « tâche ». Cette notion est définie dans le Cadre comme « toute visée 

actionnelle que l’acteur se représente comme devant parvenir à un résultat donné en fonction d’un problème à résoudre, 

d’une obligation à remplir, d’un but qu’on s’est fixé ».  

L’objectif majeur de cette perspective est de préparer l’apprenant, devenu « acteur social » à accomplir des tâches 

qui ne sont pas langagières. La langue n’est plus un objectif de communication; c’est un instrument utilisé pour réaliser 

une action. Pour y aboutir, l’élève doit activer et développer les compétences langagières, ses savoirs, savoir-faire, 

savoirs-être (attitudes, valeurs, croyances, motivations), savoirs-apprendre (capacité à acquérir de nouvelles expériences) 

et ses stratégies à sa disposition à ce moment-là. À travers ce projet, l’élève pourra identifier ses lacunes et trouver les 

stratégies pour les remédier.  

Le travail à faire ne peut pas être prévisible totalement; il est complexe et sa finalité est d’ordre extra linguistique. La 

stratégie à adopter reste totalement dans les mains de l’apprenant. Si le rôle de l’apprenant change dans une telle 

grande mesure, on assiste à un repositionnement de l’enseignant qui est relégué au second plan: il devient médiateur ou 

metteur en scène qui organise l’acte d’apprendre de manière à « faire agir » à l’apprenant. C’est à celui-ci d’organiser son 

action, de franchir les obstacles langagiers et d’interagir avec les autres. Par exemple, la tâche d’organiser un stage 

d’étude dans le Delta du Danube pour un groupe d’étudiants français, suppose la solution de plusieurs sous-tâches: rédiger 

un mail pour l’agence de voyage pour trouver les billets d’avion et l’hébergement, s’engager dans une conversation 

téléphonique avec l’employé de l’agence, trouver les points d’intérêt du Delta du Danube, analyser les avantages et les 

désavantages des offertes envoyées par l’agence, préparer un itinéraire et finalement, réaliser un dépliant pour présenter 

les offres de stage pour la période donnée.  

Toutes ces activités impliquent l’exercice des quatre compétences: la réception, la production, l’interaction et la 

médiation. Le projet s’accomplit quand toutes les tâches sont achevées.  La perspective actionnelle est présente dans les 

manuels des années 2000 tels: « Connexions »,  « Rond Point », « Et toi ? », « Sac à dos », « Scénario », « Echo », etc. Ils 

sont conformes aux références du Cadre et font les apprenants agir: faire des recherches, préparer des présentations, écrire 

des scenarios, simuler, etc. Dans cette perspective, les jeux de rôle de l’approche communicative sont transposés dans des 

situations réelles.  

Si on part de l’idée de Francis Goullier qui affirme que « la pédagogie du projet … est … la forme la plus aboutie  

d’une démarche actionnelle », on peut dire que l’approche actionnelle a le grand mérite d’amener l’apprenant hors de la 

classe et de le lancer dans une aventure réelle. Elle vise le développement des quatre compétences langagières: 

compréhension orale, production orale, compréhension écrite, production écrite, dans la même mesure sans 

privilégier aucune d’elles. Ainsi, même si l’expression orale n’est plus le centre d’intérêt comme c’était le cas de 
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l’approche communicative, elle est exercée dans les interactions verbales dans lesquelles l’apprenant est engagé pour 

résoudre la tâche assignée. 

Pourtant cette perspective a été critiquée pour l’accent mis sur « l’instrumentalisation de la formation au profit de 

certains actes de la vie professionnelle, et au détriment de la formation générale…Se former est un acte individuel qui se 

réalise en contexte social, mais ne vise pas directement une application sociale. La personne qui se forme, par exemple en 

langues, n’utilisera pas les capacités acquises de la même façon ni dans les mêmes situations que le voisin de classe ». Pour 

ne pas rejeter aucune de ces visions sur cette approche, il faut trouver une solution intermédiaire et conclure qu’il est 

préférable d’employer la perspective actionnelle comme une technique auxiliaire pour compléter l’approche 

communicative.  
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Copilul și realitatea 

Prof. înv. primar Chiorean Maria-Carmen 

Școala Gimnazială „Avram Iancu” 

Loc. Târnăveni, Jud. Mureș 

 

 Lumea sufletească a copilului are particularitățile ei prin care se deosebește de lumea sufletească a adultlui. Adulții 

se înșală atunci când încearcă să transpună asupra copiilor propria lor mentaliate, în loc să facă efortul de a înțelege 

mentalitaea acestora. Copilul trăiește într-o lume de miracole în care totul este însuflețit. El se obișnuiește treptat cu 

realitatea, pe care și-o însușește printr-un dublu proces de asimilare și acomodare. În sensul acesta, educația este mijlocul 

care conduce copilul din lumea viselor sale în lumea reală. Această „trecere” poate constitui pentru mulți copii o criză 

gravă, cu implicații asupra dezvoltării și a sănătății mintale. Un rol deosebit de important în construirea unei punți solide  

între cele două lumi revine formării personalității copilului, domeniu controlat de familie și școală. 

 Pentru copii, părinții reprezintă modelul. Familia este cea care-i oferă prima modelele umane și de viață copilului, 

punând astfel bazele fomării acestuia. Relațiile dintre părinți și comportamentul acestora sunt imitate de copiii din familie. 

Importanța modelelor familiale este esențială în viitorul proces de formare a persoanei umane. Atitudinea părinților față de 

copii vectorializează atitudinea copiilor față de părinți, precum și a copiilor între ei.  

 Formarea copilului în familia sa de origine este în primul rând emoțional-afectivă. Ea este completată și continuată 

de către formarea instructiv-educativă oferită copilului de către „modelul școlar”, o dată cu intrarea acestuia în sistemul de 

învățământ.  

 Trecerea de la familie la școală reprezintă un moment decisiv în viața individului,  schimbarea mediului de viață, 

primii pași către socializare. Pe lângă noile forme de comportament adoptate, copilul trebuie să asimileze noul sistem de 

valori cu care ia contact. Apar primele obligații și datorii, care impun o anumită ordine și disciplină în viața copiilor.  

 Trecerea de la „modelul protector” la „modelul obligativ” școlar trebuie făcută cu multă abilitate, pentru a nu-i 

produce psihotarumatisme copilului, oferindu-i o motivație care să-i trezească interesul și atitudinea de cooperare cu școala 

și procesul de educație și instrucție oferit de acesta. Antrenarea emoțională în procesul educațional-școlar este esențială și 

depinde de talentul pedagogic al învățătorului, dar și de stimularea familiei copilului.  

 Trecerea de la „familie” la „școală” nu trebuie să reprezinte o ruptură, ci un salt de continuitate pe care copilul să-

l accepte ca pe o evoluție în dezvoltarea sa. Această conștientizare de ordin valoric este precedată de curiozitate, interes, 

deschidere, dar cu condiția unei dirijări controlate a elevilor de către învățători și părinți. Se impune astfel o strînsă 

cooperare între învățători și părinți, fără conflice, fără diferențe. Relația școală-familie începe la debutul școlarității, când 

copilul intră în clasa pregătitoare, clasa de acomodare a copilului cu regimul școlar. Clasa pregătitoare face trecerea de la 

grădiniță la școală. Elevii învață totul sub formă de joc și nu primesc teme de făcut acasă, dar treptat se aliniază la rigorile 

școlii. Învățătorul are posibilitatea să observe comportamentul fiecărui copil și să discute cu familia așa încât, pe parcursul 

anului școlar să corecteze acest comportament dacă nu corespunde profilului școlarului. La sfârșitul clasei pregătitoare, 

elevii trebuie să fie familiarizați cu regulile școlare și cu programul impus de școală.  

 Clasa I adaugă regulilor pe care copiii le cunosc deja, calificativele și temele care trebuie făcute acasă. Două 

componente ale vieții de școlar care-i pot călăuzi către succes sau către eșec, în funcție de disponibilitatea celor din jurul 

de a-i înțelege, a-i sprijini, a-i ajuta. 

  Învățătorul și familia trebuie să fie deschiși la dialog, să asculte atent copiii, să aibă robdare, să nu-i repezească, 

practic, să lupte cu toate armele alături de copii, nu împotriva lor. Așa investesc în „relație”, livrează calitate în aceasta, îi 
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determină să aibă încredere să solicite ajutor când au nevoie, să accepte eșecul ca parte din viață, nu ca pe sfârșitul iubirii. 

Copiii încurajați să continue chiar dacă au greșit în mod repetat, învață să fie preocupați de proces, nu de rezultat, practic 

învață să învețe. 

 Stă în natura umană dorința de a te face util, în cazul copiilor, dorința de a face lucruri care contează, cu care să 

se mândrească, de aceea, cei din jur trebuie să fie atenți la ceea ce poate face copilul, să aprecieze efortul depus de el pentru 

a-l determina să-și dorească mai mult. Elevii nu trebuie comparați între ei. Nu merg la școală pentru a participa zilnic la o 

competiție, merg pentru a deveni ei mai buni azi decât ieri, mai destoinici, capabili să contribuie la propria lor dezvoltare 

în raport cu unele obiective stabilite de specialiști. Părinții care înțeleg acest aspect sunt acei părinți care colaborează cu 

propriul copil, care-l susțin și care au încredere în reușită.  

 Colaboraea este imperativă. Ea crește încrederea. Competiția este dsitructivă. Ea cultivă invidia.  

 Depinde de noi, de adulți, ce sămânță sădim în sufletul copilului de 7 ani, acum când face primii pași în lumea 

reală care înlocuiește treptat lumea miraculoasă în care a crescut și în care totul a fost posibil. 
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ 

ANUL ŞCOLAR 

 
Săndulache Sergiu Adrian 

Liceul de Arte ”Regina Maria” Alba Iulia 

Filiera: VOCAȚIONALĂ Profl ARTISTIC  

Specializare/calificare: MUZICĂ Disciplina:PIAN   

Anul şcolar: 2021 - 2022  

Elevul: M R,  Clasa: a IXA Nr. ore/săptămână: 3  

Profesor: Săndulache Sergiu  

 

Unităţi de învăţare  Competenţe specifice  Repertoriu  

  

Conţinuturi  Nr. Ore  Săptămâna  Obs.  

Limbaj pianistic – 

cunoaştere şi aplicare  

 

 

 

 

Auz interior – 

exerciţii aplicate  

 

1.1.Reprezentarea în auzul 

interior a combinațiilor 

intervalice în tonalități ce 

cuprind șase alterații:  

  

  

1.2.Identificarea și reprezentarea 

ritmurilor specifice în auzul 

interior:  

  

1.3.Reprezentarea în auzul 

interior a elementelor de 

dinamică și agogică ale 

discursului muzical:  

 

a) game:  

  

Re b major  

si b minor  

  

  

Hanon  

Exercitii de 

agilitate  

nr.25-36  

Czerny op 

740 nr.2  

 

-exerciţii de redare corectă a textului;  

-demonstraţii didactice;  

-exerciţii de solfegiere  mentală;  

-citire la prima vedere; -

memorarea pieselor;  

-exerciţii de formare a deprinderilor de activitate individuală:  

-demonstraţii didactice;  

-exerciţii de solfegiere  ritmică;  

-citire la prima vedere;  

-aplicații instrumentale;  

-exerciții de coordonare a ritmurilor diferite la cele două mâini;  

-exerciții de fixare a formulelor ritmice;  

-exerciții de ritmuri suprapuse;  

- demonstraţii didactice;  

-exerciții de solfegiere dinamic  

-citire la prima vedere;  

-aplicații instrumentale;  

-audiții;  

permanent  

 

 

 

 

 

12 ore  

 

 

 

21 ore  

 

 

 

 

 

 

 

 

S1-S4  

 

 

 

S12-S18 

 

 

Noţiuni de tehnică 1.1.Identificarea elementelor de 

organizare a discursului 

muzical:  

Kessler  

op.100 nr.4  

 

-demonstraţii didactice;  

-audiții pe clase;  

-utilizarea mijloacelor audio și video;  

permanent   
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pianistică de la logic 

la aplicare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creativitate, 

interpretare  - 

mijloace de 

structurare a 

discursului muzical  

 

 

 

 

 

2.2.Identificarea și analizarea 

asemănărilor și diferențelor în 

diferite interpretări:  

  

2.3.Utilizarea vocabularului de 

specialitate în exprimarea 

opiniilor privind interpretarea:  

  

3.1. Utilizarea tehnicii 

instrumentale în operarea cu 

elemente de limbaj muzical   

3.2. Identificarea stilurilor 

generate de folosirea 

mijloacelor de limbaj muzical:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Utilizarea elementelor de 

limbaj muzical adecvate 

stilistic:  

 

 

3. 4.Îmbinarea coerentă a 

tuturor elementelor de limbaj 

muzical în intarpretare:  

 

4. 1.Utilizarea valențelor 

individuale în interpretare:  

 J.S.Bach  

- fuga și 

preludiu nr. 6 

 

W.A.Mozart 

Sonata  

op.10, nr. 1  

„ 

Chopin 

Poloneza op.40 

nr.1  

 

 

-audiţii comparate;  

-demonstraţii didactice;  

-analize;  

-audierea programelor simfonice în sălile de concert;  

-audiții;  

-dialoguri;  

-exemplificări;  

-documentare bibliografică;  

  

-executarea gamelor majore şi minore până la cinci alteraţii inclusiv 

pe întinderea de patru octave, la distanţă de octavă, terţă, sextă, 

decimă, în sens direct şi contrar;  

-executarea arpegiilor scurte şi lungi cu toate răsturnările, în sens 

direct şi contrar;  

-executarea acordurilor de patru sunete cu toate răsturnările în sens 

direct şi contrar;  

-executarea gamei cromatice în sens direct şi contrar;  

-consolidarea deprinderilor pianistice acumulate;  

-dezvoltarea supleţii execuției arpegiilor;  

-intărirea rezistenţei mâinii stângi;  

-dezvoltarea velocităţii în tehnica de game şi arpegii;  

-obţinerea uşurinţei în deplasări;  

-conştinetizarea tempo-ului cu ajutorul 

metronomului; -executarea trilurilor;  

-obţinerea clarităţii în executarea notelor repetate;  

-dezvoltarea lejerităţii în execuţia terţelor;  

-întărirea degetelor;  

-obţinerea uşurinţei în pedalizare;  

-dezvoltarea capacităţii de adaptare rapidă a formulelor tehnice 

însuşite la o altă situaţie nouă, necesară citirii la prima vedere;  

-exerciţii de caracterizare a elementelor de limbaj muzical 

ce diferenţiază stilurile; -demonstraţii;  

-prelucrarea elementelor de limbaj specifice fiecărui stil;  

-aplicaţii instrumentale;  

-documentare bibliografică  

-folosirea corectă a elementelor de limbaj care diferenţiază stilurile 

muzicale; -aplicaţii instrumentale;  

-demonstraţii; 

-analiza;  

-autoînregistrarea;  

 

permanent  

  

  

9 ore  

  

  

  

  

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

permanent  

   

 

 

 

12 ore  

 

 

 

15 ore  

 

6 ore 

 

 

 

 

6 ore 

 

 

6 ore 

 

 

 

6 ore 

  

  

  

  

S19-S21  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S22-S25  

 

 

 

S5 – S9 

 

S10-S11 

 

 

 

 

S 26-S27 

 

 

S30-S31  

 

 

 

S28-S29  
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4.2.Utilizarea algoritmului în 

însușirile unei lucrări muzicale:  

 

4.3.Asocierea mesajului muzical 

imaginii vizuale: 

-să aprecize obiectiv  propria execuţie a lucrărilor în public;  

-cunoaşterea actului interpretativ;  

-conexiunea execuției cu factorii fizici, psihici, emoționali;  

-autoînregistrarea;  

-susţinerea argumentată a unor concepte individuale în interpretare;  

-compararea unor interpretări de referinţă;  

-demonstraţii 

didactice; -analiza;  

-aplicaţii instrumentale;   

 

 

9 ore 

 

 

 

 

 

S32-S34 
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PROIECT  DIDACTIC 
 

Profesor: Teşcan Daniela 

Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Brăila 

Data: 22. 12.2020 

Obiectul: Consiliere și orientare 

Clasa: a VI-a  

Subiectul: Stop-bullying 

Tipul lecţiei: mixtă 

Obiective specifice: 

-să definească noţiunea de bullying 

-să identidfice: agresorul, victima, si tipul de bullying 

-să  identifice cauzele fenomenului 

-să accepte toleranţa, să fie empatici 

-să adopte un comportament corect când interacţionează cu alţi elevi 

Strategia didactică: 

Metode şi procedee: explicația, conversația, observația, exercițiul, jocul didactic; 

Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală, individuală; 

Material didactic:  fișe de lucru; computer, flipchart, hârtie albă, linkuri ,imagini 

 

Bibliografie: 

https://www.arcadiamedical.ro/articol/cum-se-manifesta-bullying-ul-cum-reactionam-pentru-a-diminua-efectele-lui/ 

https://www.parintiicerschimbare.ro/bullying-definitie-forme-metode-de-combatere-si-sfaturi-pentru-parinti-scoli-si-

tineri/ 

https://www.youtube.com/watch?v=RVlUDMVvUJo&t=4s 

 

                                          

SCENARIUL DIDACTIC 

 

Evenimentul 

didactic 

Activitatea profesorului Activitatea 

elevului 

Metode si 

procedee 

Mijloace 

didactice 

1. Moment 

organizatoric  

3 min. 

Pregătirea materialului didactic pentru oră   

 

 

 

2. Captare a 

atenției 

3 min. 

Profesorul le oferă spre rezolvare elevilor un 

rebus in care vor descoperi pe verticala A-B 

cuvântul „Bullying”. 

Rezolvă 

rebusul 

Jocul 

 

Activitate 

individuală 

 

 

 

 

3. Anunţarea 

temei si a 

obiectivelor 

propuse 

3 min. 

Profesorul anunţă tema  

„STOP- BULLYING” si obiectivele propuse 

 

Elevii notează 

titlul lectiei in 

caiet 

 

 

Activitate 

individuală 

 

 

 

https://www.arcadiamedical.ro/articol/cum-se-manifesta-bullying-ul-cum-reactionam-pentru-a-diminua-efectele-lui/
https://www.parintiicerschimbare.ro/bullying-definitie-forme-metode-de-combatere-si-sfaturi-pentru-parinti-scoli-si-tineri/
https://www.parintiicerschimbare.ro/bullying-definitie-forme-metode-de-combatere-si-sfaturi-pentru-parinti-scoli-si-tineri/
https://www.youtube.com/watch?v=RVlUDMVvUJo&t=4s
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4. Desfăşurarea 

activitaţii  

25 min. 

Profesorul ȋneamnă elevii  să urmărească 2 

videoclipuri pe baza cărora se  defineşte si se 

explică conceptul de „bullying”, noţiunea de 

agresor,victima, dar si tipurile acestui fenomen. 

 

https://www.salvaticopiii.ro/ce-

facem/protectie/protectie-impotriva-

violentei/prevenirea-violentei-in-scoala 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RVlUDMV

vUJo&t=4s 

 

    Cuvântul „bullying” provine din englezescul 

„bully”- bătăuş, huligan, iar  termenul 

„bullying” este in general caracterizat ca un 

comportament agresiv şi intenţionat prin care 

agresorul ȋşi răneşte, persecută şi intimidează 

victima prin diferite forme: verbal, emoţional, 

relaţional si fizic. 

     Profesorii si elevii discută pe baza 

videoclipurilor si descoperă cele mai frecvente 

forme de bullying, dar şi tipurile acestui 

comportament . 

     Cele mai frecvente forme de manifestare 

sunt:  

a) Tachinarea (ex: „aragaz cu patru ochi, pentru o 

persoană care poartă ochelari), („balenă” pentru 

o persoană grăsuţă) 

b) Izolarea (ex: „N- o mai băga ȋn seama!” , „Nu 

mai vorbi cu ea” , „Nu ai ce căuta aici”) 

c) Ȋmpărtaşirea de zvonuri false 

Ca tipuri de bullying:  

a) Fizic - care include dar nu se limiteaza la 

comportamente repetate de tip: lovire, 

imbrancire, distrugerea bunurilor personale 

b) Verbal – include comportamente repetate de 

tip: jignire, insultare, tachinare, intimidare 

c) Social – adesea ascuns, greu de identificat, de 

recunoscut, realizat cu scopul de a distruge 

reputaţia socială a unui copil şi de a-l plasa ȋntr-

o situaţie de umilinţă publică.  

 

     Profesorul propune un joc de rol: ȋn care 

elevii sunt puşi ȋn situaţia 

victimă/agresor/martor şi sunt rugaţi să expime  

ce ar simţi in situaţia dată. 

     Ȋntr-o situaţie de bullying toţi copii sunt 

victime. O persoană hărţuită, singură, nu poate 

opri un bully, dar ajutată, acest lucru este 

posibil.   Profesorul propune elevilor o fişă de 

lucru.                                                 Profesorul 

pornind de la videocliplul prezentat oferă 

fiecarui elev o hârtie albă şi le cere să o 

mototolească, dar să aibă grijă să nu o rupă. 

Apoi le cere elevilor să o desfacă, să o ȋntindă, 

şi să se uite la cât de speriata este. Aceştia 

trebuie să işi ceară scuze hârtiei. Cu toate ca şi-

au cerut scuze şi au ȋncercat să repare hârtia, 

profesorul le arată toate cicatricile lăsate, 

Sunt atenți, 

apoi punctează 

câteva idei-

cheie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii vor 

ȋmpărtăşi 

propriile 

sentimente, 

evidenţiind de 

ce fenomenul 

de bullying 

este greşit si 

trebuie oprit. 

Observația, 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exemplul 

 

Activitate 

frontală 

https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/protectie-impotriva-violentei/prevenirea-violentei-in-scoala
https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/protectie-impotriva-violentei/prevenirea-violentei-in-scoala
https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/protectie-impotriva-violentei/prevenirea-violentei-in-scoala
https://www.youtube.com/watch?v=RVlUDMVvUJo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=RVlUDMVvUJo&t=4s
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acestea nevindecându-se niciodată oricât de tare 

ar ȋncerca să le repare. Exact la fel este si 

situaţia ȋn care un copil este agresat de un altul. 

Ȋşi pot cere scuze, ȋnsă cicatricile vor rămane 

pentru totdeauna. 

 

5. Asigurarea 

feed-back-ului 

3 min. 

 

 

6. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

Are loc pe toată durata demersului didactic prin 

aprecieri de tipul: „Foarte bine!” , „Bravo!”. 

Profesorul propune o fişa de lucru. 

 

Elevilor li se propune tema pentru acasă de 

realizat  un afis, un slogan sau o caricatură 

având ca temă „STOP-bullying” 

 

Elevii citesc,  

apoi comunică  

Exerciţiu 

 

Activitate 

individuala 
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          FIŞĂ DE LUCRU 1 

 

1. Rezolvă rebusul de mai jos: 

 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Poveste cu Zâne şi Feţi frumoşi 

2. Persoana care scrie un text 

3. Sinonim pentru cuvântul “eroare” 

4. Totalitatea cuvintelor din limba română 

5. Site folosit pentru postarea şi 

vizualizarea diferitelor tipuri de videoclipuri 

6. Reprezentarea grafică a sunetului 

7. Partea de voribire care denumeşte lucruri, fiinţe, fenomene ale naturii 

8. Personaj dintr-o opera celebră a lui I.L. Caragiale  

 

 

 

 

 

B    

 U     

      L  

      L   

Y       

 I     

      N    

 G   
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Eficienţa şi creativitate în formarea competenţelor digitale la preşcolari 

Prof.inv.prec. Ladaru Viorica 

Şcoala Gimnazială Nr.133 Bucureşti 

 

       Apariţia şi dezvoltarea calculatoarelor a reprezentat o adevărată revoluţie în societatea umană, având ca principală 

consecinţă tranziţia de la societatea industrială la societatea informaţională. Calculatorul a devenit o componentă normală 

a activităţii noastre zilnice, iar tehnologia comunicaţiilor şi posibilităţile oferite de Internet au produs transformări în 

întreaga societate, pătrunzând în toate aspectele vieţii economice, sociale şi culturale.  

 Gândirea preşcolarilor este mai bine antrenată când există motivaţie intrinsecă (plăcerea, curiozitatea, satisfacţia 

lucrului în sine), când dispune de mijloace moderne şi atractive de lucru, iar scopul este mobilizator. Pentru ei calculatorul, 

constituie o jucărie inteligentă, cu care pot explora lumea, îmbinând învăţarea cu jocul. Ca mijloc pedagogic, calculatorul 

asigură eficientizarea muncii cu preşcolarii, facilitează abordări interdisciplinare, stimulează interesul copiilor pentru 

cunoaştere.  

Dacă am compara folosirea calculatorului cu joaca, ştiind cât îndrăgesc copiii să se joace şi ce semnificaţii 

profunde are această activitate specifică vârstei, am spune că între aceste două activităţi nu este sinonimie, deoarece la 

joacă ei se manifestă spontan, liber, neîngrădit. Folosirea calculatorului ar fi, mai degrabă, sinonimă cu jocul, deoarece 

trebuie să respecte nişte reguli, atât în manipularea aparaturii, cât şi în comunicare, aceasta bazându-se pe un limbaj 

specific. 

 Prin intermediul calculatorului se oferă preşcolarilor modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, 

ilustrări ale proceselor şi fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive. În acelaşi timp, calculatorul 

„contruieşte” contexte pentru aplicaţii ale conceptelor, oferind celor ce studiază şi limbajul cu ajutorul căruia ei îşi pot 

descrie propria activitate. Utilizarea calculatorului se impune în secvenţele de instruire pe care educatoarea nu le poate 

organiza şi realiza cu rezultate mulţumitoare în activităţi didactice obişnuite, tradiţionale.  

Preşcolarii reţin mult mai usor informaţiile noi pentru că le asociază unor imagini. Ei nu trebuie decât să fie atenţi, 

iar creierul înmagazinează informaţia de la prima sau a doua vizualizare. Atât preşcolarul cât şi educatoarea dezvoltă 

abilităţi complementare cum ar fi cele de utilizare a calculatorului şi a noilor tehnologii informaţionale, de a prezenta, de a 

elabora proiecte pentru activităti şi a colabora cu colegii. Cu cât orele sunt mai practice, cu cât folosesc mai mult imagini 

şi sonor, cu cât copilul este pus să facă un lucru practic, cu atâta sporeşte atenţia lui faţă de ceea ce predă educatoarea. 

        Deschiderea către o uriaşă  sursă de informare, aşa cum este Internet-ul, îl ajută pe profesor: să privească materia 

pe care o predă sub diferite aspecte; să descopere faţete diferite ale aceleiaşi teme; să aleagă din multitudinea de modalităţi 

de abordare a acesteia pe aceea pe care o consideră potrivită pentru scopul propus în actul didactic; să manifeste deschidere, 

flexibilitate în modul de abordare a materiei pe care o predă; să se adaptaze uşor la nou. 

        Posibilităţile de informare, prelucrare  şi stocare pe care le oferă calculatorul, constituie oportunităţi de ameliorare 

a actului didactic. Cadrele didactice care au acces la un calculator conectat la internet pot: să se informeze, să se 

documenteze  şi apoi să extraga informaţiile utile dezvoltării lor profesionale; să viziteze site-ul ministerului, 

inspectoratului pentru a fi la curent cu programele  şcolare, cu metodologiile elaborate, cu programele care se derulează şi 

la care pot participa; să comunice cu colegi din alte  şcoli, din alte ţări pe teme de interes comun; să se înscrie în forumuri 

de discuţii pe teme de interes  şcolar; să acceseze materiale existente pe diverse medii de stocare; să descarce materiale 

interesante găsite pe net pe care să le comenteze apoi cu colegii/elevii săi; să declanşeze desfăşurarea unor activităţi, a unor 

aplicaţii ca urmare a ceea ce au descoperit interesant pe net; să creeze o bibliotecă de CD-uri cu enciclopedii, accesibilă 
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atât educatoarelor cât  şi prescolarilor, CD-uri inscriptionate cu materiale didactice utile selectate de-a lungul timpului de 

diverse cadre didactice din diverse surse pentru a putea fi folosite la clasă. 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

Smaranda Cioflica, Prietenul meu calculatorul, Editura Tehnoart. 2005 
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TEHNICI MODERNE DE ABORDARE A PROCESULUI INSTRUCTIV-

EDUCATIV 

 
 

Prof.inv.presc. Stefanescu Luminita 

Scoala Gimnaziala Nr.133 Sector 4 Bucuresti 

 

      Visible Learning ne spune povestea factorilor care au cel mai mare impact asupra învăţării; asistăm la un proces în 

care şcolile evaluează impactul a ceea ce fac ele pentru învăţarea la elevi şi, din acest proces vizibil, elevii învaţă să 

devină proprii lor profesori. Cel mai important este sa cunosti impactul asupra copiilor si sa iti adaptezi metodele. 

      Când predarea şi învăţarea sunt vizibile, când este clar ce are de predat profesorul şi ce are de învăţat elevul, 

realizările acestora din urmă sporesc; sunt practici care funcţionează şi practici care nu funcţionează.  

Când predarea este vizibilă elevii ştiu ce să facă și cum să facă. Când învăţarea este vizibilă profesorul ştie dacă învăţarea 

intervine sau nu. Predarea şi învăţarea sunt vizibile când scopul învăţării nu este provocator dar este explicit. Atat 

profesorul cat şi elevii lucrează pentru a atinge scopul stabilit, a oferi feed-back şi pentru a se convinge că elevul şi-a 

atins scopul.  

     Cinci atitudini ale profesorului experimentat (de excelenta): 

     Profesorul experimentat identifică cele mai importante căi de a reprezenta subiectele pe care el urmează să le predea; 

cercetarea privind Visible learning arată că o bună cunoaştere a temei de predat nu îmbunătățeşte realizările elevilor; cu 

toate acestea, profesorii experimentați diferă în funcție de cum organizează și cum folosesc acest conținut;ei știu cum să 

introducă un nou conținut, în așa fel încât acesta să se lege cu ceea ce ei cunosc deja, ei pot să coreleze tema activitatii cu 

alte domenii de studiu, ei pot sa adapteze predarea la nevoile elevilor, sa prevada erorile pe care acestia le pot face. 

     Profesorii experimentaţi creează un climat optim pentru învăţare în clasă; cel mai bun climat pentru învățare este acela 

în care există încredere; elevilor, adesea, nu le plac greșelile pentru că se tem de reacția negativă a celor de-o seamă cu ei; 

profesorii experimentați creează clase în care erorile sunt binevenite și învățarea este ceva nemaipomenit. 

     Profesorii experimentaţi monitorizează învăţarea şi dau feed-back elevilor; ei știu că o lecție tipică nu se poate 

desfășura niciodată așa cum a fost planificată și, de aceea, ei sunt pregătiți să monitorizeze permanent stadiul înțelegerii 

cunoștințelor predate elevilor; profesorii experimentați sunt excelenți căutători și utilizatori ai feed-back-ului primit din 

partea elevilor cu privire la efectul pe care îl au în procesul de învățare al acestora; pentru a face acest lucru, ei trebuie să 

culeagă, cu regularitate, informații despre cine nu înţelege ceea ce se predă. 

     Profesorii experimentaţi cred că toţi elevii pot atinge succesul în învăţare; ei cred că inteligența este mai degrabă 

schimbătoare decât stabilă; asta înseamnă nu numai că au un respect deosebit pentru elevii lor, ci și că ei dovedesc o 

pasiune deosebită pentru faptul că toţi elevii pot reuși. 

 

      Profesorii experimentaţi influenţează o mulţime de rezultate ale elevilor lor, care nu se limitează la notele primite la 

teste; ei influențează elevii în mai multe domenii/zone: îi încurajează să stea în școală, îi ajută să își dezvolte înțelegerea 

profundă a conceptelor aduse în discuție, îi învață să să își dezvolte strategii multiple de învățare, îi încurajează să își 

asume riscuri în învățare, îi ajută să dezvolte respect pentru ei și pentru ceilalți și îi ajută să devină cetățeni activi.  

Domeniul: Ştiinţă (categoria - cunoaşterea mediului) 

Tema: ’’Povestea castanelor’’ de Trenca Banciu (participanţi: preşcolari -grupa mare) 

Scop: 
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- reactualizarea cunoştinţelor referitoare la anotimpuri; înţelegerea procesului de apariţie şi creştere a plantei; însuşirea 

cunoştinţelor despre aspectul castanului în timpul celor 4 anotimpuri; dezvoltarea creativitaţii copiilor prin aşezarea 

castanelor pentru a reda personaje din poveste pe baza materialelor din natură: castane, frunze, plastilină.  

Fixarea povestirii se realizează prin sesiuni de învăţare, pe grupuri de lucru. 

Grupul I: Crearea mediului propice pentru procesul de apariţie al unei plante (materiale puse la dispoziţie: boabe de grâu, 

mini-sere, ghivece din turbă, stropitoare). 

Grup II: Realizarea unor activitaţi legate de viata insectelor - personaje din poveşti (materiale puse la dispoziţie: suporţi 

pentru muşuroi, furnici, greiere, playmais). 

Grup III: Realizarea din materiale din natură a unor personaje din poveşti (personajele realizate au fost aşezate într-un 

mediu care să sugereze mediul ilustrat în poveste). 

Grup IV: Fixarea culorilor toamnei prin activitatea de pictură (materiale puse la dispoziţie: frunze ipsos, guasă, pensule). 

Grup V: Fixarea cunoştinţelor  referitoare la imaginea florilor de castan din anotimpul de primăvară prin pictură 

(materiale puse la dispoziţie: foi de desen cu floarea de castan, guasă, pensule). 

Evaluarea şi încheierea activităţii: evaluarea activităţii s-a realizat prin explicarea legăturii dintre rezultatele activitaţii lor 

şi poveste. 

 

Bibliografie:  

John Hattie - ,,Invatarea vizibila. Ghid pentru profesori”, Editura Trei, Bucuresti, 2014 
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ȘCOALA ONLINE ȘI SOLUȚIILE INOVATOARE 

Studiu de caz 

 

Prof. Popa Eleonora 

Școala Gimnazială Crușeț, Gorj 

 

Studiu s-a axat pe identificarea modului în care activitatea cadrelor este percepută ca fiind influențată de 

transpunerea interacțiunii cu elevii în spațiul virtual, altfel formulat, s-a încercat să se analizeze felul în cadrele didactice 

percep activitatea online în comparație cu activitățile tradiționale faţă în faţă. S-a 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, 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.  

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 (faţă în faţă) 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. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității 

didactice faţă în faţă 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 clasă 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, 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 ţintă, 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 în condiții de capacitate de banda limitată sau de trafic încărcat. 

Un element interesant reliefat de investigație este acela că profesorii apreciază monitorizarea învățării în mediul 

online ca fiind dificil de realizat. Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu clasă, 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 
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online. Lipsa posibilităților de sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de 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/sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-învățare-evaluare la disciplină 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 o grupare a răspunsurilor profesorilor, pe de o parte avem identificate 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.  

O altă grupare evidentă a răspunsurilor vizează aspectele 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 elemente precizate de către profesorii chestionați. 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 completă. Pot fi complementare, 

niciodată alternative. Analizând diferențele în funcție de mediul de rezidență al școlii, discrepanțele mai proeminente între 

cadre didactice apar în zona „tehnică” și includ dotarea cu echipamente și accesul la Internet. Astfel, în cazul dificultăților 

tehnice, acestea sunt semnificativ mai mari în școlile din mediul rural, comparativ cu cele din mediul urban mic sau urban 

mare. În cazul accesului limitat la internet și a lipsei unui computer suficient de performant, diferențele sunt semnificative 

între toate cele trei categoriile supuse analizei, aceste impedimente fiind semnificativ mai prezente în mediul rural 

comparativ cu urban mic și urban mare, dar și în urban mic semnificativ mai mult decât în urban mare. 

Analizând opiniile profesorilor referitoare la aspectele privind procesul didactic în condițiile derulării activităților 

didactice online pe perioada suspendării întâlnirilor faţă în faţă, se remarcă identificarea preponderentă a dezavantajelor, 

firească în contextul schimbării radicale a modului de lucru. Suspendarea activităților didactice faţă în faţă poate să afecteze 

în mod negativ procesul de învățare în general. Profesorii consideră că dedică mai mult timp decât în maniera tradițională 

și reușesc mult mai greu să motiveze și să mențină treaz interesul elevilor.  

Diferențele dintre mediile rural și urban mic, pe de o parte, și urban mare, pe de altă parte, sunt semnificative în 

ceea ce privește opinia privind rolul cadrului didactic pentru susținerea motivației elevilor pentru învățare. 
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STUDIU DE CAZ 

                                                         Prof. Înv. primar, PANĂ ANA 

                                                            Școala Gimnazială Crușeț, Gorj 

 

Prezentarea cazului: 

G. M., este elevă în clasa I la Şcoala Gimnazială Crușeț, face parte dintr-o familie cu 3 fete. Părinţii elevei au 

divorţat, eleva fiind încredinţată tatălui, care nu are serviciu.  

 Părinţii locuiesc separat. Mama nu o vizitează şi nu îi asigure condiţiile necesare unei creşteri fără stres. Tatăl îşi 

exercită îndatoririle ce se cuvin după divorţ, copilului.  

Din fericire motivaţia elevei pentru studiu a scăzut după momentul divorţului părinţilor și absentează frecvent. 

Este emotivă şi reacţionează exagerat de fericit la orice semnal din partea tatălui. Îşi doreşte să petreacă timp cu 

ambii părinţi, dar mama nu o vizitează deloc. 

 

Identificarea caracteristicilor psihologice ale copilului: 

Stadiul de dezvoltare cognitivă: 

      - Stadiul operaţiilor concrete 

Caracteristici ale proceselor senzorial – perceptive: 

      Copilul receptează informaţiile atât pe cale vizuală cât şi pe cale auditivă. Percepe spaţiul şi timpul. Foloseşte liber, 

voluntar, fondul de reprezentări existent (în activităţi practice) ba chiar poate să descompună reprezentarea în părţi 

componente, în elemente şi caracteristici cu care poate opera, independent de contextul situat. 

Memoria 

Eleva are o memorie auditivă bună. Se implică activ în organizarea materialului memorat. Memoria logică este în 

formare. 

         Imaginaţia 

Se conturează imaginaţia reproductivă, voluntară, copilul putând „vedea” imaginativ, mult mai corect, distribuţia 

evenimentelor despre care i se povesteşte. 

Limba 

Competenţa lingvistică este mai dezvoltată decât performanţa verbală. Exprimare corectă şi uşoară. 

Atenţia 

Predomină atenţia voluntară în această perioadă. O captează uşor activităţile considerate interesante pentru ea. 

Inteligenţe mai bine dezvoltate 

- corporal – kinestezică: creează mişcare pentru a explica ceva, controlează mişcarea, mimează uşor, participă 

cu plăcere la jocuri de rol, dansează. 

- spaţial – vizuală: desenează pentru a explica, se orientează în spaţiu, recunoaşte obiectele din spaţiu.  

Stadiul dezvoltării psihosociale 

Conform teoriei dezvoltate de E. Erikson copilul se află în stadiul socializării afectivităţii când îşi exprimă 

afectivitatea. Este o elevă mai emotivă, introvertită.  

Participă la activităţile instructiv – educative, şi nu numai. Stabileşte greu relaţii. Este rezervată. 

Stadiul dezvoltării morale 

Eleva are un comportament civilizat. Respectă regulile clasei cu stricteţe. 
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Drepturile şi nevoile copilului: 

A) dreptul la familie 

        - Nevoia de a petrece timpul cu părinţii săi; 

        - Nevoia de afecţiune şi dragoste necondiţionată; 

B) dreptul al educaţie 

        - Nevoia de individualizare; 

        - Nevoia de a evolua; 

Rolul mediului social în formarea şi dezvoltarea copilului: 

         Deoarece provine dintr–o familie care s–a destrămat la un moment dat, şi copilul a rămas în grija tatălui și a bunicii, 

aceasta a fost marcată de absenţa mamei de care era foarte ataşată. 

Plan de intervenţie: 

Intervenţia cadrului didactic 

• discuţii individuale cu elevă, cu surorile, cu tatăl acesteia; 

• activităţi pe grupe în care eleva:  

- Va fi liderul grupului; 

                     - Va alege tema; 

                     - Va distribui materialele necesare; 

                     - Va monitoriza timpul; 

                     - Va prezenta concluziile; 

                     - Va evalua lucrarea grupului; 

                     - Va fi observatorul tuturor grupurilor şi va prezenta observaţiile; 

                      - Voi organiza activităţi comune părinţi – copii (serbări şcolare, lecţii demonstrative, dezbateri, excursii) 

                     - Voi identifica motivele de satisfacţie; 

                     - O voi ajuta să-şi pregătească temele prin ore suplimentare; 

 Folosind metodele active de stimulare a creativităţii, impunându-i anumite reguli, oferindu-i muncă individuală 

diferită de ceilalţi colegi, am putut observa cu uşurinţă rezultate mai bune la toate activităţile desfăşurate şi adaptarea cu 

succes a elevei în colectivul clasei.  
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Proiect de activitate 

Prof. Înv. preșcolar: Vlăduțu Camelia 

Grădinița P.N. Crușeț, Gorj 

 

GRUPĂ: mare 

TEMA DE STUDIU ANUALĂ:, Cine sunt/suntem? ″ 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:, Sănătate de la toate! " 

CATEGORIILE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ABORDATE: Activitate integrată: DLC 

 (Educarea Limbajului)+DOS (Activitate Practic-gospodărească) 

TEMA ACTIVITĂŢII:, SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS! ″ 

TIPUL DE ACTIVITATE: Formare de priceperi şi deprinderi 

MIJLOC DE REALIZARE: Lectura educatoarei + Activitate Practic-gospodărească 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

 - Însușirea conștientă a conținutului poveștii și redarea acestuia în succesiunea logică a evenimentelor, cu suport intuitiv; 

 - Consolidarea unor priceperi și deprinderi specifice de lucru (practic-gospodărești). 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

A) cognitive: 

- Să audieze cu atenție textul citit; 

- Să răspundă corect la întrebările adresate; 

- Să reproducă conţinutul poveştii, respectând succesiunea imaginilor; 

- Să prezinte modalităţi de consumare și de conservare a fructelor 

- Să recunoască şi să denumească fructele şi celelalte materiale pe care le vor folosi 

- Să prezinte importanţa consumării fructelor 

B) afective: 

- Să participe cu plăcere la activitate; 

- Să asculte cu atenţie explicaţiile educatoarei 

C) psihomotorii: 

- Să utilizeze corect materialele puse la dispoziţie pentru a răspunde prin acţiune directă cerinţelor educatoarei. 

– Să tăie fructele încercând să utilizeze toată cantitatea primită 

 - Să mănânce singuri, folosindu-se de tacâmuri, perfecționându-și abilitatea de autoservire 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

A. METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE:  

- Expunerea, exerciţiul, observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, activitatea practică 

B. MATERIALE DIDACTICE FOLOSITE: 

- Imagini din poveste, omida, fructe proaspete, tocătoare, lingurițe, cuțite, castronele, șervețele 

C. FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală 

D. FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: continuă 

DURATA: 40 min 

LOC DE DESFĂȘURARE: sala de grupă 
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MATERIAL BIBLIOGRAFIC:, 

- Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii” – Editura V&I Integral, Bucureşti 2005 

- Curriculum pentru învăţământ preşcolar, 2019 

- Culea, L.; Sesovici, A.; Grama, F.; Pletea, M.; Ionescu, D.; Anghel, N., „Activitatea integrată din grădiniţă”, 

Didactica Publishing House, 2008, Bucureşti, 

-  Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preșcolar’’ 

SCENARIUL DIDACTIC 

Evenimentul 

didactic 

Conţinutul științific Strategii 

didactice 

Evaluarea(instrumente 

şi indicatori) 

 

1.Momentul 

organizatoric 

Asigurarea unui climat adecvat desfăşurării activităţii, 

Aranjarea mobilierului şi a materialului didactic. 

-observaţia 

-explicaţia-

conversaţia 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

2.Captarea 

atenţiei 

Le voi prezenta copiilor o jucărie de pluş(omida).Îi anunţ 

că am găsit-o pe stradă, în timp ce veneam la grădiniță. Este 

o jucărie tare supărată și pentru că am știut că voi sunteți 

niște copilași tare buni și miloşi m-am gândit că ați putea să 

o ajutați.Dar pentru asta trebuie să aflăm de ce este 

supărată. 

 

-conversaţia 

 

-explicaţia 

Stimulare verbală 

3.Anunţarea 

temei 

Pentru a afla motivul pentru care este supărată omida ,astăzi 

am să v-o spun  povestea  

,, Omida mâncăcioasă”. 

Voi repeta titlul poveştii cu 2-3 copii pentru fixare. 

Trebuie să ascultaţi cu mare atenţie această poveste pentru 

a afla ce se întâmplă atunci când copiii nu mănâncă sănătos. 

Prin metoda explozia stelară voi adresa preșcolarilor 

întrebări pe baza textului citit. 

-conversaţia 

-explicaţia 

-observaţia 

-conversaţia 

-explicaţia 

-observaţia 

Observarea 

comportamentelor 

copiilor 

Aprecierile verbale 

 

Observarea 

comportamentelor 

copiilor 

Aprecierile verbale 

4.Dirijarea 

învăţării 

Voi expune povestea clar, accesibil şi expresiv pentru a 

putea trezi emoţii copiilor şi pentru a asigura motivaţia 

învăţării.      

Expresivitatea expunerii o voi realiza prin modelarea 

vocii, schimbarea ritmului vorbirii pe parcursul 

expunerii,prin respectarea pauzelor logice, psihologice şi 

dramaticale, accentuări şi scăderi ale intensităţii vocii, 

repetiţii, mimica şi gestică. 

După expunerea poveștii voi explica copiilor cuvintele 

necunoscute  și îi voi ruga să alcătuiască propoziții cu 

aceste cuvinte. 

Expunera 

 

 

 

-conversaţia 

 

-explicaţia 

 

problematizare

a 

Analiza acţiunilor 

copiilor 

 

 

 

 

Aprecierile verbale 

Observarea 

comportamentelor 

copiilor şi analiza 

răspunsurilor 
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Apoi voi adresa copiilor întrebări pentru a analiza 

comportamentul personajelor din poveste 

 

5.Asigurarea 

feedback-ului 

şi obținerea 

performanței 

Pentru fixarea cunoştinţelor legate de consumarea şi 

importanţa fructelor în cadrul Activităţii Practic-

gospodărească vom realiza ,,Salată de fructe″. 

Intuirea materialului 

-Ce aveți pe măsuțe? (tocător,fructe,cuţite,linguri,şerveţele 

umede). 

Explicarea și 

demonstrarea modului de realizare a salatei 

Se va toca pe rând câte un fruct,sugerând copiilor să facă 

acelaşi lucru. 

Încălzirea mușchilor mici ai mâinii 

Se realizează exerciții de încălzire a mușchilor 

mici  ai 

mânilor. ,,Plouă, plouă” / ,,Cântăm la pian” / ,,Mişcăm 

degețelele/Batem bine palmele/Se-nvârtesc moriștile/ 

Zboară rândunelele/ Și se face liniște” 

Voi verbaliza toate acţiunile făcute,solicitând şi copiii să 

facă acelaşi lucru. 

 După tăierea fructelor şi amestecarea lor,copiii vor 

contribui la aşezarea mesei,dezvoltându-şi abilităţile 

practice :să mânuiască tacâmurile,farfurioarele, 

şerveţelele. 

Voi arăta copiilor cum să se servească,cum să mănânce. 

 

Expunerea 

 

 

 

-conversaţia 

 

 

 

 

-explicaţia 

 

 

 

 

problematizare

a 

 

 

Analiza acţiunilor 

copiilor 

 

 

 

 

Aprecierile verbale 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentelor 

copiilor şi analiza 

răspunsurilor 

6.Evaluarea  

învăţării 

Se vor adresă următoarele întrebări: 

- Ce am făcut la activitatea gospodărească? 

- Ce produse am folosit? 

- Cum am procedat? 

-conversaţia Observarea 

comportamentelor 

copiilor şi analiza 

răspunsurilor 

7.Încheierea 

activității 

    Voi aprecia modul în care copiii au participat la 

activitate şi comportamentul adoptat 

observaţia 

-explicaţia 

-conversaţia 

Aprecierile verbale 
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Incluziune/Integrare  

Secțiunea: Articole 
 

Bălan Marieta 

Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău  

 

 

Toţi cetăţenii români au drept egal la educaţie, la toate nivelurile şi toate formele, indiferent de gen, rasă, 

naţionalitate, religie sau afiliere politică şi indiferent de statutul social sau economic. Acest drept este prevăzut în Legea 

învăţământului nr. 84/1995. În instituţiile de învăţământ publice educaţia este gratuită şi statul garantează dreptul la 

educaţie în interesul individului şi al societăţii. 

La Salamanca (Spania), în 1994,  a fost adoptată viziunea asupra educaţiei incluzive şi au fost făcute recomandări 

care au rămas de referinţă pentru UNESCO şi întreaga comunitate internaţională, în toată perioada ulterioară: „...şcolile 

trebuie să includă în procesul de învăţământ toţi copiii, indiferent de condiţiile fizice, intelectuale, sociale, emoţionale, 

lingvistice sau de altă natură ale acestora”. Acestea (şcolile) trebuie să includă în egală măsură copiii cu dizabilităţi şi pe 

cei supradotaţi, copiii străzii şi pe cei încadraţi în muncă, copiii aparţinând populaţiilor locuind în zone greu accesibile sau 

ducând o viaţă nomadă, copiii aparţinând minorităţilor lingvistice, etnice sau culturale, precum şi copiii provenind din alte 

zone sau grupuri dezavantajate sau marginalizate. 

În România, copiii cu dizabilităţi au acces la diferite forme de educaţie şi pot fi înscrişi, în funcţie de gradul de 

dizabilitate, în sistemul de învăţământ special sau în învăţământul de masă. Copiii cu deficienţe medii, cu dificultăţi de 

învăţare şi tulburări de limbaj, cu tulburări socio-afective sau de comportament sunt integraţi în şcolile de masă unde pot 

beneficia de servicii educaţionale de sprijin. Învăţământul special este organizat  în  funcţie  de  tipul  de  deficienţă  –  

mentală,  de  auz,  de  văz,  motorie  şi  alte  deficienţe  asociate.  Identificarea  tipului  de  deficienţăşi  gradul  acesteia  

sunt  de  competenţa  Comisiei  pentru  Protecţia Copilului, instituţie aflată în subordinea consiliilor judeţene. 

Există,  în  prezent,  două  perspective  educaţionale  care  abordează  problematica  educaţiei  speciale  în  

România: perspectiva individuală asupra copilului şi perspectiva curriculară. 

Perspectiva  individuală  asupra  copilului este  aceea  care  defineşte  dificultăţile şcolare  sub  aspectul  

caracteristicilor individuale ale copiilor (deficienţe, context social sau particularităţi psihice); astfel, aceastăperspectivă a 

creat în diferite ţări diferite modalităţi de abordare a copiilor cu dificultăţi de învăţare. Spre exemplu,  un  grup  de  copii  

poate  fi  identificat  ca  “special”  atunci  când  nu  realizează  acelaşi  progres  cu  ceilalţi şi necesită o educaţie de 

remediere într-o şcoală specială. În al doilea rând, copiii cu dificultăţi de învăţare  pot  avea  nevoie  de  un  proces  de  

predare-învăţare  individual  ca  răspuns  la  problema  lor.  În  al  treilea  rând,  copiii  cu  aceleaşi  probleme  pot  fi  puşi  

să  înveţe  împreună  în  grupe  clase/  sau  şcoli  speciale.  Aceşti  copii  pot  fi  consideraţi  „diferiţi”  de  ceilalţi  „normali”  

în  ceea  ce  priveşte  aspectul  beneficierii  de  formele obişnuite de educaţie. Din această perspectivă, educaţia are la bază 

etichetarea şi segregarea. 

Care  sunt  efectele  etichetării?  Mai  întâi,  utilizarea  etichetelor,  care  evidenţiază  cauze  posibile  ale  

dificultăţilor  unui  copil  în  învăţare,  tinde  să  distragă  atenţia  de  la  factori  care  pot  fi  mai  importanţi  în  a-l  ajuta 

pe copil să reuşească. O a doua problemă în utilizarea etichetelor constă în faptul că nu se poate face în mod net încadrarea 

în una sau alta din categoriile utilizate până acum. A treia şi cea mai îngrijorătoare particularitate a etichetei este legată de 

planul atitudinal al oamenilor, care poate conduce la supraprotecţie, la  indiferenţă,  izolare  sau  maltratare.  Şcolile  speciale  

sunt  cele  mai  frecvent  utilizate  forme  de  protecţie” care  conduc  la  segregare.  Noile  tendinţe  prevăd  eliminarea   

acestor  tipuri  de  etichete  rigide  cu  consecinţe negative pentru dezvoltarea viitoare a copilului. 
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Conceptul  de  cerinţe  educative  speciale  (CES)  aspiră  la  depăşirea  tradiţională  a  separării  copiilor  în  

diferite  categorii  printr-o  abordare  non-categorială  a  tuturor  copiilor.  Această  sintagmă  conturează  un  „continuum” 

al problemelor speciale în educaţie, care cuprind un registru larg, de la deficienţele profunde la tulburările/dificultăţile 

uşoare de învăţare – copii care se află de cele mai multe ori în şcolile obişnuite. 

Conceptul  de  CES  a  fost  încorporat  în  terminologia  UNESCO  în  anii  ’90  ca  un  corolar  al  orientării 

accentuate  a  educaţiei  speciale  spre  copil  şi  comunitate.  De  asemenea,  el  a  fost  preluat  de  Legea  învăţământului  

din  România  şi  de  Regulamentul  învăţământului  special.  Expresia  CES  desemnează  acele  cerinţe ori nevoi specifice 

faţă de educaţie - derivate sau nu dintr-o deficienţă - care sunt suplimentare dar şi complementare obiectivelor generale ale 

educaţiei pentru copil.  Copiii cu CES sunt copii ale căror nevoi (cerinţe)  speciale  sunt  educaţionale şi  derivă,  în  

principal,  din  deficienţe  mintale,  fizice,  senzoriale,  de  limbaj, socio-afective şi de comportament ori asociate, indiferent 

de severitatea acestora. Lor li se adaugăşi   unii   copii   ocrotiţi   în   instituţii   rezidenţiale,   copii/elevi   din   învăţământul   

obişnuit   care   prezintătulburări/dificultăţi  de  învăţare şi/sau  adaptare  şcolară.  Tipologia  categoriilor  de  CES  include:  

tulburări emoţionale şi  de  comportament,  deficienţă/întârziere  mintală,  deficienţe  fizice/motorii,  deficienţe  vizuale,  

deficienţe auditive, tulburări de limbaj, tulburări/dificultăţi/dizabilităţi de învăţare.Fără abordarea adecvatăa  acestor  

cerinţe  speciale  nu  se  poate  vorbi  în  mod  real  de  egalizarea  şanselor/premiselor  de  acces,  participare şi integrare 

şcolarăşi socială. 

În România, conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, integrarea e definită ca „acţiunea de a  include,  

îngloba,  încorpora,  armoniza  într-un  tot”.  Integrarea,  ca  proces  psihologic  de  cuprindere,  asimilare,  implicare  a  

unui  element  (impuls,  semnal,  operaţie,  informaţie)  nu  se  poate  realiza  decât  în  corelare  cu  integrarea  socială  care  

este  un  proces  de  încorporare,  de  asimilare  a  individului  în  unităţi şi sisteme sociale (familie, grup, grupe, clase, 

şcoli, colective, societate). Putem vorbi de integrare obiectivăcând  copilul/elevul  cu  deficienţe  din  şcoala  specială  este  

„transferat” în  şcoala  publică,  deoarece  colectivul,  clasa  care  îl  primeşte  îşi  reorganizează  activitatea  în  funcţie  de  

reacţiile  noului  venit.  Atunci  când copilul debutează şcolar în şcoala publică, conceptul de integrare se referă la adaptare, 

la socializare, la permisivitatea colectivului. 

Incluziunea  diferă  de  integrare.  Integrarea  copiilor  cu  nevoi  speciale  urmăreşte  includerea  lor  în  

învăţământul  de  masăşi  se  referă  la  capacitatea  unui  grup,  clasă,  colectiv,  şcoală  de  a  primi  noi  membri  care  au  

nevoie  de  sprijin  pentru  adaptare,  integrare,  socializare. Educaţia  incluzivă  se  referă  la  ridicarea  tuturor  bar ierelor  

în  învăţare şi  la  asigurarea  participării tuturor  celor  vulnerabili  la  excludere  şi  marginalizare  (UNESCO,  2000).  

Înainte  de  orice,  ea  este  o  abordare strategică desemnată pentru a facilita succesul învăţării pentru toţi copiii. Prima 

cerinţă pe care o adresează educaţia incluzivă este descreşterea până la eliminare a excluderii în educaţie, cel puţin la 

nivelul pregătirii şcolare elementare. Aceasta propune prin asigurarea accesului, participării şi succesului învăţării în 

educaţia de bază de calitate, pentru toţi copiii. Şcoala de tip incluziv este şcoala de bază  accesibilă, de calitate şi care îşi 

îndeplineşte menirea de a se adresa tuturor copiilor, a-i transforma în elevi şi a-i deprinde şi abilita cu elementele esenţiale 

necesare integrării lor sociale. 

Sistemul de învăţământ românesc este un sistem funcţional care, cu toate disfuncţiile existente, are un nivel  

calitativ  destul  de  ridicat.  Sunt  recunoscute  performanţele  obţinute  de  elevi  români  pe  plan  internaţional  în  diferite  

domenii  ale  educaţiei.  În  schimb,  rezultatele  obţinute  la  testele  internaţionale  tip  PISA  sau  TIMSS  nu  sunt  atât  

de  bune  ca  rezultatele  la  olimpiadele  internaţionale  de  matematică, informaticăşi ştiinţe. Acest lucru ne arată diferenţele 

care există în calitatea procesului de predare pentru diferite  categorii  de  copii  şi  faptul  că  sistemul  acordă  o  atenţie  

deosebită  copiilor  cu  performanţe şi  mai  puţină atenţie copiilor cu rezultate slabe. 
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Fiecare copil are un potențial educativ înnăscut care trebuie doar descoperit și activizat. Aceasta este 

misiunea sfântă a școlii, a educatorilor, deoarece, după cum spunea Comenius : „E indoielnic să existe o oglindă atât de 

murdărită, încât să nu reflecte totuși imagini într-un fel oarecare; e îndoielnic să existe o tablă atât de zgrunțuroasă încât să 

nu putem scrie totuși ceva pe ea. Dacă se întâmplă însă ca oglinda să fie plină de praf sau pete, înainte de a ne folosi de ea 

trebuie să o stergem, iar o tablă prea zgrunțuroasă trebuie s-o dăm la rindea. “ 
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Interdisciplinaritatea – element definitoriu al progresului cunoaşterii 

 

Profesor învățământ preșcolar: Budeanu Cătălina Mihaela 

Școala Gimnazială “Elena Doamna” Ploiești 
 

Încă din cele mai vechi timpuri problema interdisciplinarităţii a preocupat filosofi şi pedagogi precum sofiştii 

greci, Plinius, Comenius şi Leibnitz. În ţara noastră, această temă a fost abordată de Spiru Haret, Iosif Gabrea, G. 

Găvănescu şi, dintre numeroşii pedagogici contemporani amintim pe George Văideanu. În opinia acestuia, 

intredisciplinaritatea „implică un anumit grad de integrare între diferitele domenii ale cunoaşterii şi între diferite abordări, 

ca şi utilizarea unui limbaj comun permiţând schimburi de ordin conceptual şi metodologic” (apud Silvia Marinescu, p.1). 

Promovarea interdisciplinarităţii constituie un element definitoriu al progresului cunoaşterii. În lucrarea Programe 

de învăţământ şi educaţie permanentă autorul L.D. Hainault aprecia că: „Se acordă mai multă importanţă omului care 

merge decât drumului pe care îl urmează. Astăzi disciplinele sunt invadate de un gigantism care le înăbuşă, le abate de la 

rolul lor simplificator şi le închide în impasul hiperspecializării. Inconvenientele tot mai evidente ale compartimentării, 

necesitatea din ce în ce mai manifestă a unor perspective globale şi contestarea unui devotament faţă de obiect care face ca 

omul să fie uitat, au condus la ceea ce s-a numit interdisciplinaritate” (apud Silvia Marinescu, p.1). 

Reforma conţinuturilor învăţământului românesc a creat cadrul unor transformări la nivelul curriculumului, între 

care se distinge perspectiva interdisciplinară. Aceasta se impune ca o exigenţă a lumii contemporane supusă schimbărilor 

şi a acumulărilor cognitive în diferite domenii ale cunoaşterii. 

Interdisciplinaritatea este „o formă de cooperare între discipline diferite cu privire la o problematică, a cărei 

complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o combinare prudentă a mai multor puncte de vedere.” 

(Cucoş Constantin, Pedagogie). 

Predarea şi învăţarea unei discipline unitare au dezavantajul că folosesc perceperea secvenţială şi insulară a 

realităţii, făcând-o artificială. Din acest motiv realizarea unor conexiuni între anumite discipline şcolare este mai mult decât 

necesară, pentru a susţine perceperea unitară a fenomenologiei existenţiale. Interdisciplinaritatea implică realizarea şi 

utilizarea unor conexiuni între limbaje explicative sau operaţii, cu scopul diminuării diferenţelor care apar între disciplinele 

de învăţământ, clasice. 

Interdisciplinaritatea este o formă de cooperare, de colaborare între diferite discipline ştiinţifice, care ajunge la 

îndeplinire prin respectarea logicii acestora, având ca rezultat formarea unei imagini unitare a realităţii şi dezvoltarea unei 

gândiri integratoare a copilului. Aceasta se realizează prin transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta, transfer ce poate 

fi cu grade diferite de implicare sau finalizare. Interdisciplinaritatea oferă  o imagine unitară asupra fenomenelor şi 

proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ, printr-o nouă organizare a conţinuturilor învăţării, cu 

implicaţii asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului. Interdisciplnaritatea facilitează contextualizarea şi 

aplicarea cunoştinţelor dobândite.  

În procesul de învăţământ, demersurile interdisciplinare sunt sugerate chiar de planul de învăţământ sau de 

programele disciplinelor sau domeniilor experineţiale, predarea – învăţarea interdisciplinarăreprezentând  o condiţie 

importantă pentru realizarea unui învăţământ modern, formativ. Corelarea cunoştinţelor de la diferitele discipline de studiu 

contribuie major la : 

- realizarea educaţiei copiilor;  

- formarea şi dezvoltarea unei flexibilităţi în gândire; 
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- dezvoltarea capacităţii de aplicare a cunoştinţelor în practică;  

- fixarea şi sistematizarea mai solidă a cunoştinţelor; 

-  o disciplină o ajută pe cealaltă să fie mai bine însuşită;  

-  activează preşcolarii, le stimulează creativitatea; 

- contribuie la unitatea procesului instructiv – educativ, la formarea unui om cu o cultură vastă.  

Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul conţinuturilor şi al obiectivelor urmărite, dar se creează şi un 

mediu propice, unde fiecare copil se poate exprima liber, unde îşi dă frâu liber sentimentelor, unde poate lucra în echipă 

sau individual. 

Tipuri de interdisciplinaritate 

 

Întrucât o bună perioadă de timp interdisciplinaritatea a fost considerat conceptul central în ceea ce priveşte 

integrarea curriculară, există o tipologie bogată a acesteia, uneori nu foarte clară şi bine fundamentată. Există însă şi câteva 

distincţii, care vor fi prezentate în cele ce urmează: 

Din punctul de vedere al modului  în care se produce  învăţarea  în context interdisciplinar, putem diferenţia între 

(R. Legendre, 1993): 

a) interdisciplinaritate centripetă : cu accent pe utilizarea în interacţiune a diferitelor discipline pentru 

exploatarea unei teme sau pentru formarea unei competenţe integrate; 

b)  interdisciplinaritate centrifugă: mută  accentul de pe disciplină  pe cel care învaţă, punând pe primul plan 

tipurile de achiziţii integrate/interdisciplinare pe care acesta le va dobândi prin învăţare. 

După scopul integrării de tip interdisciplinar şi domeniul de manifestare al acesteia, se pot identifica: 

a) interdisciplinaritate ştiinţifică - este situată între disciplinele ştiinţifice şi face trimitere la cercetarea 

interdisciplinară; aceasta valorifică interacţiunile dintre discipline cu scopul de a acoperi lacunele din reţeaua 

de cunoştinţe. Acest tip de interdisciplinaritate reprezintă o urmare a progresului în cercetarea ştiinţifică. 

b) interdisciplinaritate pedagogică – face trimitere la modul în care învăţarea este proiectată şi derulată. 

Activităţile de învăţare sunt organizate în jurul unor obiective transversale, care îmbină metode de la mai 

multe discipline, rezultatul final transgregând disciplinele implicate şi necesitând o abordare holistică. 

c) interdisciplinaritate instrumentală – are un suport strict pragmatic, legat de necesitatea rezolvării unor 

probleme ce apar la nivel social. În centrul atenţiei sunt problema ce trebuie rezolvată şi soluţia optimă care 

se impune a fi folosită şi nu disciplina care o furnizează. 

În ceea ce priveşte interdisciplinaritatea pedagogică, în funcţie de locul în care se produc procesele de integrare 

se identifică două niveluri: 

a) interdisciplinaritatea structurală – procesele de integrare au loc la nivelul structurii şi organizării 

programelor de studiu, la nivelul concepţiei pedagogice a cadrelor didactice implicate în dezvoltarea 

curriculumului; 

b) interdisciplinaritatea funcţională / operaţională - procesele de integrare au loc la nivelul aplicării 

curriculumului, al proiectării şi derulării activităţilor de învăţare. 
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SCHIȚĂ DE PROIECT 

prof. înv. primar Frățilă Eliza Gabriela 

 

Disciplina: Dezvoltare personală 

Clasa: a II-a 

Subiectul lecției:Învăţarea eficientă 

Scopul: 

- Dezvoltarea abilităţilor şi atitudinilor specifice învăţării în context şcolar; 

- Formarea unei atitudini pozitive faţă de învăţare ca urmare a stăpânirii unor tehnici specifice domeniului abordat. 

Competențe specifice: 

3.1 Realizarea unui program zilnic de activităţi, cu sprijinul adulţilor; 

3.2 Prezentarea condiţiilor (instrumente, persoane, contexte), care fac învăţarea uşoară sau dificilă 

Desfășurarea activității: 

Captarea atenţiei 

• Le reamintesc elevilor despre personajul care i-a însoţit în săptămâna în curs, şi anume steaua 

Laurei. Aceasta se pregăteşte să-şi ia rămas bun, aşa că vrea  să-i răsplătească pe copii cu o 

călătorie printre stele. Prima oprire este pe Steaua Învăţăturii şi le adresează întrebarea: Ce 

înseamnă să înveţi eficient? 

Povestea Laurei este cunoscută copiilor din filmul de desene animate Steaua Laurei. 

 

https://www.musteata.com/steaua-laurei-film-dublat-in-romana/    

Dirijarea învăţării 

• Cu ajutorul aplicației worldwall.net, prezint elevilor roata cu situaţii de învăţare defectuoasă. Se poartă discuţii pe baza acestor 

situații. 

• Propun elevilor să completeze cu ajutorul meu, în aplicația Jamboard, notițe cu acţiuni întreprinse de ei, care duc la o învăţare 

eficientă. 

• Solicit completarea unor enunţuri lacunare, privitoare la modalitate de învăţare a fiecărui elev. 

Completează propoziţiile cu informaţiile care ţi se potrivesc: 

1. Eu învăţ mai bine ..................................................................................... 

2. Cel mai uşor învăţ cu ...............................................................................  

3. Îmi place să învăţ despre ......................................................................... 

4. Pentru a memora mai uşor am nevoie de ................................................. 

5. Pentru a învăţa, prefer să folosesc următoarele obiecte: ......................... 

Obţinerea performanţei 

• Prezint un material PPT/PREZI cu un plan de învăţare eficientă propus de personajul Laura. Elevii trebuie să completeze 

părerea lor despre planul propus, ce activităţi din cele propuse şi-ar alege ei pentru îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură şi 

să deseneze un moment preferat din programul lor zilnic. 

• Joc Bingo 

Elevii primesc câte un tabel în care sunt trecute enunţuri referitoare la activitatea de şcolar. Aceştia trebuie să circule printre colegi 

şi să completeze tabelul cu numele celor ale căror activităţi se potrivesc cu cele din tabel. Este desemnat câştigător primul elev 

care completează tabelul, fără a repeta niciun nume. 

https://www.youtube.com/watch?v=6M1ZbONEypg
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BINGO 

Îşi face temele seara. Îi place să citească foarte mult. Are numai note mari. 

Este talentat/talentată la desen. Învaţă după ce se odihneşte. Lucrează suplimentar. 

 

Evaluarea 

• Pentru a își identifica felul în care învață și scriu le distribui elevilor în Google Classroom o listă de acțiuni pe care urmează 

să le bifeze pe parcursul a trei zile. Lista cuprinde principalele acțiuni pe care elevii le fac în scopul fixării cunoștințelor. Ei 

trebuie să aleagă din listă felul în care procedează ca să învețe. La sfârșitul timpului alocat pentru completare, voi analiza 

răspunsurile primite de la elevi, pentru a identifica soluții aplicabile elevilor care au probleme de învățare, aflați în diferite 

categorii de risc.  

Lista de acțiuni: 

a. Citesc informația.    f. Încerc să explic fraților mai mici. 

b. O copiez în caiet.    g. Fac un desen. 

c. Verific dacă am înțeles.   h. Caut un desen pe internet. 

d. Povestesc cu cuvintele mele.  i. Pun întrebări. 

e. Caut exemple.    j. Verific dacă știu să răspund. 

k. Întreb pe alții. 
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ÎNVĂŢAREA INTEGRATĂ A DISCIPLINELOR „COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ” 

ŞI „LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ” 

PROFESOR ÎNV. PRIMAR, DRINC FLORINA RALUCA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CURĂŢELE 

 

 

     Disciplina de învăţământ cuprinde o cantitate de cunoştinţe care aparţin unei ştiinţe şi care se învaţă de către cei cuprinşi 

în procesul educaţional, adică elevii. De aici decurg şi condiţiile ca aceste cunoştinţe să le fie accesibile celor care învaţă 

şi să existe o persoană, dascălul, care să-i înveţe pe elevi şi care trebuie să stăpânească aceste cunoştinţe, să posede abilităţi 

cu privire la transmiterea şi operaţionalizarea lor, să demostreze atitudini pozitive faţă de procesul educaţional, să fie 

preocupat de promovarea valorilor înalte în cadrul procesului, iar procesul să se desfăşoare organizat şi într-un ambient 

plăcut. 

     Studiul acestor discipline a dus la descoperirea aşa-ziselor „discipline vecine” cu care, sprijinindu-se reciproc în 

procesul învăţării, dezvoltă relaţii între ele, ducând astfel la necesitatea curriculumului integrat. La început, de la 

curriculumul structurat pe criteriul disciplinelor, s-a trecut la învăţarea bazată pe investigaţie şi descoperire şi s-a ajuns la 

învăţarea de tip experimental, focalizată pe rezolvarea unor probleme specifice vieţii de zi cu zi. Acest aspect duce la 

integrare pentru că în practica învăţării de tip experimental nu rămâi cantonat într-o disciplină, deoarece „viaţa nu este 

împărţită pe discipline” (Mofet. apd Burke, 1999, p. 32) şi realităţile ei pot fi înţelese apelând la cunoştinţe, abilităţi, 

metode, proceduri etc.  

     Vorbind despre semnificaţia conceptului de integrare, Lucian Ciolan face următoarele precizări: „...prin integrare se 

înţelege acţiunea de a face să interrelaţioneze diverse elemente pentru a construi un tot armonios, de nivel superior, 

integrarea părţilor duce la un rezultat care depăşeşte suma acestor părţi...” 

     La disciplinele „Comunicare în limba română” şi „Limba şi literatura română” este posibilă practicarea integrării 

intradisciplinare, adică folosirea cunoştinţelor de limbă în lecţiile de comunicare şi de literatură şi invers, studierea şi 

aplicarea cunoştinţelor de limbă în comunicare sau pentru înţelegerea textului literar. Abordarea predării integrate este uşor 

de realizat în învăţământul primar, unde la o clasă predă un singur cadru didactic care este abilitat să abordeze toate 

discilplinele. Înainte de a se dezvolta conceptul de „predare integrată”, aceste discipline aveau în componenţă mai multe 

subdiscipline: citire, scriere, dezvoltarea vorbirii, compunere, lectură, dar noul curriculum îndeamnă dascălii să abordeze 

disciplinele într-o manieră integrată, acest lucru fiind benefic elevilor. 

     În exerciţiile de comunicare desfăşurate la clasa pregătitoare, I şi a II- a, se integrează şi cunoştinţele de fonetică şi 

ortopedie prevăzute de programe, pentru conştientizarea pronunţiei corecte şi a scrierii corecte. Predarea integrată a acestor 

discilpline, creează condiţii pentru activităţi variate, atractive, iar planificarea calendaristică se realizează şi ea, după acelaşi 

principiu. 

     Aria curriculară „Limbă şi comunicare” reuneşte disciplinele din domeniul filologic care aplică în predare modelul 

comunicativ funcţional. Disciplinele organizate pe arii curriculare au o abordare didactică centrată pe competenţe, dacă 

predarea lor se realizează integrat, deoarece unele competenţe nu se formează doar prin studiul unei discipline, ci prin 

învăţarea integrată a acestora. Predarea integrată a disciplinelor din acestă arie curriculară, conduce la evitarea repetărilor 

de informaţii în predarea-învăţarea-evaluarea disciplinelor, la întărirea legăturilor dintre disciplinele înrudite, la asigurarea 
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unei învăţări coerente, la realizarea de transferuri de concepte şi proceduri didactice, dar şi la conceperea unui obiect de 

studiu ca parte a unui sistem de formare. În procesul de învăţământ actual, nu se mai pot păstra ziduri înalte între discipline, 

trebuie evidenţiate şi puse în valoare relaţiile dintre ele, putând astfel să se creeze condiţii pentru transferul de cunoştinţe 

şi folosirea lor în rewzolvarea sarcinilor didactice, implicit în formarea de abilităţi. 

     Structurarea curriculumului pe arii curriculare reprezintă o schimbare fundamentală la nivelul studiului disciplinelor de 

învăţământ şi, implicit, al comunicării în limba română şi al limbii şi literaturii române. În lucrarea Didactica ariei 

curriculare „Limbă şi comunicare” a Ligiei Sarivan şi a lui Matei Cerkez, se regăsesc dominantele noului curriculum: 

• Recurgerea la modelul comunicativ-funcţional, conform căruia comunicarea este un domeniu complex care 

înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi a celui scris, precum şi cele de exprimare orală şi scrisă; 

• Definirea domeniilor disciplinei exclusiv în termeni de capacităţi: receptarea mesajului oral şi scris , exprimarea 

orală şi scrisă; 

• Prezentarea comunicării în calitatea sa de competenţă umană fundamentală; 

• Reechilibrarea ponderii acordate exprimării orale faţă de cea scrisă, precum şi proceselor de producere a unor 

mesaje proprii faţă de cele de receptare a mesajelor; 

• Centrarea obiectivelor pe formarea de capacităţi proprii folosirii limbii în contexte concrete de comunicare; 

• Conectarea studiului limbii la realităţile comunicării cotidiene; 

• Punerea accentului pe învăţarea procedurală. 

     Concluzia pe care o putem trage, este că se pot face legături şi transferuri între toate disciplinele din aria curriculară 

„Limbă şi comunicare”, că este important să depunem cu toţii eforturi pentru a desfiinţa barierele dintre discipline şi a 

transfera de la o disciplină sau alta, ceea ce se poate folosi şi la disciplina pe care o predăm fiecare. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Burke W., K., Predarea orientată după necesităţile copilului, Iaşi, ed. Cermi, 1999 

2. Ciolan L., Învăţarea integrată, fundamente pentru un curriculum trans-disciplinar, Iaşi, ed. Polirom, 2008 

3. Molan V., Didactica disciplinelor „Comunicare în limba română” şi „Limba şi literatura română” din învăţământul 

primar, Bucureşti, ed. Miniped, 2015 

4. Sarivan L., Cerkez M., Didactica ariei curriculare „Limbă şi comunicare”, Bucureşti, MEC, PIR, 2005 
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Modelul lui Gopalsamy-Ladas. Efectul Allee 

 

prof. Timbuș Oana 

Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla 

 

            Întârzierile de timp au fost încorporate în modele biologice cu scopul de a reprezenta resursele, perioadele de maturare 

sau de hrănire, timpii de reacţie de către mulţi cercetători. Facem referire la monografiile lui Cushing(1977), Gopalsamz (1992), 

Kung (1993) si MacDonald (1978) pentru discuţii despre efectul întârziat general al sistemelor biologice. În general, ecuaţiile 

diferenţiale cu argument întârziat prezintă mult mai complicat dinamica populaţiei decât ecuaţiile diferenţiale ordinare dintr-

un interval de timp , ar putea provoca un echilibru stabil să devină instabil şi astfel populaţia să crească. 

             În acest studiu, voi prezenta modele de ecuaţii diferenţiale cu argument întârziat care decurg din studierea dinamicii 

unei singure specii. 

            Fie 𝑥(𝑡) mărimea populaţiei la momentul 𝑡, 𝑏 rata natalităţii şi 𝑑 rata mortalităţii pe intervalul de timp. 

𝑡, 𝑡 + ∆𝑡, ∆𝑡 > 0 

𝑥(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑥(𝑡) = 𝑏𝑥(𝑡)∆𝑡 − 𝑑𝑥(𝑡)∆𝑡 

împărţind cu ∆𝑡 şi lăsând să tindă la zero obţinem: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑏𝑥 − 𝑑𝑥 = 𝑟𝑥         (1) 

unde 𝑟 = 𝑏 − 𝑑 este rata intrisecă de creştere a populaţiei. 

Soluţia ecuaţiei (1) cu o populaţie iniţială 𝑥(0) = 𝑥0 este dată de : 

𝑥(𝑡) = 𝑥0𝑒𝑟𝑡                   (2) 

           Funcţia (2) reprezintă creşterea exponenţială tradiţională dacă 𝑟 > 0 sau degradarea unei populaţii dacă 𝑟 < 0. Datorită 

lui Malthus (1798) ştim că o astfel de creştere a populaţiei poate fi valabilă pentru o perioadă scurtă de timp, dar nu poate 

continua la nesfârşit.Luând în considerare faptul că resursele sunt limitate, Verhulst ( 1836) a propus ecuaţia logistică: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑟𝑥(1 −

𝑥

𝐾
)         (3) 

unde 𝑟 > 0 este rata de creştere intrinsecă şi 𝐾 > 0 este constanta de suport a mediului şi reprezintă populaţia maximă pe care 

mediul o poate întreţine în viaţă. 

              În ecuaţia (3) atunci când x este mic populaţia creşte ca şi în modelul (1); când x este mare apare fenomenul de 

competiţie pentru resurse care nu mai poate fi neglijat. Rezolvând ecuaţia (3) prin separarea variabilelor ( 𝑥(0) = 𝑥0), se obţine 

: 

𝑥(𝑡) =
𝑥0𝐾

𝑥0−(𝑥0−𝐾)𝑒−𝑟𝑡     (4) 

              Dacă 𝑥0 < 𝐾 populaţia creşte, tinzând către K. Dacă 𝑥0 > 𝐾 populaţia scade, tinde asimptotic constant la K. 

              Dacă 𝑥0 = 𝐾 populaţia rămâne în timp la 𝑥 = 𝐾. Astfel echilibrul pozitiv 𝑥 = 𝐾 al ecuaţiei (3) este stabil la nivel 

global, adică : 

𝑥(𝑡) = 𝐾  

pentru soluţia 𝑥(𝑡) din (3) cu orice valoare iniţială 𝑥(0) = 𝑥0. 
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    Ecuaţia logistică s-a bazat pe presupunerea că densitatea are un efect negativ asupra ratei de creştere a locuitorilor. Cu toate 

acestea, unele specii adesea cooperezează între ele în căutarea lor pentru hrană şi de a scăpa de prădătorii lor. De exemplu 

unele specii formează grupuri de vânătoare  pentru a le permite să captureze o pradă mare.O serie de specii sociale cum ar 

furnicile, termitele, albinele, au dezvoltat comportament de cooperare complex care implica o diviziune a muncii, altruismul, 

etc. Astfel procesele de cooperare au un feedback pozitiv care influentează deoarece persoanele au fost furnizate de o şansă 

mai mare de a supravieţui şi de a reproduce cu cât densitatea creşte. 

        Agregarea şi asocierea caracteristicilor de cooperare şi sociale printre membrii unei specii au fost intens studiate în rândul 

populaţiei animalelor de Allee în 1931, fenomenul în care reproducerea ratelor indivizilor scade atunci când densitatea scade 

sub un anumit nivel critic este cunoscut acum ca efectul Allee.      

       Gopalsamy şi Ladas în anul 1990 au propus o singură specie a populaţiei model în care apare fenomenul Allee unde rata 

de creştere pe cap de locuitor este o funcţie pătratică a densităţii şi este supusă timp întârzierii: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑥(𝑡) [𝑎 + 𝑏𝑥(𝑡 − 𝑟) −   𝑐𝑥2(𝑡 − 𝑟)]      (5) 

unde 𝑎 >  0;  𝑐 >  0;  𝑟 >  0 ş𝑖 𝑏 este o constantă reală . Efectul Allee este un fenomen întâlnit în biologie, caracterizat printr-

o corelaţie pozitivă între mărimea populaţiei sau a densităţii şi fitnessul individual mediu (deseori rata de creştere a populaţiei 

este măsurată pe cap de locuitor ) a unei populaţii sau specii. Definiţia generală acceptată a efectului Allee este dependenţa de 

densitatea pozitivă sau corelaţia pozitivă între densitatea populaţiei şi fitnessul individual. Efectul componentei Allee este 

relaţia pozitivă între orice componentă măsurabilă de fitness individual şi densitatea populaţiei. Efectul demografic Allee este 

relaţia pozitivă între individul de fitness de ansamblu si densitatea populaţiei. Efectul demografic Allee este relaţia pozitivă 

între individul de fitness de ansamblu şi densitatea populaţiei. În acest model când densitatea populaţiei nu este mică, efectul 

feedback-ului pozitiv al agregaţiei şi cooperării sunt dominate de dependenţa densităţii stabilind efectele feedback-ului negativ 

datorită concurenţei de intraspecii. 

    Cu alte cuvinte, intraspecia mutualism domină la densităţi scăzute şi competiţia intraspecie domină la densităţi superioare. 

Ecuaţia (5) prezentată mai sus  are un echilibru pozitiv: 

 

𝑥∗ =
𝑏 + √𝑏2 + 4𝑎𝑐

2𝑐
 

       Gopalsamy şi Ladas (1990) au arătat că în unele ipoteze restrictive echilibru pozitiv este la nivel global atrăgător. Dacă 

întârzierea este suficient de mare, solutiile ecuatiei (5) oscilează asupra echilibrului pozitiv. Urmatorul rezultat este un corolar 

al principalelor rezultate ale Liz (2003). 

         Teorema :Dacă 

𝑟𝑥∗(2𝑐𝑥∗ − 𝑏) ≥
3

2
 

atunci echilibrul atrage toate soluţiile pozitive ale ecuatiei (5). 

     Ladas si Qian (1994) au generat ecuaţia (5) la forma: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑥(𝑡)[𝑎 + 𝑏𝑥𝑝(𝑡 − 𝑟) − 𝑐𝑥𝑞(𝑡 − 𝑟)] 

unde p şi q sunt constante pozitive şi reprfezintă oscilaţia şi atracţia globală  

a solutiei. 
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Pentru urmatoarele valori a = 1; b = 1; c = 0.5; r= 0.2  în ecuaţia (5) obţinem: 
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PROIECT DIDACTIC 

 

prof. înv. primar TOMOIAGĂ MARIA 

 

 

 

 CLASA I , ARIA CURRICULARĂ : Arte /  DISCIPLINA : Muzică și mișcare 

DISCIPLINE INTEGRATE: Comunicare în limba român şi  Dezvoltare personală 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Toamna aurie /SUBIECTUL: Greierele şi furnica  /TIPUL LECŢIEI:  consolidare  

COMPETENTĂ GENERALĂ: Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei 

COMPETENŢE SPECIFICE: MM     2.1  Cântarea individual sau în grup, asociind mișcări sugerate de text și de ritm; 

                                                                  2.2. Cântarea individual sau în grup, asociind acompaniamentul sugerat de ritm; 

                                                                  3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare, în funcție de conținutul și caracterul muzicii; 

                                                      CLR    1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate; 

                                                       DP       2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă. 

      OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 Să execute corect elemente de tehnică vocală ( dicție, emisie, respirație) 

                                                     O2 Să intoneze corect și expresiv melodia, în nuanțele adecvate conținutului de idei și caracterului acesteia 

                                                          O3  Să execute mişcări sugerate de text 

                                                          O4 Să acompanieze cântecul cu jucării  muzicale, instrumente muzicale şi percuţie corporală 

                                                          O5 Să  se manifeste liber prin jocuri muzicale, executând mişcări sincron pe muzica audiată sau cântată 

                                                          O6  Să stabilească asemănări/ deosebiri între personajele şi întâmplarea prezentată în film 

                                                         O7  Să verbalizeze idei, gânduri, emoţii faţă de unele situaţii date 

METODE  ŞI  PROCEDEE : conversaţia,explicaţia,exercițiul,jocul muzical 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: video proiector, jucării muzicale, instrumente muzicale, costumaţie pentru  greiere şi furnică 

FORME DE ORGANIZARE  -  frontal,-  pe grupe,- individual 

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observare sistematică a elevilor, aprecieri verbale, recompensare  
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SCENARIUL DIDACTIC 

Nr. 

Crt. 

 

Secvenţele lecţiei 

 

Demersul didactic 

Strategia didactică 

Organizare Metode  Mijloace Evaluare 

1. 

 

Moment 

organizatoric 

 

Se asigură un climat de ordine şi disciplină necesar desfăşurării în bune condiţii a 

lecţiei. Se pregătesc materialele pentru oră. 

 

Frontal 

 

Conversația 

 

  

 

2. Exerciții de 

cultură vocală 

 

 

        

O1 

 

 

 

O3       

a) exerciții de respirație – se realizează prin joc: Oftatul, Stingem toate lumânările 

de pe tort, Suflăm să răcim ceaiul fierbinte, Ne încălzim mâinile inghețate de ger, 

Umflăm baloane, Bătaia văntului 

 b) exerciții de dicție (fiecare exercițiu se va pronunța mai întâi rar, apoi din ce în 

ce mai rapid – ritmul poate fi accelerat de trei, patru ori): Jocul numerelor ;  

c) exerciții ritmice: cadrul didactic bate ritmul (cu degetul în masă , bate din 

palme,  bate la  tobă), iar elevii trebuie să reproducă ritmul, cu  ajutorul jucăriilor 

muzicale; - Joc muzical – ritmic  Ia seama bine! 

d) exerciţii de intonație și de omogenizare a vocii -repetarea după model a scurte 

fragmente melodice: 1. pe vocale: a,e,i,o,u, 2. pe silabe deschise: ma, me, ta,tu, le; 

  

 

Explicația 

 

 

 

Exercițiul 

muzical 

 

-joc muzical 

 

-baloane 

-jucării 

muzicale 

-instrumen 

te muzicale 

(toba, 

maracas, 

triangle, 

tamburina) 

 

3. Captarea atenției 

    

    

 

 

 

 

O6 

 

 

 Element surpriza- Cadolul de la Zâna Toamna – în coletul învățătoarea găsește un 

bilețel. Pe bilețel este specificat că vor putea să vadă conținutul coletului după 

vizionarea filmulețului atașat.Se va viziona filmulețul Greierele și furnica la 

videoproiector.https://www.youtube.com/watch?v=AMacQelX_UE 

 Se poartă discuții despre cele două personaje din poveste.Se stabilesc asemănări şi 

deosebiri între greiere şi furnică şi întâmplarea prezentată în film. 

 Se recită poezia Balada unui greier mic, învățată într-o lecție anterioară de CLR. 

Elevii sunt solicitaţi să-și exprime ideile, gândurile, emoţiile faţă de personaje. Se 

face legătura între fabulă și cântecelul învățat în ora treută(Greierele și furnica  

 

Frontal 

 

 

Conversația  

 

 

Vizionarea 

 

 

 

PPT Greierele 

și furnica 

 

Colet Zâna 

Toamna 

-observarea 

comportamentul

ui verbal şi 

nonverbal al 

elevilor; 

-aprecieri  

verbale; 

-corectarea 

eventualelor 

greşeli; 

https://www.youtube.com/watch?v=AMacQelX_UE
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 O7 Se concluzionează că Zâna Toamna le-a trimis cadourile pentru a le folosi la 

interpretarea cântecul sub formă de joc muzical.       

-corecții  

4. Anunţarea teme     Se anunță subiectul și obiectivele lecției,Greierele și furnica,   Explicația   

5. 

 

 

 

 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

O2 

 

O3 

O4 

O5 

 

Se cântă cântecul Greierele și furnica pentru  a-și reaminti versurile și melodia.  

Se interpretează cântecul cu întreaga clasă pe negativ. https://ghiozdanul-

invatatorului.webgarden.ro/menu/c-ntece-pentru-copii/greierele-si-furnica-versuri 

Se interpretează pe grupe și individual,se intonează cântecul cu ajutorul 

instrumentelor și a jucăriilor muzicale, se va propune elevilor să interpreteze jocul 

muzical. Pentru aceasta se vor împărți rolurile (furnică și greiere). Se vor recita 

versurile corespunzătoare fiecărei grupe.Se vor interpreta pe rând rolurile. 

Frontal 

 

Pe grupe 

 

Individual 

 

 

 

 

Interpretarea 

 

Conversația  

Exerciţiul 

muzical 

 

 

Negativ cântec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

Obținerea 

performanței 

O3 

              O5 

  Elevii se vor echipa cu costumele primite de la Zâna Toamna și se va interpreta 

jocul de rol muzical fără/ cu negativ. 

 Elevii vor însoți interpretarea cu gesturi și mimică corespunzătoare rolurilor. 

  Se va interpreta jocul muzical și în perechi.  Joc de recreere  Ne-nvârtim  

https://www.youtube.com/watch?v=Dy9_dagioBE Elevii vor viziona 

videoclipul și vor executa mișcări, vor dansa, se vor juca și chiar vor cânta. 

 

Frontal 

 

Grupe 

 

 

 

Joc muzical 

Interpretare 

Joc de rol 

muzical 

 șorțuri, 

băsmăluțe 

antene,chitări 

Videoproiec 

tor 

-observarea 

comportamentul

ui verbal şi 

nonverbal; 

-corectarea 

greşelilor; 

7. Încheierea 

activități 

 Voi face aprecieri cu privire la participarea elevilor la lecţie. 

Se recompensează elevii cu câte un jeton reprezentând un greiere sau o furnic 

 

  frontal 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

https://ghiozdanul-invatatorului.webgarden.ro/menu/c-ntece-pentru-copii/greierele-si-furnica-versuri
https://ghiozdanul-invatatorului.webgarden.ro/menu/c-ntece-pentru-copii/greierele-si-furnica-versuri
https://www.youtube.com/watch?v=Dy9_dagioBE


    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2015 

PLANIFICARE   ANUALĂ 

GRUPA   MARE „URSULEȚII ” 
                                                                                                  

 

                                                                                                    Prof. Înv. preșcolar: Rotar Simona Adriana 

Grădinița cu program prelungit Căsuța Fermecată 
 

 

 

SĂPTĂMÂNA     TEMA ANUALĂ 

     DE  STUDIU 

       PROIECTUL           SUBTEMA TEME ÎN AFARA 

   PROIECTULUI 

1. 
13.09.-17.09.2021 

 

 

   

„Din nou la grădiniță!” 

-Evaluare  inițială 

2. 20.09.- 24.09.2021 
   

                                                                                                              

„Hai la joacă!” 

-Evaluare inițială 

3. 

 

 

27.09.- 01.10.2021 

 

    

 „CINE SUNT, 

          SUNTEM?” 

 

 

„EU, TU, NOI!” 

   „Familia și grădinița,  

micul meu univers”  

 

 

4. 

 

04.10.-08.10.2021 

   „Minte sănătoasă în corp  

sănătos!” 

 

5. 11.10.- 15.10.2021 
    

„CÂND, CUM ŞI DE  

CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

  

 „TOAMNĂ ARĂMIE, 

BUN VENIT!” 

„Aromele toamnei”          

6. 18.10.- 22.10.2021 
   „Hora legumelor vesele”           

 25.10.- 31.10.2021 
 

                            VACANŢĂ  DE TOAMNĂ  

7. 01.11.- 05.11.2021 
 „CÂND, CUM ŞI  DE 

 CE  SE ÎNTÂMPLĂ?”   

„TOAMNĂ ARĂMIE, 

BUN VENIT!” 

„Pe cărările toamnei”  

8.  08.11.-12.11.2021 

,,CUM ESTE,  

A FOST ŞI VA FI  

  AICI PE  PĂMÂNT? 

  „Au fost și nu mai  

sunt”  

 

9. 15.11.- 19.11.2021 

,,CUM ESTE,  

A FOST ŞI VA FI  

  AICI PE  PĂMÂNT? 

  

 

 „Timpul, prietenul  

nostru” 

10. 22.11-26.11.2021 

,,CUM ESTE,  

A FOST ŞI VA FI  

  AICI PE  PĂMÂNT? 

  ,,Cum va fi mâine?” 

11. 29.11.- 03.12.2021 
„CINE SUNT, 

          SUNTEM?” 

 

   

 „La mulți ani,  

România !” 

12. 

 
06.12.- 10.12.2021 

 

 „CU CE ŞI CUM 

 EXPRIMĂM CEEA 

     CE  SIMŢIM?” 

  

      „ MAGIA   

SĂRBĂTORILOR 

DE  IARNĂ”             

„Dăruind, vei dobândi”                       

13. 13.12.- 17.12.2021 
 „Colinde, colinde...”                                                 

14. 20.12.-22.12.2021 
„Moș Crăciun e un om bun”                       

 
23.12.2021-

09.01.2022 

                                            VACANŢA DE  IARNĂ 

15. 

 
10.01.- 14.01.2022 

,,CÂND, CUM ȘI DE  

CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

 

      „CLUBUL  

CURIOȘILOR”             

 

„Atât de geroasă, atât de 

 frumoasă” 

 

16. 

 
17.01.- 21.01.2022 

  

 „Fenomene meteo”  

 

17. 24.01.- 28.01.2022  

,,CUM ESTE,  

A FOST ŞI VA FI  

  AICI PE  PĂMÂNT?„ 

 

    

,,VIEȚUITOARELE  

PĂMÂNTULUI”     

,,Animale domestice”   

18. 31.01-.04.02.2022 „Animale sălbatice” 

19. 07.02.-11.02.2022 ,,La Poli” 

20. 14.02.-18.02.2022 ,,În apă” 
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21. 
21.02.-25.02.2022 

 

,,CÂND, CUM ȘI DE 

 CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

  ,,Atenție la neatenție!” 

22. 

 

28.02.-04.03.2022 

 

,, CUM 

 EXPRIMĂM  CEEA 

     CE  SIMŢIM?” 

 

  ,,VESTITORII 

PRIMĂVERII” 

 

“Ghiocei și mărțișoare” 

 

 

23. 07.03.- 11.03.2022 

„La mulți ani, măicuța mea!” 

24. 14.03.- 18.03.2022 

CINE ȘI CUM  

PLANIFICĂ/ 

ORGANIZEAZĂ O  

ACTIVITATE?” 

  ,,Cartea, prietena  

noastră” 

25. 21.03.- 25.03.2022 

,, CINE ȘI CUM  

PLANIFICĂ/ 

ORGANIZEAZĂ O  

ACTIVITATE?” 

  

  ,,Spunem povești” 

26. 

 
28.03.-01.04.2022 

 

„CÂND, CUM ȘI DE  

CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

 

 

 „PRIMĂVARA  

GHIDUȘIE”      

„Primăvară, bun venit!”   

 

  

 

27. 04.04.-07.04.2022 
„În grădina Primăverii” 

 

 

28. 11.04.-14.04.2022 

                    ,,ȘCOALA ALTFEL” 

 15.04.-02.05.2022 
                     VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 

 

29. 

 
02.05.-06.05.2022 

„CÂND, CUM ȘI DE  

CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

 

„PRIMĂVARA  

GHIDUȘIE”      

,,Insecte și gâze”  

30. 09.05.-13.05.2022 

„CE ȘI CUM VREAU 

 SĂ FIU?” 

„NE PLACE SĂ 

CĂLĂTORIM” 

 

„Călătorim cu mașina sau cu 

 trenul” 

 

31. 16.05.-20.05.2022 

 

 

 

 

„Cutreierem pământul pe 

apă sau în aer” 

 

 

 

32. 23.05.-27.05.2022 
„CINE SUNT/ 

SUNTEM?” 

 

 

         

„Prietenii naturii” 

33. 

 
30.05-03.06.2022 

„CÂND, CUM ŞI DE  

CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

               „Ne pregătim de  

școală”-ev.finală 

34. 

 

06.06.-10.06.2022   „CÂND, CUM ŞI DE  

CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

 

 

 

 

„Lumea ce ne  

înconjoară”- ev.finală 
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Proiect de lectie 

Prof : Tudora Nicoleta  

 Scoala Gimnaziala nr 99 

 

Tema : Substante si amestecuri in natura 

Titlul lectiei: Solutii apoase.Solubilitatea   

Data : 24.11.2020 

Clasa a –VII-a, A  

Tipul lectiei : Recapitulare 

Competente specifice:  

2.2 Utilizarea echipamentelor de laborator si a tehnologiei informatice pentru a studia proprietati, fenomene 

 2.3. Investigarea unor procese si fenomene in scopul identificariinotiunilor si relatiilor relevante 

 3.1. Identificarea informatiilor si datelor necesare rezolvarii unei probleme in contexte variate 

 3.2. Rezolvarea de probleme calitative si cantitative pe baza conceptelor studiate 

Obiective operationale:  La sfarsitul lectiei elevii trebuie sa fie capabili sa: 

O1 : Sa explice importanta apei in natura, facand diferentierea intre apa potabila si apa distilata 

O2 : Sa explice notiunea de solutie apoasa identificand in cadrul unui amestec, solventul si solvatul 

O3 : Sa calculeze concentratia procentuala a unor solutii 

O4 : Sa calculeze concentratia solutiei finale rezultata in urma amestecului a doua solutii diferite 

Metode didactice utilizate: explicarea, problematizarea, conversatia euristica 

Materiale didactice: manualul,  fise de lucru, dispozitive electronice 

Scenariu didactic 

I. Organizarea clasei : notarea absentelor 

II.Captarea atentiei 

Elevii, vor fi anuntati de subiectul lectiei : astazi, ne vom reaminti solutiile, solubilitatea, concentratia procentuala 

III.Actualizarea cunostintelor 

Activitate independenta 

Se va desfasura o mica recapitulare orala a partii de teorie aplicabila in rezolvarea sarcinilor de lucru prevazute in 

obiectivele operationale. 

IV. Comunicarea obiectivelor la nivelul elevilor 

La sfarsitul orei, va trebui sa realizati ,  toate tipurile de activitati propuse . 

V. Conducerea invatarii 

  O1   Activitate independenta 1. 

1. Rezolvati exercitiile propuse in fisa de lucru nr 1. 
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Fisa de lucru nr 1 

 

I. Alege varianta care completeaza corect  fiecare dintre afirmatiile de mai jos : 

 

1. (Apa distilata / apa potabila) este apa de baut sau folosita la prepararea termica a alimentelor 

2. Aproximativ (70% / 30 %) din greutatea  organismului uman este reprezentata de apa 

3. Apa potabila nu este o substanta pura , ci un amestec omogen de mai multe substante care se pot separa prin  ( 

cristalizare / distilare) 

4. Apa care poate proveni de la un izvor si care prin compozitia ei chimica  poate avea efecte terapeutice este  ( apa 

minerala / apa dura)  

 

O2     Activitate independenta 2 

1. Rezolvati exercitiile propuse in fisele de lucru  de mai jos :  

 

 

Fisa de lucru nr 2 

 

I. Realizati   corespondenta   intre notunile din coloana A si  cele din coloana  B 

 

 

 

 

     A                                                                                  B 

 

Solutiile                                                                 Fenomen chimic 

 

Solventul                                             amestec in care cantitatea de solvent este  mai mare 

 

Solvatul                                                    Substanta in care are loc dizolvarea 

 

Solutie diluata                                                       substanta care se dizolva 

 

Solutie concentrata                                               amestec omogen 

 

Solubilitatea                                                          amestec eterogen 

 

                                                            Substanta in care are loc dizolvarea 

                                     amestec in care cantitatea de substanta dizolvata este mai mare 
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II. Identificati    solventul si solvatul   in cazul urmatoarelor solutii : 

a) Saramura 

b) Sirop  (zahar + apa) 

c) Clor dizolvat in apa unui bazin de innot 

d) Otet (solutie de acid acetic in apa) 

e) sifon 

O3 , O4  Activitatea independenta 3 

I.  Rezolvati problemele din fisa de lucru nr 3 

 

Fisa de lucru nr 3 

1. Se dizolva 200 g zahar in apa obtinandu-se o solutie de concentratie 15  %. Calculeaza masa solutiei obtinute si 

masa de apa in care s-a dizolvat zaharul. 

2. Se amesteca 200g solutie clorura de sodiu de concentratie 40 %  cu 300 g solutie clorura de sodiu de 

concentratie 20%.Calculeaza masa de sare din solutia finala! Calculeaza concentratia finala a solutiei nou 

obtinute! 

3. Din 150 g solutie de concentratie 5% s-au evaporat  25 g de apa. Determina concentratia solutiei obtinute! 

4. Peste 100 g solutie de zahar de concentratie 15 % se mai adauda 30 g zahar. Ce concentratie va avea solutia nou 

obtinuta? 

VI. Asigurarea feed-back-ului : consta in aprecierea modului de rezolvare a sarcinilor 

VII.  Intarirea retentiei : tema pentru acasa  se va alege din caietul elevului 
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Le passé composé  

Fiche de travail - VIIIe, IVe année d’étude 
 

Smeu Daniela 

École no 99 Bucarest 

 

I. Lisez le texte suivant, identifiez les verbes conjugués au passé composé et dites quel est leur infinitif : 

Joachim s’est proposé pour guetter le surveillant à la porte, on a été tous d’accord, sauf Agnan qui criait: « 

Joachim, à votre place ! » Joachim a tiré la langue à Agnan, il s’est assis devant la porte et il s’est mis à regarder par le trou 

de la serrure « Il n’y a personne, Joachim ? » a demandé Clotaire. Joachim a répondu qu’il ne voyait rien.  

(D’après Sempé et Goscinny - « Le Petit Nicolas ») 

 

II. Complétez les trous avec l’auxiliaire convenable : 

a. Nous ___ préparé une tarte aux fruits. 

b. Tu ___ acheté une robe pour ta fille. 

c. Vous ___ sorties en ville avec vos camarades. 

d.  Elle ___ revenue dans le village de ses grands-parents après dix ans. 

e. Ma sœur ___ téléphoné à sa meilleure amie pour lui raconter sa journée. 

f. Luc ___ né à Marseille. 

 

III. Mots croisés 

A-B : Le passé composé se forme avec le présent du verbe auxiliaire (« avoir » ou « être ») et le ___ passé du verbe à 

conjuguer. 

1    A           

2          

3        

4        

5        

6             

7         

8       

9      B  

 

1. « S’habiller », « se lever », « se promener » sont des verbes ___ . 

2. Le participe passé d’un verbe conjugué avec l’auxiliaire « être » s’___ en genre et en nombre avec le sujet. 

3. Quand nous avons soif, nous devons ___ de l’eau. 

4. Les verbes « rester », « aller », « venir » se conjuguent avec l’auxiliaire ___ . 

5. Les verbes « visiter », « écrire », « lire » se conjuguent avec l’auxiliaire ___ . 

6. L’antonyme du verbe « monter » est ___ . 

7. Le participe passé du verbe « sortir » est ___ . 
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8. Le participe passé du verbe « partir » est ___ . 

9. « Acheter » est l’antonyme du verbe  ___ . 

 

IV. Activité en équipe - Écoutez la première partie du « Flash Infos » (https://enseigner.tv5monde.com/fiches-

pedagogiques-fle/flash-infos-1216) et conjuguez les verbes indiqués au passé composé. Faites l’accord si nécessaire. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- faire, tomber, gagner, perdre, s’endormir, regarder 

1. La classe de quatrième D _____ un film. Quatre élèves _____  et ils _____ de leurs 

chaises. 

3. La classe de cinquième D _____ une course d’orientation. On _____ trois élèves. 

5. Les élèves _____ cinquante euros. 

 

- casser, jouer, vendre 

2. Pendant la récréation, des élèves de cinquième _____ au foot ; ils _____ deux 

vitres. 

4. Les classes de troisième B et D _____ plus de cinquante crêpes pendant la 

récréation. 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/flash-infos-1216
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/flash-infos-1216
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UTILIZAREA INSTRUMENTELOR ONLINE ÎN CADRUL LECȚIILOR INTERDISCIPLINARE – 

EXEMPLU DE BUNE PRACTICI 

 

Mihaela Slavu  

Colegiul Național “ Nicolae Bălcescu” Brăila 

        Viorica Daniela Iconaru  

  Colegiul Național ”Ana Aslan” Brăila 

 

În acest articol vom prezenta utilizarea instrumentelor de predare online în cadrul lecției, ” Rezolvarea sistemelor 

de ecuaţii liniare” ce folosește predarea interdisciplinară. 

Competenţele generale sunt: 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; 

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.  

Competenţele specifice acestei lecții sunt: aplicarea algoritmilor de calcul cu determinanţi în situaţii practice; 

rezolvarea unor sisteme utilizând algoritmi specifici; stabilirea unor condiţii de existenţă sau compatibilitate a unor sisteme 

şi identificarea unor metode adecvate de  rezolvare a acestora. 

Materialele didactice utilizate sunt  manualul de clasa a-XI-a, , utilizarea platformei online activetextbook care 

conține un material informativ cu teorie și aplicații rezolvate https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-1 

și https://padlet.com/slavumih2000/Bookmarks  

Lecția se desfășoară urmând toate etapele unui scenariu didactic:  

1. Moment organizatoric:  verificarea prezenţei elevilor şi notarea absenţelor (dacă sunt) în catalog; asigurarea unei 

atmosfere adecvate  pentru buna desfaşurare a orei; 

2. Captarea atenţiei: - verificarea temei elevilor prin sondaj folosind dialogul profesor-elev; elev-elev, prin confruntarea 

rezultatelor (în cazul în care apar diferenţe mari la rezultat, se rezolvă exerciţiile la tablă ). 

3. Reactualizarea cunoştinţelor: 

Rezolvarea unui sistem liniar folosind metoda matriceală de rezolvare a sistemelor 

Să se rezolve sistemul:  
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 de unde rezultă ( ) 0,1S = . 

4.  Informarea elevilor asupra obiectivelor lecţiei: - în cadrul orei de azi vom învăţa să rezolvăm sisteme de ecuaţii 

liniare, prin metoda lui Cramer sau folosind Teorema lui Kronecker-Cappelli sau Teorema lui Rouché. Profesorul de 

matematică le va explica elevilor noţiunile matematice ale lecţiei, iar profesorul de informatică le va explica cum sa 

folosească platforma online activetextbook. 

 5.  Prezentare de material nou : lecția nouă poate fi citită pe platforma online activetextbook  

https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-1 

https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-1
https://padlet.com/slavumih2000/Bookmarks
https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-1
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                     Exercițiul propus la regula lui Cramer și rezolvarea acestuia se pot vizualiza la pagina 2 din aplicație 

https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-2 dacă se dă click pe Teoremă( regula lui Cramer)  : 

 

 

 

 

 

  

    Aplicațiile cu sistemele de ecuații compatibil nedeterminate 

se găsesc în documentul Aplicații sisteme.pdf Documentul poate fi 

accesat de elevi direct de pe internet de la adresa https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-2,  când se dă 

click pe Teorama lui Kronecker-Cappelli. Elevii pot urmări rezolvarea aplicațiilor propuse în documentul pdf Rezolvare 

sisteme compatibil nedeterminate.pdf. 

Pentru a înțelege cum se rezolvă sistemele omogene, elevii pot accesa exemplele popuse de profesor și rezolvarea 

lor în documentul sisteme omogene.pdf, care se găsește în activtextbook la adresa 

https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-4  

          6. Consolidarea cunoştinţelor şi asigurarea feed-back-ului: Fiecare elev va accesa exercițiile propuse de profesor,  

dând click pe titlul lecției Sisteme de ecuații liniare de la adresa https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-

1  . 

 Pe parcursul rezolvării exerciţiilor, profesorul de matematică intervine cu întrebări, adresate atât elevilor de la tablă cât şi 

celor din clasă, pentru a se clarifica demersul rezolvării, iar profesorul de informatică le explică elevilor cum să acceseze 

platforma cu lecţia şi aplicaţiile. 

 Pentru a obține feetbeakul la aceast capitol profesorul comunică linkul 

https://padlet.com/slavumih2000/Bookmarks  - unde elevul poate să completeze coloanele Știu- Vreau să știu- Am învățat 

. 

          Aplicațiile prezentate mai sus pot fi folosite și în predarea față în față, pentru a ușura munca profesorului și a elevului. 

Acesta are lecția deja scrisă pe platforma activtextbook și de aceea poate fi atent doar la explicațiile profesorului. 

Deasemeni pe aceeași platformă are și aplicații și exerciții rezolvate pe care le poate folosi ca model în rezolvarea temei 

pentru acasă. 

 Folosind https://padlet.com/slavumih2000/Bookmarks  profesorul primește feedback imediat din partea elevilor 

pentru a veni, în ora următoare, în întâmpinarea problemelor pe care le au aceștia. 

  

https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-2
https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-2
https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-4
https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-1
https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-1
https://padlet.com/slavumih2000/Bookmarks
https://padlet.com/slavumih2000/Bookmarks
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Bibliografie:  

1. https://scoalapenet.ro 

2. https://oradeatechhub.ro 

https://scoalapenet.ro/
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

Invatatoare: Tudor Andreea Diana 

Școala: Liceul Teoretic,, Ion Barbu” 

Clasa: I B 

Data: 19.10.2021 

Unitatea tematica: În familie 

Discipline: 

1. Matematica si explorarea mediului( fixare și consolidare); 

2. Dezvoltare personal ( predare- învațare) 

3. Arte vizuale si abilitați practice(formare de priceperi si deprinderi); 

4. Muzică și mișcare ( predare- învațare). 

Subiectul lecțiilor: 

1. Numerele naturale de la 0 la 31. Recapitulare. 

2. Bucuria. 

3. Dovleacul 

4. Supa de zarzavat 

Forma de realizare: Activitate integrată. 

Discipline integrate: 

- Comunicare in limba română; 

- Matematica si explorarea mediului; 

- Dezvoltare personală; 

- Arte vizuale si abilitați practice; 

- Muzică si mișcare. 

Durata: 4 ore. 

Scopul: Stimularea interesului pentru insușirea de cunoștințe si deprinderi in cadrul lecțiilor de Matematica si explorarea 

mediului, Dezvoltare personală, Arte vizuale si abilitați practice, Muzică și mișcare. 

 

Competențe specifice vizate: 

M.E.M. 

1.1. Recunoașterea si scrierea numerelor in concentrul 0- 31; 

1.2. Compararea numerelor in concentrul 0- 31; 

1.3. Ordonarea numerelor date, crescător sau descrescător; 

1.4. Utilizarea unor simboluri matematice( <,>,=) 

D.P. 

1.1. Prezentarea unor trasaturi personale elementare, in contexte variate; 

2.1. Asocierea emoțiilor de bază cu elemente simple de limbaj. 

A.V.A.P. 

1.3. Manifestarea curiozitații fața de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual; 

2.3. Realizarea unor obiecte folosind materiale ușor de prelucrat si tehnici accesibile. 

M.M. 
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1.4. Receptarea cântecelor cu o structura ritmico- melodică asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor; 

2.1. Cântarea in grup a cântecelor, asociind mișcarea sugerată de text si de ritm. 

 

OBIECTIVE OPERATIONALE  

M.E.M. 

O1- să numare crescător si descrescător de la 0 la 31; 

O2- să scrie,, vecinii’ numerelor date; 

O3- să compare numerele date; 

O4- să numeasca numerele pare si numerele impare; 

O5- să numeasca surse naturale și artificiale de lumină. 

D.P. 

O1- să identifice propriile emoții in diverse situații; 

O2- să verbalizeze diferite situații trăite ce conțin o anumită incărcătura emoțională; 

O3- să identifice emoțiile in funcție de indicii nonverbali; 

O4- să asocieze o eticheta verbala expresiei emoționale. 

A.V.A.P. 

O1- să utilizeze corect instrumentele de lucru; 

O2- să decupeze după șablon și să lipeasă hartia pentru finalizarea lucrării; 

O3- să-și consolideze deprinderile invățate. 

M.M.  

O1- să execute corect exercițiile de incălzire a vocii; 

O2- să interpreteze cantecul individual sau in grup, acompaniați sau nu de C.D.; 

O3- să asocieze corect mișcarile sugerate de textul cântecului cu melodia acestuia. 

 

STRATEGII DIDACTICE 

- METODE SI PROCEDEE: conversația, explicația, jocul didactic, exercițiul, observatia, munca independentă. 

- RESURSE MATERIALE: malualul ( M.E.M.), caietul special ( D.P.), calculator, videoproiector, fise de lucru, 

hârtie glasate, lipici, foarfeca. 

- FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe perechi, pe echipe. 

- RESURSE TEMPORALE: 35 minute+ 10 minute activitați complementare 

- RESURSE UMANE: 33 de elevi. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. MECTS-,, Programa pentru disciplinele: Comunicare in limba romana, Matematica si explorarea mediului, 

Dezvoltare personala, Muzica si miscare, aprobata prin ordinal ministrului nr. 3418/ 19.03.2013”, Bucuresti, 

2013 

2. Molan, Vasile- Didactica disciplinelor,, Comunicare in limba romaă” si ,, Limba si literature româă din 

învațămantul primar” , Bucuresti, Editura Miniped, 2014 
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„Săptămâna Sănătății Emoționale”- proiect local  în vederea dezvoltării                        

socio-emoționale a copiilor 

 
Prof.înv. preșcolar Sava Lucia 

 Grădiniţa  cu PP Nr.3 Tulcea 

Organizator: Grădiniţa  cu PP Nr.3 Tulcea 

Coordonator:  dir.  prof. Sava Lucia 

Echipa de proiect: colectivul de cadre didactice 

Parteneri: Asociaţia de părinţi „Păşim împreună”,  

Colaboratori: Comitetele de părinţi de la fiecare grupă,  presa local 

Argument: 

  În perioada 07-11 iunie 2021 la Grădinița cu PP Nr.3  Tulcea am  desfășurat „Săptămâna sănătății emoționale”, un 

eveniment dedicat stării de bine în grădinița noastră, cuprinzând diverse activităţi -lectura unor poveşti/ poezii ce vizează 

dezvoltarea  socio- emoțională a copiilor, realizarea unor colecții de obiecte, colaje, picturi, desene, audiţii muzicale, 

paradă de costume, precum și a unor activități sportive.  

         Programul s-a desfășurat pe baza modelului lansat de Simona Baciu, fondatoarea programului ,,Profesori Fericiți 

pentru România” și a fost dezvoltat și implementat împreună cu dascălii din întreaga țară.  

Descrierea proiectului 

Scopul acestui proiect este implicarea tuturor copiilor preşcolari  şi a cadrelor didactice în activităţi care: 

-să conducă la recunoașterea, exprimarea, înțelegerea, reglarea/ autoreglarea emoțiilor în mod natural și sănătos; 

- să exerseze asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate;  

-să valorifice potenţialului creativ al copiilor prin realizarea unor lucrări artistice/ colecții de obiecte/ paradă de costume, 

folosind materiale diverse şi tehnici adecvate; 

 -să îmbogățescă orizontul cultural și de cunoaștere al copiilor cu elemente de educație socio-emoțională privind ,,starea 

de bine”- personaje, poezii, povești, piese muzicale, jocuri sportive etc. 

-să aducă o ,,stare de bine” în rândul tuturor participanților la activitățile proiectului (copii, cadre didactice, personal 

auxiliar, părinți). 

De asemenea, acest proiect urmăreşte sensibilizarea şi transmiterea valorilor culturale prin intermediul activităţilor 

artistico-plastice şi  practice, fotografii şi parade de costume, jocuri sportive, activităţi ce scot în evidenţă creativitatea şi 

imaginaţia copiilor, dar si a părinţilor. 

Obiective : 

• Să asculte povești, poezii care vizează dezvoltarea socio-emoțională; 

• Să redea prin tehnici adecvate diferite compoziţii plastice/ practice prin care să oglindească  o experiență 

emoțională pozitivă; 

• Să dovedească spirit de cooperare în activități și jocurile sportive în aer liber; 

• Să participe cu entuziasm la jocurile și activitățile propuse; 

• Să intre în relaţii cu cei din jur, să comunice şi să socializeze; 

• Să-și exprime sentimentele, emoțiile și impresiile în cadrul activităților propuse. 

Grup ţintă:  

                    Copiii Grădiniţei nr.3 Step by Step 

                    Echipa de educatori a Grădiniţei nr.3 Step by Step 
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Perioada: 07-11 iunie 2021 

Proiectul cuprinde: compoziţii plastice, lucrări practice, jocuri sportive în curtea grădiniței, carnaval activități muzicale, 

dansuri, mișcare; 

Resurse care pot fi puse la dispoziţia proiectului: umane (cadre didactice, părinţi, parteneri din comunitatea locală), 

materiale(cameră foto video,cartoane, creioane, acuarele,jucării, jocuri diverse, fotografii, lucrări artistico-plastice, 

practice, costume), financiare(surse extrabugetare). 

Conţinutul proiectului: Scrisoare de intenţie, anunţuri, întâlniri cu părinţii 

Modalităţi de evaluare: 

Instantanee din activităţile realizate-expoziţie foto 

Impresii copii, părinți 

Prezentare de costume, jocuri sportive 

Calendarul activităţilor: 

GRUPA ACTIVITATEA DATA RESPONSABIL 

Promovarea proiectului „Săptămâna sănătății 

emoționale” 

3.06.2021 Director 

Prezentarea activităților din cadrul proiectului, pe zile 4.06.2021 Cadre didactice de la grupă 

GRUPA LUNI- 

07.06.2021 

,,Ziua bucuriei 

unui nou 

început”  

MARȚI, 

08.06.2021 

,,Ziua 

supereroilor” 

MIERCURI, 

09.06.2021 

,,Ziua sănătății 

fizice” 

JOI, 

10.06.2021 

,,Ziua 

emoțiilor 

colorate” 

 

VINERI, 

11.06.2021 

,,Ziua stării 

de bine” 

Grupa mică 

nr. 1 

Ed. 

Pantalemon 

Elena 

1. Detectivii de 

obiecte/jucării 

verzi!  

2.Plantăm 

copăcelul verde 

al grupei! 

3. „Verde” la 

emoții pe ritmuri 

muzicale" 

"1.Cântec 

„Supereroii” - 

învățare 

2.Masca 

supereroului 

preferat - pictură 

3.De-a supererorii 

- joc de rol" 

"1.Ne mișcăm, 

sănătatea fizică și 

psihică ne - o 

păstrăm! - traseu 

aplicativ cu 

obstacole și 

surprize 

2.Sala de sport - 

constructii cu 

cuburi de lemn și 

burete 

3. Frigărui de 

fructe - un desert 

sănătos (pentru a 

fi sănătoși fizic 

trebuie să avem 

grijă și la 

alimentație)" 

 

"1.Jocul 

emoțiilor 

2.Cubul 

emoțiilor - 

imită emoția 

3.Chipul 

meu...vesel/trist 

- aplicație" 

"1.Astăzi mă 

simt... - desen 

pe asfalt 

2. Expresii 

diferite pe 

chipul meu - 

modelaj 

3.Caruselul 

emoțiilor - 

Prezentare 

PPT" 

Grupa mică 

nr. 2 

Ed. 

Romanescu 

Florentina 

1.Realizăm o 

expoziție cu 

obiecte/jucării 

de culoare 

verde. 

2.,,Ușa verde”- 

poveste audiție 

3. Ne jucăm cu 

baloane verzi 

4.Realizăm un 

șarpe din 

1. Care este super 

puterea ta-

convorbire 

2. Și eu pot fi super 

erou/ realizarea 

unei fotografii 

3.Audiție: Super 

eroi HiHaHu. 

4. Ne jucăm de -a 

super eroii. 

 

1. Joc de rol: De-

a baschetbaliștii 

2.Mingea de 

fotbal aplicație pe 

farfurie din 

carton/ Mingea 

de handbal-

dactilopictură 

3.Exersăm 

diferite sporturi 

în curtea 

grădiniței 

1.Curcubeul 

emoțiilor-

povestea 

educatoarei 

2.Curcubeul 

confecție 

3.Șotronul 

culorilor -joc 

distractiv 

4.Joc de mim: 

Mimează și 

1.Banana 

sushi/desert 

sănătos 

2.Dans pe 

melodia: 

Formația mea 

HiHAHU 

3.Noi cântăm 

și ne distrăm 

/spectacol 

4.Cine râde cel 

mai mult- 
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măsline 

verzi/castravete" 

4.Sportul meu 

preferat este- 

convorbire" 

 

ghicește 

emoția" 

exerciții 

amuzante." 

Grupa 

mijlocie nr. 3 

Ed. Boabă 

Gabriela/ 

Trofin 

AnaMaria 

"Copacul 

bucuriei"-

desen(lucrare 

colectiva), 

"Reciclam și 

cream" 

confecționare de 

jucării 

 "Sotron" din 

frunză-n frunză-

joc întrecere, 

"Castelul verde 

al primăverii" 

construcții,  

"Cu verde 

începe viata" 

convorbire 

"Eu și supereroul 

meu" poveste 

creată,  

"Balul 

supereroilor", 

"Supereroii" 

pictura, 

"Superputerea 

mea" joc exercitiu, 

,,Supereroi in 

acțiune" -joc în aer 

liber 

"La sala de sport" 

joc de rol, "Dacă 

vesel se trăiește" 

joc de mișcare, 

"Cartonașe cu 

surprize" - 

matematica 

repetam și ne 

mișcăm-joc 

exercițiu, 

"Asistenta ne 

învață" 

convorbire, 

"Traseul 

albinutelor 

sportive" traseu 

aplicativ, 

"Gimnastii la 

concurs" joc de 

rol 

"Jurnalul 

emoțiilor" 

convorbire, 

"Curcubeul 

emoțiilor'-

aplicație 

practica,  

Totul despre 

emotii" film 

didactic, 

"Curcubeul" 

pictura 

(fuziunea 

culorilor) 

Puzzle cu 

emoții  

Emoții colorate 

-pictură pe 

farfurie, 

Baloane cu 

emoții-joc 

distractiv, "Tica 

emotica" 

lectura 

educatoarei 

 

"Dans 

traditional 

popular-

geamparale", 

"Tricouri cu 

autografe" 

desen pe 

tricouri 

,,Un mesaj 

frumos pentru 

colegul meu", 

"La picnic" 

Desene pe 

asfalt" 

"O parada 

amuzanta" 

Grupa mare 

nr.4 

Ed. Truțescu 

Gabriela/ 

Voinic 

Florica 

Vanatoarea de 

obiecte verzi-

activ.de grup 

Casuta mea 

verde-plantare, 

Tabouri cu 

frunze-activ 

practica, 

Colectam plastic 

verde din ape  

Muzeul 

obiectelor verzi 

 

Si eu pot fi un 

supererou-poveste, 

Identitatea mea de 

erou-desen, 

Bratara de 

supererou-

activ.practica, 

Smoothie pentru 

supereroi-activ de 

gatit, 

Minitratlon 

pentru copii, 

Valsul copiilor-

dans 

 Decoram tricouri 

 Jocuri de miscare 

cu mingea 

Caruselul 

emotiilor- 

lectura 

 Fete-fete-

pictura, 

Spionez emotii 

Emotia, 

prietena mea, 

Iti multumesc 

pentru ca... 

Atentie, vine 

circul!, 

Jonglerii, 

Decoreaza 

palaria 

clovnului 

Parada de circ 

Grupa mare 

nr. 5 

Ed.Ion 

Gabriela 

Sanda 

1.,,Colecția de 

obiecte verzi” 

2.,,Totul este 

verde!”– 

realizare lucrare 

colectivă: 

decupare, 

asamblare, lipire 

3.Joc de 

mișcare: ,,Calcă 

pe verde!” 

1.DLC: ,, Eu sunt 

un supererou!”- 

joc didactic 

2.Construcții: 

,,Palatul 

supereroilor” 

3.Joc de rol: ,,De-a 

supereroii” 

 

1.DPM: 

,,Sportivii la 

concurs ”- traseu 

aplicativ 

2.Jocuri în aer 

liber: ,,Apă, soare 

și mișcare -

sănătate și 

vigoare  

 

1.DEC: 

,,Culorile”- 

cântec ( audiție 

muzicală)/ ,, 

Orchestra 

veselă”- joc 

ritmic 

2.Artă:,,O lume 

colorată”- 

desen/pictură/ 

modelaj 

3.DLC: 

,,Detectivii de 

emoții!” – joc 

didactic 

 

1.Jocuri în aer 

liber: ,,Jocuri 

cu panglici și 

eșarfe 

colorate” 

2.Activitate de 

grup: ,, Poftiți 

la carnaval!” – 

dans, mișcare, 

voie bună. 

3.Alfabetizare: 

,,Acesta sunt 

eu!” 
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Grupa 

mijlocie nr. 6 

Ed. Moruzov 

Angelica/ 

Sandu Anca 

 

,,Cred ca pipăi...  

Știu că văd... "-

joc senzorial 

,,De-a supereroul"- 

joc de rol 

,,Cursa 

prieteniei"- traseu 

aplicativ 

,,Emoții 

colorate"- 

modelaj 

,,Tricou 

hazliu"- 

activitate 

practica 

Grupa mică 

nr. 7 

Ed.Voinic 

Florica/ 

Erofei 

Claudia 

 ,,Omida 

mâncăcioasă”- 

poveste; 

,,Colorează cu 

verde!”-desen 

Colecția de 

obiecte verzi 

,,Omiduța și 

frunza”-joc de 

mișcare 

 

,,Supereroii se 

prezintă”- joc 

didactic 

”Poienița veselă”- 

aplicație (lucrare 

colectivă) 

,,Albinuța Maya și 

prietenii ei”-joc de 

rol 

,,Tabăra 

supereroilor”-

construcții 

,,Fluturii vin la 

flori”-joc 

exercițiu 

,,Micii sportivi”- 

traseu aplicativ 

,,Ajută fluturașul 

să ajungă la 

floare”- labirint 

,,Să cunoaștem 

insectele”- citire 

imagini 

,,Culorile”- 

cântec(audiție)/ 

,,Orchestra 

colorată”-joc 

ritmic 

,,Curcubeul”- 

desen 

,,Găsește-i 

jumătatea!”- 

flori și  fluturi 

multicolori 

Joc de mișcare: 

,,Ștafeta 

fluturașilor 

colorați”" 

 „Măști vesele 

pentru 

carnaval”- 

pictură 

,,Mușuroaie 

pentru 

furnici”-nisip 

și apă 

,,Familii de 

insecte”-  

exerciții de 

sortare și 

grupare 

Activitate de 

grup: ,, 

Carnavalul 

insectelor” 

 

Grupa mare 

nr. 8 

Ed. Costache 

Ancuța 

„Bucuria”- PPT; 

„Tablou verde” - 

pictură;  

„Caută verdele” 

- joc distractiv 

„Cartea mea cu 

supereroi”- 

desen/discuții 

libere;  

„Măști de 

supereroi”- 

decupare/decorare; 

„Cursa lui Tarzan 

în junglă”-joc de 

mișcare 

 

„Cubul cu 

provocări”-joc de 

mișcare; „Roșu, 

galben, verde” - 

joc de memorie 

cu exerciții fizice 

„Curcubeul 

emoțiilor”- 

povestea 

educatoarei; 

„Evantaiul 

emoțiilor”- 

confecție 

„Carnavalul 

culorilor”- 

confecție 

costume din 

materiale 

reciclabile; 

„Parada 

culorilor” 

Grupa mare 

nr. 9 

Ed. Porfiriu 

Daniela Delia 

- Sortam jetoane 

cu obiecte verzi 

si le denumim. 

-Desenez si 

colorez obiecte 

de culoare 

verde. 

-Cum formam 

culoarea verde - 

experiment 

- Ce este verde? 

- prezentare ppt 

și joc exercitiu 

-Alergam la 

steguletul 

verde!" 

- De-a personajul 

preferat 

-Va spun povestea 

mea -  

-Masca mea de 

supererou - desen / 

pictura / confectie 

-Imagini din 

povesti - puzzle 

-,,Carnavalul 

personajelor” 

-De-a gimnastii 

-Terenul de sport 

- constructii 

- Aseaza-ma la 

casuta mea - joc 

did 

-De ce este 

importanta 

mișcarea pentru 

sanatate?  

-Cine ajunge 

primul la 

scaunelul colorat 

- parcurs aplicativ 

-Creioanele 

colorate - de 

Mia Bara - 

memorizare 

-Curcubeul - 

rasucire, lipire 

-Construim 

castele colorate 

-Alearga la 

culoarea ta! - 

joc de miscare 

-Arata ce iti 

spun! - joc de 

atentie" 

- Magie ... cu 

palarie - 

poveste 

- Magie ... cu 

palarie - desen 

pas cu pas 

-Coliere si 

bratari in 

culorile 

preferate  

-Magie ... cu 

palarie - 

coloreaza dupa 

codul culorilor 

- Ghiceste ce 

am mimat! - 

joc mim 

 

Acordare diplome copiilor și cadrelor didactice care și-

au adus aportul la creșterea prestigiului grădiniței prin 

rezultate deosebite obținute prin implicarea în proiect 

11.06.2021 Director 

Mediatizare rezultate proiecte 7-11.06.2021 Responsabil Comisie imagine și 

ambient 
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Rezultate aşteptate:Antrenarea şi implicarea unui număr cât mai mare de copii şi părinţi în activităţi 

extracurriculare;promovarea unei imagini pozitive a grădiniţei în rândul comunităţii din care face parte/ 

Mediatizare, promovare, diseminare:Film cu impresiile copiilor şi părinţilor 

Diplome acordate copiilor şi cadrelor didactice implicate. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

”SURPRIZELE ZÂNEI PRIMĂVARĂ” 

 
                                                                                       Prof. înv. preșc. Dascălu Despina 

 Grădinița cu PP nr.3 Tulcea 

  

GRUPA: Mijlocie  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim ?” 

TEMA PROIECTULUI: ,,Bucuriile primăverii!” 

TEMA ACTIVITĂȚII: ” Surprizele Zânei Primăvară” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată( ADP+ALA+ADE) 

TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare şi verificare de cunoștințe și deprinderi 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 

I.ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

Rutina : Primirea copiilor ( deprinderi specifice) 

Întâlnirea de dimineaţă: Diamantul ”Primăvara”  

Rutine: „Suntem veseli si vioi că a venit Primăvara la noi!”- consolidarea deprinderii de a-și manifesta bucuria  

Tranziţii:„Bat din palme clap,clap,clap” , ”Zboară rândunica”,”Dansează Hopa Hopa ” (jocuri de mișcare cu text și cânt 

MM :,,Ne învârtim ”-MARILI- joc distractive 

II.ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE: 

Domeniul Științe(activitate matematică)+Domeniul Estetic și Creativ (pictură): 

”Să o ajutăm pe Zânea Primăvară!,!”-joc didactic. 

 III. JOCURI ȘI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE ( ALA I ): 

Artă:,,Coronițe de flori pentru petrecerea  Zânei Primăvară”-aplicație 

Joc de masă: ”Ajut-o pe Zâna Primăvară să ajungă la flori”-labirint (alternarea pieselor după model) 

Știință:,, Numără florile de pe masă și colorează tot atâtea!”-fișă de lucru 

IV. JOCURI ȘI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE ( ALA II ): 

”Petrecere în grădina Zânei Primăvară!: 

”Samba florilor”-dans  

”Floricică dragă, cine te-a strigat?-joc liniștitor 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

Motricitate grosieră si motricitate fină în contexte de viață familiar 

Conduită senzorio-motorie,pentru orientarea mișcării 

Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor(persistență în activități) 

Activare și manifestare a pontențialului creativ 

Mesaje orale în diferite context de comunicare 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Utilizeaza mâinile si degetele pentru realizarea de activități variate 

Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză,semnale sonore,melodii. 

Inițiază/participă la interacțiuni positive cu copiii de vârstă apropiată. 
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Realizeaza sarcinile de lucru cu consecvență. 

Manifestă creativitate în activități diverse. 

Respectă regulile de exprimare corectă ,în diferite context de comunicare. 

Demonstreaza familiarizarea cu conceptual de număr și cu numerația. 

Efectuează operații de seriere,grupare,clasificare, măsurare a obiectelor. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE: 

Domeniul Științe(activitate matematică)+Domeniul Estetic și Creativ (pictură) 

Obiective cognitive: 

O1: să numere corect în limitele 1-5; 

O2: să raporteze cifra la cantitate  şi invers; 

O3: să așeze în ordine crescătoare elementele unei mulțimi; 

O4: să utilizeze corect numeralul ordinal; 

O5-să folosescă un limbaj matematic adecvat; 

O6: să numească materialele necesare realizării lucrării; 

O7: să aplice corect culoarea pe suprafața florii cu ajutorul pensulei,respectând codul culorilor;  

O8 :să evalueze lucrarea sa şi lucrările colegilor ţinând cont de aspectul estetic şi gradul de finalitate; 

Obiective psihomotorii: 

  O9-să manifeste capacitatea de a-şi controla mişcările şi gesturile în conformitate cu cerinţele activităţii; 

Obiective afective: 

O10- să coopereze cu colegii pentru rezolvarea sarcinilor primite; 

ACTIVITĂTI LIBER ALESE (ALA I): 

ARTĂ: :,,Coronițe de flori pentru petrecerea  Zânei Primăvară” 

Obiective cognitive: 

O1- să identifice și să numească materialele necesare realizării lucrării; 

O2- să realizeze tema practică prin exersarea  unor deprinderi de lucru însuşite anterior ( lipire); 

Obiective psihomotorii: 

O3- să mânuiască corect materialele pentru realizarea sarcinilor; 

Obiective afective: 

O4- să manifeste originalitate în creaţiile proprii; 

JOC DE MASĂ: ”Ajut-o pe Zâna Primăvară să ajungă la flori”-labirint(alternarea pieselor după model) 

Obiective cognitive: 

O1-să ordoneze pionezele respectând  modelul dat; 

O2-să finalizeze sarcina data; 

Obiective psihomotorii: 

 O3-să mânuiască corect materialele pentru realizarea sarcinilor. 

Obiective afective 

O4-să participe activ pe tot parcursul activităţii. 

ȘTIINȚĂ: ,, Numără florile de pe masă și colorează tot atâtea!”-fișă de lucru 
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Obiective cognitive: 

O1: să recunoască florile  de pe masă (lalele, narcise,ghiocei,zambile) și să le denumescă; 

O2: să numere florile din vază/glastră și să coloreze tot atâtea. 

Obiective psihomotorii: 

 O3-să mânuiască corect materialele pentru realizarea sarcinilor. 

Obiective afective 

O4-să participe activ pe tot parcursul activităţii. 

ACTIVITĂTI LIBER ALESE (ALA II): 

O1- să participe la jocurile care se desfăşoară în grup; 

O2- să răspundă prin acţiune la cerinţele formulate; 

O3- să respecte regulile jocului şi partenerii de joc;  

O4- să manifeste disponibilitate, bună dispoziţie pe toată perioada desfăşurării jocurilor. 

SARCINA  DIDACTICĂ:         

Alcătuirea de mulțimi în limitele 1-5, numărarea elementelor mulțimii , raportarea cifrei la cantitate şi invers, ordonarea în 

ordine crescătoare a elementelor unei mulțimi, utilizarea corectă a numeralului ordinal. 

REGULILE JOCULUI:  

• Preşcolarii sunt împărţiţi în două echipe: echipa lalelelor şi echipa narciselor, în funcţie de ecusonul pe care îl au în piept. 

Educatoarea va atinge cu” bagheta fermecată” un copil pentru a răspunde unei sarcini cu scopul de a o ajuta la aşezarea 

corectă a florilor în grădina Zâna Primăvară. Dăcă un copil nu reuşeşte să rezolve corect sarcina, va fi ajutat de ceilalţi 

copii din echipă. Pentru fiecare răspuns corect echipa va primi o inimioară. 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, ”bagheta fermecată”, balonul, versuri mobilizatoare, mânuirea materialelor, aplauzele, 

mişcarea, recompensa. 

 STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, jocul didactic, exerciţiul, problematizarea, metoda 

diamantul, munca în echipă, mâna oarbă, metoda 3,2,1. 

b) Resurse materiale: Calendarul naturii, planșa diamant, grădina Zânei Primăvară, coșul cu flori de primăvară, 

machete, flori șablon, scrisori, coșulețe cu sarcini, ecusoane, fluturași cu cifre de la 1 la 5,flori naturale, flori din 

hartie,  coronițe, paiete, fișe de lucru, carioci,lipici, pendule,fișe cu codul culorilor,coșulețe individuale, joc de 

masă (pioneze), siluetă Zâna Primăvară,stimulente.  

a) Forme de organizare: pe echipe, frontal,individual. 

DURATA: o zi. 

BIBLIOGRAFIE: 

➢ Curriculum pentru educatia timpurie , 2019; 

➢ Mihaela IONESCU(coord),Carmen ANGHELESCU, Cristiana BOCA Repere fundamentale în învațarea și 

dezvoltarea timpurie a copilului de la nastere la 7 ani,Bucuresti:Vanemode,2010 

➢ Silvia BREBEN, Elena GONGEA, Georgeta RUIU, Mihaela FULGA, Metode interactive de grup, Editura 

Arves 
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

  Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineață: Diamantul ”Primăvara 

SALUTUL: După ce sosesc toți copiii, aceștia se vor așeza în semicerc pe pernuțe  pentru a desfășura întâlnirea de 

dimineață. 

 PREZENȚA se va realiza prin așezarea la panou a pozelor cu copiii prezenți, apoi un băiat numără fetele, iar o fată 

numără băieții. Pozele copiilor absenți sunt scoase de la calendar. 

CALENDARUL NATURII: Prin intermediul unei conversații se va stabili împreună cu copiii vremea de afară, 

caracteristicile zilei respective și anotimpul în care ne aflăm. 

ACTIVITATEA DE GRUP: 

Joc ”Diamantul Primăverii” 

Pentru început copiii vor identifica planșa Diamant formată din mai multe pătrate numerotate de la 1 la 5 și așezate în 

ordine crescătoare. Aceștia vor răspunde corect la câte o ghicitoare ,vor alege imaginea corespunzătoare și o  vor  lipi în 

interiorul pătratelor urmând  indicațiile date de educatoare.(Ex.: Așează imaginea ce sugerează anotimpul primăvara în 

pătratul cu cifra 1). 

NOUTATEA ZILEI: Se va auzi o bătaie în ușă, iar copiii vor fi anunțați că au primit din partea poștașului o scrisoare, un 

coș cu flori de primăvară și o cutie cadou. 

Aflând ce îşi doreşte Zâna  în scrisoare, se va realiza tranziția către activitatea pe domenii experiențiale prin jocul cu text 

și cânt ”Dansează Hopa Hopa”. Copiii se vor așeza pe scăunele în funcție de colierul  ales, formând astfel două echipe și 

vor desfășura jocul  ”Să o ajutăm pe Zânei Primăvară!”.  

Copiii vor intra în grădina Zânei Primăvară,  vor descoperi  grădina cu flori și un mesaj de la aceasta în care le spune că 

este foarte supărată deoarece de dimineață când a fost în grădină nu a mai găsit florile . Vântul a suflat cu putere și i-au 

dispărut aproape toate florile. Deoarece știe că ei sunt copii isteți  ,îi roagă să o ajute să-și reconstruiască straturile cu 

flori din grădină.Astfel copiii sunt anunțați că  vor desfășura jocul: ”Să o ajutăm pe Zânea Primăvară!, 

în  cadrul căruia  vor număra în limitele 1-5, vor forma grupe, vor raporta cifra la cantitate și invers, vor ordona crescător 

elementele unei mulțimi,vor utiliza corect numeralul ordinal, vor picta flori  după codul culorilor. După încheierea 

jocului și stabilirea echipei câștigătoare copiii vor părăsi sala de grupă pentru a merge la baie.  

La centrul știință copiii vor rezolva o fișă de lucru  ,, Numără florile de pe masă și colorează tot atâtea!”, lucrând 

individual .La centrul joc de masă  preșcolarii o vor ajuta pe Zâna Primâvară să ajungă la flori realizând un labirint cu 

ajutorul pionezelor alternând culorile în funcție de modelul dat.La centrul artă își vor decora cu flori și paiete  câte o 

coroniță pentru petrecerea Zânei Primăvară.  

            Se urmărește activitatea copiilor şi se fac aprecieri pozitive asupra modului de lucru. Se acordă ajutor acolo unde 

este necesar. La final, se realizează evaluarea activității pe centre, se fac aprecieri generale și  individuale 

Sunt invitați să se ridice pentru a ieși din sala de clasă:                                              

” Bat din palme: clap. clap, clap! Din picioare: trap, trap, trap!/Ne-nvârtim, ne răsucim/ Și la baie noi pornim!”. 

La revenirea copiilor în sală se trece la  jocurile și activitățile liber alese (II)Copiii vor fi invitați la ”Petrecerea Zânei 

Primăvara” unde își vor pune coronițele realizate la centrul artă și vor dansa ”Samba Florilor”.  

Apoi ne vom juca un joc liniștitor ”Floricică dragă, cine te-a strigat?” 

Copiii vor fi aşezaţi în jurul unui scăunel pe care stă un copil cu mâinile la ochi. El va fi Floricica care doarme. La semnalul 

educatoarei, un copil se va apropia de floricică, o va atinge pe umăr şi-i va spune: “Trezeşte-te floricică!”, apoi revine la 
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locul său. Copiii vor întreba în cor: ”Floricică dragă, cine te-a trezit? Floricica se întoarce și  numeşte copilul care a trezit-

o. Dacă va ghici atunci îşi va schimba locul cu cel pe care l-a recunoscut.  

Evaluarea activității se realizează prin metoda 3,2,1 
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AZ INTERAKTÍV FELELTETŐ RENDSZEREK 

Új értékelési, számonkérési lehetőségek online, vagy jelenléti oktatásban  
 

Prof. Szabó Edit 

Școala ,,Bálint Gábor”  

Catalina-structura Mărtineni, jud. Covasna 

 
 

                A már sokak számára jól ismert digitális táblák tanítási eszközként sokkal több lehetőséget rejtenek magukban, 

mint a hagyományos táblák. Jóval többet tehetnek hozzá egy órához, mint amit egy projektor és egy számítógép 

használatával elérhetünk. Ugyanakkor a digitális tábla teljes kihasználása alapos tervezést igényel, amely sok időt vesz 

igénybe a használójától. Cserében a tábla használatára alapozott órákat újra lehet hasznosítani, akár átdolgozással, akár 

anélkül, amivel hosszú távon sok időt tudunk megtakarítani. A digitális táblák használatával az órák tartalma javulhat és 

finomodhat a mind nagyobb gyakorlattal, és így a tábla nyújtotta lehetőségek egyre jobban kiteljesedhetnek. Az interaktív 

tábla kiegészítő elemei közül nagyon jól használható a feleltető rendszer, amely a táblával szinkronban is használható. 

Egyszerre lehetnek aktívak a szavazóegységek és a tábla. Ugyanakkor önmagukban, csupán egy számítógéphez kötve is 

jól megoldható velük a tábla nélküli ellenőrzés és értékelés bármely formája, legyen szó a feleltetés akár formatív, 

szummatív vagy diagnosztikus válfajáról. 

              A technikák és technológiák gyors iramú fejlődésével remek alkalom nyílt arra, hogy az oktatási intézmények 

ismertebbé váljanak, bővítsék kapcsolatrendszerüket, nemzetközi tapasztalatra tegyenek szert az IKT eszközök használata 

terén, például digitális táblák, e-book-ok használatának kiterjesztésével az oktatásban. A feleltető rendszerek választéka 

bőséges kínálatot mutat a különféle gyártók vonatkozásában (például a CPS IR, a Cricket, a PRS RF, a CPS RF, a 

Cleveboard, a Mimio, a Polyvision, a Promethean, vagy a Smart). Ezek különböző változatai lehetővé teszik az egyszerű 

feleletválasztós kérdések, az igaz-hamis eldöntendő kérdések, a kiegészítendő kérdések, illetve a párosító kérdések gyors 

és pontos megjelenítését és kiértékelését is . 

              Az előbb leírt PRS rendszer egy infravörös távkapcsolaton vagy rádiófrekvenciás kapcsolaton (PRSRF) alapuló, 

gyors „feleltetési” rendszer, ahol a tanulók a tanár által feltett kérdésekre egyetlen gomb lenyomásával válaszolhatnak, az 

általuk helyesnek tartott választ megjelölve. A rendszer a válaszokat azonnal feldolgozza, majd az eredményeket be is 

mutatja mind a tanár, mind az osztály számára. A gyors és egyértelmű visszacsatolással a tanulócsoport együttműködése, 

produktivitása növekszik. A kapott eredmények tanulónként történő tárolásával lehetővé válik a tanulók kiértékelésének, 

osztályzásának elektronikus támogatása, ami számos visszacsatolásra nyújt lehetőséget a pedagógus számára. Ha például 

egy kérdés megválaszolása csak nagyon kevés diáknak sikerült, akkor kifejezetten arra az anyagrészre kell fókuszálni a 

továbbiakban. Ez a technikai eszköz az osztályzást is pillanatok alatt elvégzi, valamint a kérdések és az eredmé- 

nyek exportálhatók (PowerPoint, pdf. formátumban el is menthetők). A tanórák záró összegzéseként vagy egy anyagrész 

összefoglalásaként is használható. A tanulói interaktív panelen kivetíthető a feladat, amelyre a diákok egymást nem 

zavarva, függetlenül válaszolhatnak a vezeték nélküli szavazórendszeren keresztül. Többféle kérdéstípust is feltehetünk a 

rendszer segítségével, például egyszeres választást, többszörös választást, eldöntendő választást, kérdező teszteket. 

Kérdezhetünk numerikus adatokat, sorba rendezést vagy rövid válaszokat igénylő feladatokat is.( Liveworksheets.com) 

Ezen a területen az új pedagógiai irány vagy kapcsolódási pont az új dinamikus kérdésgeneráló szoftver (Examview test 

generator) megjelenésében, illetve a számítógéppel és a feleltető egységekkel is együtt működni képes tanári és tanulói 

interaktív panelek (mobik) bevezetésében és használatában érhető tetten 
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         AZ   M-LEARNING 

 

                   M-learning fogalom alatt általában a bárhol, bármilyen mobil eszközön hozzáférhető, tanuláshoz kapcsolódó 

tartalom elérését és az ezzel kapcsolatos tanulási tevékenységet értjük. Pontosabban azt a típusú tanulást, ahol egy létez ő 

online CMS, LMS rendszert egy mobil, kommunikációra alkalmas, hálózati eszközzel érhetünk el. Ezeket a feltételeket 

elsősorban az okostelefonok, a tablet PC-k halmaza teljesíti. Ilyen okostelefon például az Android platformonműködő 

Samsung GalaxyTab érintőképernyős eszköz, mellyel már tetszőleges webtartalom, teljes körű multimédia is elérhető . A 

mobil eszközök intelligenciája behatárolja az elérhető tartalmak jellegét (web2.0, audio, video). A manapság  elérhető 

okostelefonok különböző operációs rendszerek alatt futnak, amely a kompatibilitást kissé nehezíti. Ilyen főbb rendszer a 

már régóta ismert Symbian, a Windows phone 7, az új Android, Apple IOS, Bada és Blackberry platformok. Egy másik 

jelentős kihívás ezekkel az eszközökkel szemben, hogy az online tartalmaknak mobil képernyőre optimalizált webes 

megjelenést (egyedi CSS, optimalizált tartalmak) kellene biztosítaniuk a zökkenőmentes tartalomkezeléshez. Ezzel együtt 

is már igen sokan használják az M-learning adta lehetőségeket, sőt a fejlesztések is ez irányba mutatnak, például a már jól 

ismert Moodle LMS rendszerhez  hamarosan  elkészülő hivatalos  Moodle Mobile kliens is. 

 

ÖSSZEGZÉS, KONKLÚZIÓ, A JÖVŐ: A középfokú és felsőfokú oktatás bázisán az egyik szignifikánsan észlelt 

jellemző hallgatói attitűd a  tanulási folyamatban, hogy a hallgatók a formális rendszernek tekinthető elektronikus tanulási 

környezet (Moodle) által biztosított szolgáltatások nagy részét – mint például a chat és blog kommunikációs csatornákat – 

egyáltalán nem használják a tanulás, illetve az oktatói ellenőrzés és értékelés során, annak ellenére, hogy ezek biztosítottak. 

Ezzel szemben az informális közösségi médiumok ugyanilyen típusú szolgáltatásait – mint például a chat modul és az 

üzenőfal – napi, sőt órás gyakorisággal használják, mondjuk a Facebook esetén, amelynek tartalma ugyanúgy kapcsolatban 

lehet a tananyag elsajátításával. Ezek a hálózatalapú informális tanulási folyamatok legtöbbször egy nyitott vagy egy zárt 

csoporton belül valósulnak meg, akár egy adott tantárgyi kurzus vonatkozásában is. 

                  A cikk a leírt eszközrendszer bemutatásával néhány olyan, az oktatásban is használható megoldást helyez a 

fókuszpontba, melyek illeszkednek a ma tanulni kívánó fiatalok attitűdbeli világához is. Fontos lenne, hogy ezek a 

rendszerek szerepet kapjanak a jövőt érintő oktatásfejlesztési útvonalak kijelölésekor. Az oktatásirányítás révén 

kialakíthatóvá válhatna egy, az új tanulási környezetben is adaptálható, a mobil és a hálózati struktúrára épülő, valamint a 

tanulni vágyók sajátosságait is és figyelemmel kísérő tanulási modell. Az oktatási intézményeknek pedig igazodhatnának 

ehhez a modellhez. 

                  Az informális közösségi hálózatok köréből a mai virtuális környezetek világában ismeretesek az úgynevezett 

virtuális hálózatok is, mint a Second life vagy a Virca 3D s robotvezérlési környezet. Az utóbbi egy magyar tudományos 

fejlesztés, melyek a nagytávolságú műtétek kivitelezhetőségének alapjait is megteremtik. Ezek az új dimenzionális terek 

egy újfajta attitűdöt, illetve felhasználói, tanulási szokások kialakítását követelnek meg a felhasználóktól, melyekre 

nagymértékben jellemzőek a konnektivista tanuláselmélet jegyei, s ezzel az idő és tér dimenzióinak kiterjesztése a 

virtualitás irányába. Ezen lehetőségek felhasználási területei még jelenleg alakuló tudományterületek, amelyek a jövő 

kutatási feladatai közé tartoznak. 
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LESSON PLAN 

TEACHER: Filip Diana-Florina 

Școala Gimnazială “Iosif Vulcan” Comuna Holod 

GRADE: 5-th 

UNIT/LESSON: Module 6: “SPORT FOR ALL” 

LESSON TOPIC: “The British and their sports” 

TYPE OF LESSON: consolidation and acquiring new information (ability and sports) 

SKILLS INVOLVED: listening, speaking, reading, writing. 

AIMS/OBJECTIVES: 

A) SPECIFIC AIMS: by the end of the lesson the Ss. will be able to:  

- ask and answer questions about their favourite sport or sports in general; 

- express their opinion about the British sports and sports in general; 

- name some of the British sports; 

- use simple sentences to describe their preferences in terms of sports in real instances of communication;  

- use “can” and “can`t” to express their ability related to sports 

B) AFFECTIVE AIMS: 

- to create a safe, warm atmosphere in order to offer the background for smooth, easy acquisition of English. 

- to help Ss. become more confident when speaking English by encouraging them and promoting mutual respect. 

- to set a fun, friendly learning atmosphere for a better acquisition of English. 

INTERACTION: T.-->Ss.; Ss.-->Ss.; Ss.-->T.;   

TEACHING TECHNIQUES: Conversation, Dialogue, Role-play, Discussion, Brainstorming, Analogies, Guiding, IW; 

PW; GW; 

TEACHING METHODS: T.P.R, Communicative Language Teaching, Stephen Krashen`s Language Acquisition 

Theory- Affective Filter Hypothesis, 

TEACHING AIDS: worksheets, markers, blackboard (bb), coloured chalk, laptop, video projector, video, smartphone. 

• During the class T. will use a smartphone application called “Oxford Advanced Learner`s Dictionary-OALD” to 

play the accurate pronunciation and explanation of the unknown words. 

RESOURCES: A). BIBLIOGRAPHICAL: 

1. Official: The Curriculum for Secondary Education 

2. Methodical: Jeremy Harmer: “The Practical of English Language Teaching”, Longman, UK, 1991; 

Jeremy Harmer: “How to teach English”, Longman, UK, 2001. 

Stephen D Krashen:“Second Language Acquisition and Second Language Learning” University of Southern California 

3. Textbook:“Limba modernă 1-Limba engleză”,E. Heyderman, A.M. Iordăchescu, F. Mauchline, M. Stoenescu, Ed. 

Litera, 2017. 

4. Video entitled “SPORTS IN BRITAIN” from: https://www.youtube.com/watch?v=OA-mJ_S-Jzg , (Last visited 

25.10.2021) 

B). HUMAN: the students of the class:  

TIME: 50` 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OA-mJ_S-Jzg
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STAGES OF THE LESSON: 

ACTIVITY 1: ORGANISATIONAL MOMENT (1`) - PROCEDURE:   

• T. enters the room, greets the Ss., asks if there are any absentees and talks to the Ss. asking them how they are doing. Ss. 

greet and answer the questions. 

AIM: - to cheer up the Ss. and to prepare Ss. for the lesson. 

SKILLS INVOLVED: speaking, 

TECHNIQUES: Discussion. 

INTERRACTION: T.-->Ss.; Ss.-->T.; 

ACTIVITY 2: WARM UP: CHANGE PLACES GAME (2`) - PROCEDURE: 

• T. asks Ss. to play the game “Change Places!” T. asks Ss. “Change places if you are wearing red!” And the Ss. wearing 

red have to sit in a different place. “Change places if you are tall! ... Change places if you are blond!” etc. T. thanks Ss. 

for their activity and asks them to return to their places. 

AIM: - to cheer up the Ss. and to prepare Ss. for the lesson. 

           - to set a fun and friendly learning atmosphere for a better acquisition of English. 

SKILLS INVOLVED: listening, 

TECHNIQUES/METHODS: T.P.R. used in a game 

INTERRACTION: T.-->Ss.;  

ACTIVITY 3: CHECKING PREVIOUS KNOWLEDGE (6`) - PROCEDURE: 

• T. asks the Ss. about their homework, first a frontal check -“Has everybody done the homework? Tell me, what was 

your homework for today?”, then individually by verifying Ss.` notebooks and offering Ss. feedback and making 

corrections where necessary. 

AIM: - to check the acquiring of previous knowledge and to give the Ss. feedback regarding their work at home. 

SKILLS INVOLVED: reading, speaking, writing 

TECHNIQUES: Questioning; 

INTERACTION: T.-->Ss.; Ss.-->T.; 

ACTIVITY 4: LEAD IN (2`) - PROCEDURE:   

• T. asks a T. asks Ss. “Do you like sports?” Ss. answer the question and then T. prepares the introduction of the new topic 

by telling the Ss. “Well, this is what we are going to do today: we are going to talk about sports!” 

T. puts the title down on the bb. and the Ss. in their notebooks. 

AIM:  - to assure a smooth transition between the moments of the lesson; 

            - to make the lead-into the subject and capture their interest in the topic; 

            - to prepare Ss. for the lesson; 

SKILLS INVOLVED: speaking, writing, 

TECHNIQUES : Brainstorming; Discussion; Questioning 

INTERRACTION: T.-->Ss.; Ss.-->T.; 

ACTIVITY 5: TOPIC FOCUS: INTRODUCING THE NEW INFORMATION (13`) - PROCEDURE:   

• T. asks Ss. to form 2 teams (Team A and Team 1) and carefully listen and watch a short video and try to tell which are 

the most popular sports in Britain. Ss. listen and watch carefully and tell which is the most popular British sport. T. then 

asks both teams to write down in their notebooks a list with the sports they remember from the video. T. checks the number 
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of sports each team remembered and then plays back the video and asks the Ss. to put the British sports mentioned in the 

video on the bb. and the other Ss. to check their list and see how many they scored and which is the winning team. 

AIM: - to activate curiosity and Ss.` interest in the lesson topic. 

           - to facilitate the acquisition of the new information. 

SKILLS INVOLVED: listening, reading, speaking, writing; 

TECHNIQUES: Brainstorming; Team Work; 

INTERRACTION: T.-->Ss.; Ss.-->T.; Ss.-->Ss. 

ACTIVITY 6: PRACTICE (5`) - PROCEDURE:  

• T. asks a S. what is his/her favourite sport and then T. asks the S. to choose another S. and ask him/her different questions 

about his/her likes and ability of performing the sport regarding the sports on the bb. (T. offers an example and then asks 

Ss. to continue: “Do you like swimming? Yes, I do/No, I don`t! ; Can you play cricket? Yes I can/No, I can`t!”) T. will 

offer help and support for Ss. by using gestures, miming and guiding them to get to correct their productions in English, 

always encouraging them, praising their productions and use of English as much as possible 

AIM : - to enrich Ss. vocabulary on the topic; 

- to put the Ss. in real situations of communication by expressing their likes; 

              - to activate Ss. vocabulary linked to sports and games; 

 - to assure a smooth transition between the stages of the lesson. 

SKILLS INVOLVED: speaking, listening; 

TECHNIQUE: Role Play, Drilling; 

INTERRACTION: T.-->Ss.; Ss.-->T; Ss.-->Ss.; 

ACTIVITY 7: PRODUCTION (13’) - PROCEDURE:  

• T. asks Ss. in both teams, A and 1, to choose from the list one sport only as their favourite and express their opinion 

about it in minimum 5 lines. Ss. are given 10` to complete the task and then they have to read their production (5`). T. 

supervises the whole activity, helps and guides Ss. where and if necessary always encouraging them the whole time. Ss. 

are told that the best production will bring the winning team an extra point they can use for their next mark.  

• Ss. read their productions and T. offers Ss. feedback and the winning team is set. 

AIM: - to make Ss. use the acquired vocabulary in written production. 

           - to assure the transition between the stages of the lesson. 

SKILLS INVOLVED: speaking, writing, reading 

TECHNIQUE: Team Work; 

INTERRACTION: T-->Ss; Ss-->Ss; Ss-->T; 

ACTIVITY 8: MIME GAME (4`) - PROCEDURE:  

• T. asks a S. to come in front of the class and mime a game from the list and the others have to guess the game. Ss. proceed. 

AIM : - to activate Ss. vocabulary linked to sports and games in a fun active manner; 

            - to assure the transition between the stages of the lesson. 

SKILLS INVOLVED: speaking, listening; 

TECHNIQUE: Mime Game, Extra-sensorial Learning; 

INTERRACTION: T.-->Ss.; Ss.-->T.; Ss.-->Ss.; 

ACTIVITY 9: ASSIGNING HOMEWORK (2`) PROCEDURE:  



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2042 

• T. sets homework for Ss. to make up 8 sentences about sports. T. then sets extra homework for the volunteers: Ss. will 

have to make a description of their favourite sport and motivate their choice. T. writes the homework on the bb. and the 

Ss. in their notebooks. 

SKILLS INVOLVED: speaking, writing 

INTERRACTION: T.-->Ss.; Ss.-->T.; 

ACTIVITY 10: EVALUATION/ASSESEMENT (2`) PROCEDURE: 

• T. thanks Ss. for their involvement in the lesson, praises their activity, work and productions in English and then evaluates 

them based on their activity during class verbally, but also by giving marks. Before leaving the classroom T. reinforces the 

topic of the lesson by directly asking Ss.: “So, what did we talk about and learn today?” Ss. should be able to provide an 

answer such as “British and their sports” or at least “Sports”. 
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“Şcoala mea” 

-poveste- 
 

Profesor  înv. preşcolar , 

Răducanu  Ameluţa   

Grădiniţa nr. 23, Bucureşti, sector 2 

 

-Doamna, scrii şi despre mine ȋn caietul tău? 

-Da, scriu şi despre tine. 

-Poţi să ȋmi spui ce scrii? Ȋntrebă şi mai curios copilul şi nerăbdător ȋn a primi răspunsul. 

- Dragul meu, ȋi răspunde doamna, creionul cu care scriu este foarte important, chiar mai important decât cuvintele pe care 

le scriu. Mi-ar plăcea să fii ca el, atunci cand vei fi  mare…                                                      

Copilul privi nelămurit creionul şi un pic dezamăgit că doamna sa ȋl compara cu un creion la care el nu vedea ceva special, 

ba chiar ȋi spuse d.nei cu multă ȋndrăzneală, dar, parcă şi mai curios: 

- Dar…este la fel ca toate creioanele pe care le aveți ȋn suportul dv.stră şi este doar un creion. Are o poveste mai 

specială acesta? 

- Totul depinde de cum priveşti lucrurile, răspunde doamna un pic amuzată de curiozitatea copilului, care întreba 

același lucru în fiecare zi. 

- Putem învăța lucruri foarte importante de la un creion. Daca ți-as oferi acest creion, tu ce ai vrea sa faci cu el? 

- Păi, nu m-am gândit niciodată la asta, poate am să scriu și eu… 

✓ Aș vrea ca școala să-mi ofere aripi, să-mi dezvolte imaginația, creativitatea; 

✓ Aș vrea să merg cu drag la școală, dacă cineva mi-ar asculta nevoile, dacă mi-ar fi respectată vârsta și 

potențialul meu în funcție de personalitatea mea; 

✓ Aș vrea să învăț lucruri utile pentru viață, căci noi, trăim, avem o viață în care sunt necesare o serie de 

abilități. Stăm mulți ani la școală. N-am putea oare să ne pregătim acolo pentru viață? 

✓ La școală am putea să cooperăm, pentru că, deși suntem destul de mulți, există un loc sub soare pentru 

fiecare. 

✓ La școală ne-am putea descoperi unicitatea, complexul de trăsături care ne face unici. 

 Și, de asemenea, am putea învăța să ne valorizăm pe noi, precum și diferențele dintre noi. Evident, am deveni mai toleranți! 

✓ Școala ne-ar putea oferi o modalitate sănătoasă de-a ne descoperi propriile ritmuri și de-a ni le respecta, ajutându-

ne să ne dezvoltăm unelte cât mai concrete pentru acestea. 

✓ La școală ar trebui să întâlnim modele, învățători, educatori, dascăli care să reprezinte și să formeze adevărate 

principii și valori. 

✓ Școala ar putea fi un loc fascinant în care să ne descoperim, să-i descoperim pe ceilalți precum și lumea în 

întregime; 

✓ La școală ne-am putea descoperi abilități și dezvolta întreg potențialul corelat cu acestea; 

✓ Școala poate să fie un loc al satisfacțiilor: intelectuale, estetice, emoționale, acționale. 

✓ Școala ar trebui să fie un loc în care mergem pentru a devei mai liberi, mai originali, nu mai uniformi și ȋnchistaţi. 

✓ Școala ar putea și ar trebui să fie o prioritate a unei societăți, dacă acea societate chiar și-ar dori să se dezvolte. 

✓ Școala ar putea crea fericire, ajutând la dezvoltarea unor oameni echilibrați, armonioși, maturi. 
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✓ Școala ar trebui să ne pregătească pentru interacțiunea cu ceilalți, pentru că trăim printre oameni și viața înseamnă, 

pentru noi oamenii, oameni. 

✓ La școală am putea învăța să gândim, cu mintea noastră. 

E mare lucru să poți să-ți folosești mintea pentru a gândi, cu propriile idei, nu cu ale altora! Si daca toate acestea 

ar putea fi realizate, într-o societate reala, calitatea vieții în acea societate ar fi sigur crescută. 

-Damian, ce scrii acolo?  

-Doamna, poftiți creionul…am scris și despre dumneavoastră. 
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Activitatea psihomotrică la nivel preșcolar 

 

SĂLCUDEAN MARIA VALENTINA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4, TÂRNĂVENI 

 

”Sportul reprezintă o formă de manifestare eminamente artistică a ființei umane.” 

Ionel Teodoreanu 

 

Disciplina ”psihomotricitate”, a aparut prima dată în Franța, în anul 1925, datorită înțelegerii mai profunde a 

relației unitare dintre minte și corp. Modul de gandire psihomotric se fundamentează pe ideea că mișcările sunt strâns legate 

de psihic și implică personalitatea. Practic psihicul e strâns legat de mișcările care îi condiționează dezvoltarea. 

Scopul activității psihomotrice este formarea la nivelul copilului acel sistem de mișcări, prin intermediul căruia poate 

acționa, în orice condiții, pe baza propriilor decizii, cu eficiență,spontaneitate și rapiditate. 

Prin educația psihomotrică, la nivelul grădiniței se urmărește dezvoltarea capacității de organizare, prin exerciții de front  

și formații, pe loc sau în deplasare, individual sau în grup, cu 

scopul de a organiza și disciplina colectivul de lucru. 

Activitatea psihomotrică în grădiniță, reprezintă activitatea de psihomotricitate efectuată cu preșcolarii, în cadrul 

căreia se formează elementele și mișcările de bază ale motricității grosiere și fine, urmărindu-se dezvoltarea 

corespunzătoare a componentelor psihomotricității copiilor, într-o manieră organizată, specifică educației psihomotrice, cu 

mijloace, formații, materiale și metode adecvate nivelului de pregatire al copiilor, ținandu-se cont de particularităţile 

grupului de copii, precum şi de cele individuale, iar activitatea practică să dobândească din ce în ce mai mult caracter 

diferenţiat. 

Dezvoltarea deprinderilor motrice de bază, sunt importante atât în viața de zi cu zi cât și în activitatea din cadrul 

gradiniței, pe ”fundația” deprinderilor cotidiene, construindu-se, cu ajutorul procedeelor tehnice specifice ramurilor de 

sport, activitatea psihomotrică organizată. Cunoscând importanța activității fizice, familia, educatoarele, învățatorii și 

profesorii de educație fizică, trebuie să folosească toate mijloacele de care dispun, pentru a consolida deprinderile motrice, 

si a sublinia importanța activității fizice pentru funcționarea optimă a organismului. 

Capacitatea motrică specifică este formată din calităţi motrice şi deprinderi şi priceperi motrice. Calităţile motrice 

sunt însuşiri fizice înnăscute care se dezvoltă prin practicarea exerciţiilor fizice. Aceste calități sunt: viteza, îndemânarea 

(coordonarea), rezistenţa, forţa şi mobilitatea Deprinderile motrice, acceptate de literatura de specialitate sunt: mers, 

alergare, săritură, aruncare, prindere, târâre, cățărare, escaladare, tracțiune, împingere, transport de greutăți. Fiecare dintre 

aceste deprinderi are numeroase variante de execuţie, iar educatoarea trebuie să le cunoască pe cele adecvate copiilor din 

învăţământul preşcolar. 

În grădinițe, educația psihomotrică este încadrată și controlată prin intermediul domeniului: DEZVOLTAREA 

FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE. Acest domeniu cuprinde o gamă largă de deprinderi şi abilităţi (de 

la mişcări largi, cum sunt săritul, alergarea, până la mişcări fine de tipul realizării desenelor sau modelarea), dar şi 

coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de cunoştinţe şi abilităţi referitoare la îngrijire şi igienă personală, nutriţie, alte 

practici de menţinere a securităţii personale. 

  Dimensiunile dezvoltării din cadrul acestui domeniu sunt: 

1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

2. Conduită senzorio-motorie, 
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3. Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală 

(„Curriculum Pentru Educaţia Timpurie - 2019” ) 

 

În concluzie, din punctul meu de vedere, ar trebui acordată o importanță deosebită domeniului: DEZVOLTAREA 

FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE, deoarece în ultimii ani, observăm o trecere tot mai acută spre 

sedentarism în rândul copiilor, aceștia fiind mai degrabă interesați de jocurile pe diferite dispozitive electronice. Odată cu 

sedentarismul, apar și diverse afectiuni, cum ar fi obezitatea, ADHD, etc. deoarece este în natura copiilor să se miște, nu 

să stea imobilizați ore întregi in fața unui ecran. 

Deci, consider că, realizarea conţinutului programei de educaţie fizică din grădiniţă, prin multiple şi diverse modalităţi, 

dublată de interesul şi fantezia educatoarei, asigură nu numai dezvoltarea fizică generală a copilului preşcolar ci formarea 

corectă şi rapidă a deprinderilor motrice şi calităţilor fizice, deprinderi care îl vor ajuta să se dezvolte armonios pe durata 

întregii vieți. 

”S-a dovedit că, educația fizică este cea mai bună metodă de educație, care sinergic contribuie la oțelirea trupului și a 

sufletului, la formarea caracterului...” 

Iuliu Hațieganu (1935) 

 

Bibliografie: 

Buruian, L., (2004), Educaţia fizică în grădiniţă - îndrumar metodic - aplicativ, Casa de 

Editură Mureş 

 „Curriculum Pentru Educaţia Timpurie - 2019” 

 Lupu, E., (2006), Metodica predării educației fizice și sportului, Iași: Institutul European 

Prodea, C., Didactica educației fizice și psihomotorii (învățământul primar și preșcolar) 
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PROIECT DIDACTIC 

Popa Ana-Maria 

Prof. înv. primar StepbyStep 

Colegiul Tehnic ''Alexandru Roman'', Alesd, BH 

 

 

DATA: 27.11.2019 

CLASA: a II-a 

ŞCOALA:  

PROPUNĂTOR: Popa (Ciul) Ana-Maria – proiect de grup 

PROFESOR COORDONATOR: Munteanu Loredana 

ARIA CURRICULARĂ: Arte 

OBIECTUL: Muzică și mișcare 

SUBIECTUL: Cântarea cu acompaniament 

TEMA: Acum e toamnă, da! De Grigore Teodosiu 

TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi 

 

COMPETENTE GENERALE: 

1. Receptarea repertoriului de cântece petru copii și a unor elemente simple de limbaj muzical 

2. Interpretarea de cântece pentru copii cu mijloace interpretative specifice vârstei 

3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup   

 

COMPETENTE SPECIFICE: 

1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între Do1-Do2, cu formule ritmice repetate și o desfășurare 

melodică accesibilă 

2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm și de măsură 

3.1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• să intoneze omogen cântecul ”Acum e toamnă,da!”, cu acompaniament muzical  

• să marcheze ritmul cântecului prin bătăi din palme, picioare, etc. 

• să reproduca structuri ritmice dupa modelul  propunatoarei 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

a. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul muzical, demonstraţia 

b. MATERIAL DIDACTIC: orga, partitura,  

c. FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe 
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DURATA: 50 minute 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Muzică și mișcare, Manual pentru clasa a II-a, Semestrul al II-lea, Dumitra Radu, Alina Perțea, 2014 

• Programa școlară pentru disciplina Muzică și mișcare clasele pregatitoare, I si  a II-a , aprobată prin ordinul 

ministrului nr. 5003/ 02.12.2014 
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EVENIMENT 

DIDACTIC 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE 

ACTIVITATEA  

PROPUNĂTOAREI 

METODE ŞI 

PROCEDEE 

MATERIAL 

DIDACTIC 

   FORME DE 

ORGANIZARE 

EVALUARE 

1.Moment 

organizatoric 

Se va asigura climatul necesar desfăşurării în bune condiţii a orei de educaţie muzicală. 

Se va aerisi sala de clasă. 

    

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

2. Exerciţii de 

respiraţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Cer copiilor să se ridice în picioare pentru a putea efectua câteva exerciţii de respiraţie: 

Să ne închipuim că suntem nişte nuci vesele si am plecat într-o călătorie în lumea 

minunată a muzicii. Iată-ne ajunşi în faţa unei căsuțe. 

Deschidem poarta spre căsuță, dar un vânt puternic vrea sa ne opreasca, însă noi 

suntem mai puternici decât el. 

Cer elevilor inspiraţie amplă şi expiraţie lungă, cu rostirea silabei Vâjjj... Vâjjj... 

Vâjjj... 

Intrăm în curtea căsuței. La ferestre sunt multe flori. Le mirosim și noi. Inspirăm nazal, 

expirăm bucal rostind: Ce frumos miroase floarea! 

Deschidem ușa să intrăm în căsuță, când se aude ușa Scârț... Scârț... Scârț... 

Am intrat în căsuță. Pe măsuță este un tort cu lumânări aprinse. Suflăm să le stingem. 

Elevii inspiră profund și expiră prelungit pe gură (în trei timpi), ca şi când ar sufla uşor 

peste flacăra unei lumânări, simultan cu aplecarea din talie.  

Pentru că avem un tort, să pregătim și o petrecere. Să umflăm baloane. Inspirăm și 

expirăm  umflând obrajii ca un balon. 

 

 

 

 

Pronunta fara sa te incurci! Incercam si cu un creion in gura. 

  “Frunza-n codru-ngalbeneste/Iarba-n camp se vestejeste” 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală  
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3. Exerciţii de 

dicţie: 

 

 

 

4. Exerciţii de 

încălzire a vocii 

 

 

 

 

 

 

6.Prezentarea 

materialului 

stimul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciții pentru încălzirea vocii: 

- Aaaaaaaaa/Eeeeeeee/Iiiiiiii/Oooooooo 

- La la la la la la la (linia melodică de la cântecul pe care îl vom învăța) 

La fiecare exerciţiu demonstrez, dau tonul şi semnalul de început şi execut împreună cu 

elevii cerinţa.  

 

 

 

Le cer copiilor să audieze o melodie, iar apoi să îmi spună dacă recunosc instrumentul la 

care se cântă. E un fragment din Toamna de Vivaldi. 

 

Le transmit copiilor scurte  informații despre compozitor  

 

A trait la sfarsitul secolului 17, inceputul secolului 18. 

Imbrățișând de timpuriu calea preoției, Antonio Vivaldi a fost supranumit și Il Prete 

Rosso (Preotul Roșu), datorită culorii părului său (moștenit de la tatăl său). 

Atins de o maladie cronică despre care se presupune că era astm, Il Prete Rosso s-a 

îndepărtat cu încetul de îndatoririle sale ecleziastice începând din 1703, iar din acel 

moment a putut să se consacre compoziției și învățământului. 

Seria Anotimpurile il face cunoscut in intreaga lume.  

A introdus in operele sale instrumente folosite putin/sau deloc: flaut, mandolin etc. 

 

”Ce sentimente si stare de spirit vă transmite compoziția? 

 

 

 

Demonstraţia 

Exercițiul 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Audiția 

Conversația 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Creion 

 

 

 

Orga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1703
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7. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

8.Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

9. Obţinerea 

performanţei 

 

 

10. Fixarea 

cunoştinţelor 

 

”Ce anotimp este asemănător acestei compoziții? Exact. Toamna.” 

 

  

 

 

„Astăzi la ora de muzică vom învăța un cântec de toamnă, îl vom cânta la pian, dar va 

trebui să fiți foarte atenți pentru ca împreună să putem ține ritml melodiei. Va trebui sa imi 

spuneti si cate strofe are, si daca are refren.” 

 

 

Realizez interpretarea model cu acompaniament instrumental.  

Are cantecul refren? 

Cate strofe are? 

Recităm pe silabe prima strofă în timp ce batem din palme. 

Interpretez prima strofă, după care vom canta impreuna.  

La fel procedam cu restul strofelor. 

Cânt împreună cu copiii întregul cântec. 

 

Copiii intonează cântecul în întregime singuri. 

 

 

 

Realizez cantarea interioară si stafeta. 

 

 

Fac aprecieri individuale și colective.  

 

 

 

 

  

Conversația 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Exercițiul 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orga 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

Observarea 

sistematică 
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11. Evaluare 

finală 

 

„Mă bucur că ați recunoscut vioara, ați reușit să învățați repede cântecul, l-ați cântat cu 

intonație și ați ținut ritmul corect. 

 

 

 

Conversația 

 

 

Acum e toamna, Da!: 

 

 

 

A a a acum e toamna, da! 

Iarba-n camp se vestejeste, 

Frunza-n codru-ngalbeneste, 

A a a acum e toamna da! 

E e e placuta vreme e! 

Mere, prune, nuci si pere, 

Noi avem dupa placere, 

E e e placuta vreme e! 

I i i veniti copii la vii! 

Strugurele must se face 

Si noua mustul ne place, 

I i i veniti copii la vii! 
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PROIECT DE LECȚIE 

Vaida Diana 

Școala Gimnaziala Ormeniș 

CLASA: a II-a A 

CADRU DIDACTIC: Vaida Diana 

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare 

DISCIPLINA: Dezvoltare personală 

UNITATEA TEMATICĂ: Copilăria, cea mai frumoasă vârstă! 

SUBIECTUL: Oamenii și meseriile lor 

TIPUL LECŢIEI: mixtă 

DISCIPLINA INTEGRATĂ:  Comunicare în limba română 

                                                    Arte vizuale și abilități practice 

                                                    Muzică și mișcare 

                                                     

COMPETENŢELE SPECIFICE VIZATE: 

• Dezvoltare personală (DP): 

2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă 

3.3. Prezentarea utilităţii unor meserii/profesii cunoscute 

Comunicare în limba română (CLR): 

1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat 

• Arte vizuale și abilități practice (AVAP): 

2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, 

muzicală, verbală, kinestezică 

• Muzică și mișcare (MM): 

3.2. Ascultarea cu atenţie a unui material muzical şi manifestarea interesului pentru experienţa muzicală  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

La finalul orei de Dezvoltare personală, elevii vor fi capabili 

OC1- Să corecteze  cel puțin patru enunțuri din cele șase spuse de cadrul didactic. 

OC2- Să recunoască profesia colegului, având la bază desenul cu obiectul specific fiecărei meserii. 

OC3- Să se interevalueze obiectiv, având la bază fișa de lucru. 

 

OPM 1 – Să  deseneze un obiect specific meseriei alese. Obiectivul va fi atins dacă obiectul este în concordanță cu meseria 

aleasă. 

OA 1 -  Să manifeste interes pentru lecţie, prin cel puțin o intervenție voluntară.
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ETAPELE LECTIEI 

 

Ob. 

Oper

ațion

ale 

 

  ACTIVITATEA  PROPUNATOAREI 

Resurse  

Procedurale 

Resurse 

materiale 

Forme de 

org. a 

activitati 

EVALUARE 

 

1.MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 - Se asigură climatul optim pentru desfăşurarea activităţii. 

Se pregătesc materialele necesare. 

Observaţia  

 

-   act 

frontală 

 

Observarea 

sistematică a 

comporta-

mentului 

elevilor 

 

 

2.CAPTAREA 

ATENŢIEI  

 Se citesc copiilor câteva ghicitori specifice diverselor meserii. 

      

 

Conversaţia  

 

ghicitori act. 

frontală 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comporta-

mentului de 

învăţare 

 

 

 

 

3.ANUNŢAREA TEMEI 

ȘI PRECIZAREA 

OBIECTIVELOR 

 La ora de Dezvoltare personală, vom discuta despre oamenii și 

meseriile lor. Se anunță obiectivele lecției. 

Se trece titlul și data pe tablă. 

Explicaţia Tabla  

Caietele 

elevilor 

Activ. 

frontală 

 

Observarea 

sist. 
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4.TRANSMITEREA/ 

ÎNSUȘIREA NOILOR 

CUNOȘTINȚE  

OC1 

OA1 

OC2 

OA1 

Jocul „Eu greșesc ,tu corecteazǎ! – 

Pescarul face prăjituri. Profesorul sancționează prin amenzi 

oamenii care încalcă legea. Polițistul conduce avionul. Ciobanul 

predă la școală. Pompierul vinde alimente. Farmacistul face 

curat prin case, apartamentele oamenilor. Se va audia „Ce miros 

au meseriile” 

https://www.youtube.com/watch?v=jUBT5m0vyXI 

Se poartă o discuție despre importanța meseriei în viața unei 

persoane. 

Conversația 

Exercițiul 

Conversația 

euristică 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Activ.. 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comporta-

mentului 

elevilor 

Aprecieri 

verbale 

Corectarea 

greșelilor 

 

 

5.FIXAREA 

CUNOȘTINȚELOR 

OC3 

OA1 

Reflecție:  

Elevii sunt întrebați dacă s-au gândit vreodată la viitoarea lor 

meserie. 

Apoi, sunt rugați să deseneze un obiect specific meseriei alese. 

După ce vor termina cu toții, se vor expune desenele iar elevii vor 

avea sarcina de a recunoaște profesia colegului după desenul 

realizat.  

Exercițiul 

Conversația 

Foi 

 

Creioane 

colorate 

Indivi-dual 

Frontal 

Observarea 

sistematică a 

comporta-

mentului 

elevilor 

6.  ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

 

 -Se fac aprecieri individuale, dar şi colective, privind 

participarea la desfăşurarea activităţii. Se lasă un bilețel în cutia 

emoțiilor care simbolizează emoția trăită pe parcursul orei dar și 

ce au învățat nou. 

Conversaţia 

 

Bilețel  

Cutia 

emoțiilor 

activ. 

frontala 

 

aprecieri  

verbale 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jUBT5m0vyXI
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COMMUNICATION, A NON-DISCRIMINATION MEAN IN THE EDUCATIONAL 

SYSTEM 

 

 
                                                Bogatu Ion Nicoleta 

Colegiul Național "Ion Neculce", sector 1, București  

 

 

 

As a legislative principle, non-discrimination requires respect for all human rights, by abstracting all external 

considerations (nationality, religion, social class, political orientation, religious belief, etc.) with exclusive promotion of 

human dignity, of the intrinsic values forming the moral, intellectual and spiritual consciousness of the individual integrated 

in a society.  

In a competitive society, education appears as a world in a continuous process of perfection, in which one 

permanently tries to restore social and moral identity by restitution to each individual and to disadvantaged groups, of the 

right to build their existence on non-discriminatory criteria, in order to evolve, through equal chances, to the process of 

social restoration. There is no doubt that this principle of equality of chances has positive effects, this one being adopted 

by most of educational systems. In the educational spectrum, the results are as expected: through comparative analysis, 

sociologists have found that the student's self-image develops if at the basis of its consolidation there are factors that depend 

on equality of chances and rights: the right to life, the right to speak, the right to education, the right to freedom, according 

to international regulations.16 The self-image can be assimilated to phenomena such as "self-consciousness", self-

confidence, self-respect, these ones being tinted by external factors that contribute to the development of the future adult. 

There is, though, a problem of the unitary character of education systems, and that is the empowerment17 on 

ethnical and national criteria, a fact which can represent a hindrance to educational, non-discriminatory systems, without 

favoring a minority or majority group.  Although a state forms its own education system, it will not be able to fully reflect 

unitary criteria because it functions internally, considering the moral, social, cultural, scientific, religious conjunction of 

the community it endorses.  

In order to enforce the non-discrimination principle, it is necessary and effective communication that generates 

trust and affection regardless of the social conjunction in which the student is positioned. Not only an effective 

communication is a breakthrough in the transmission of messages, but it clearly serves to the removal of violence, physical 

or linguistic aggression. For human dignity to be promoted, with all values inherited and achieved, it is recommended the 

resort to an expanded communication, based on love and respect.18  

From a sociological point of view, “Communication is a process of transmitting, processing and interpreting of 

information as symbolic messages between two or more persons, through specific channels.”19 

 
16 Mădălina Tomescu, Nicoleta Elena Buzatu, Marcela Monica Stoica, Exercitarea dreptului la nediscriminare şi egalitate 
de şanse în societatea contemporană,  2016, p. 159 
17 Florea Voiculescu, Analiză resurse-nevoi şi managementul strategic în învăţământ, Ed. Aramis, Bucureşti, 2004, p.  
136 
18 Cf. Samuel Smiles  „O comunicare eficientă se poate realiza atunci când există iubire şi respect.”- „Fii om de caracter!..., Este 
blândeţea un semn de slăbiciune?”-www.citatepedia.ro 
19 19 Irina Radu, Jean Badea, Suport de curs- Comunicare eficientă şi medierea conflictelor în mediul şcolar, A.D.D.E., p. 3 
 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2057 

 It has the role of causing the interlocutor to feel, think, live and show emotions, to transfer information. 

Throughout our lives, every time we encounter another human being, social interaction takes place. On the grounds of non-

discrimination, the teacher adopts an appropriate behavior, using a student-oriented linguistic and gesture system: visual 

contact, approval gestures, contextual attitude, creating a quiet environment, posture, the right space for listening, 

encouraging expressions, repeated questions, summing up the essentials, making sure the student understands what the 

other is referring to.  

  From the point of view of the education system, an emotional education and an effective communication 

contribute substantially to the student’s personal development. Positive emotions transmitted, positive feedback, moderate 

tone, assertiveness, student proximity, builds and support personality, also representing a foundation of learning. 

Communication and teacher-student relationship have a special role in the effectiveness of non-discrimination. 

Psychologists emphasize the manner in which the teacher interacts with students, believing that this leads to success in 

education. „ Students are more responsive to a teacher who creates a positive environment in the classroom, based on 

mutual trust”20, on optimal, effective communication, based only on positive stimulation even when the student is wrong. 

Whenever a little progress is achieved, praise creates a psycho-emotional environment in which the student gains self-

confidence and self-assessment and self-esteem are increasing. Thus, the student forgets that he felt different, forgets that 

he is "different", feeling integration and equality in relation to those around him. 

Non-discrimination contributes decisively to the development of humanity, implicitly to the creation of optimal 

ties between states, ensuring durable existential comfort, through the adoption of partnerships of friendship, assertiveness, 

integration, thus offering equal opportunities on a global scale.     

 

 

 
20 Carmen Maria Popa, O şcoală orinetată spre elev, Ed. Aramis, Bucureşti, 2009, p. 29 
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UTILIZAREA INSTRUMENTELOR ONLINE ÎN CADRUL LECȚIILOR 

INTERDISCIPLINARE – EXEMPLU DE BUNE PRACTICI 
 

Mihaela Slavu  

 Colegiul Național “ Nicolae Bălcescu” Brăila 

        Viorica Daniela Iconaru  

  Colegiul Național ”Ana Aslan” Brăila 

 

În acest articol vom prezenta utilizarea instrumentelor de predare online în cadrul lecției, ” Rezolvarea sistemelor 

de ecuaţii liniare”, ce folosește predarea interdisciplinară. 

Competenţele generale sunt: 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; 

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.  

Competenţele specifice acestei lecții sunt: aplicarea algoritmilor de calcul cu determinanţi în situaţii practice; 

rezolvarea unor sisteme utilizând algoritmi specifici; stabilirea unor condiţii de existenţă sau compatibilitate a unor sisteme 

şi identificarea unor metode adecvate de  rezolvare a acestora. 

Materialele didactice utilizate sunt  manualul de clasa a-XI-a, , utilizarea platformei online activetextbook care 

conține un material informativ cu teorie și aplicații rezolvate https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-1 

și https://padlet.com/slavumih2000/Bookmarks  

Lecția se desfășoară urmând toate etapele unui scenariu didactic:  

1. Moment organizatoric:  verificarea prezenţei elevilor şi notarea absenţelor (dacă sunt) în catalog; asigurarea unei 

atmosfere adecvate  pentru buna desfaşurare a orei; 

2. Captarea atenţiei: - verificarea temei elevilor prin sondaj folosind dialogul profesor-elev; elev-elev, prin confruntarea 

rezultatelor (în cazul în care apar diferenţe mari la rezultat, se rezolvă exerciţiile la tablă ). 

3. Reactualizarea cunoştinţelor: 

Rezolvarea unui sistem liniar folosind metoda matriceală de rezolvare a sistemelor 

Să se rezolve sistemul:  





=+

=+

883

33

yx

yx
     AX=B;  

1 2

3 8
A

 
=  

 
    

3

8
B

 
=  

 
 

x
X

y

 
=  

 
 de unde rezultă ( ) 0,1S = . 

4.  Informarea elevilor asupra obiectivelor lecţiei: - în cadrul orei de azi vom învăţa să rezolvăm sisteme de ecuaţii 

liniare, prin metoda lui Cramer sau folosind Teorema lui Kronecker-Cappelli sau Teorema lui Rouché. Profesorul de 

matematică le va explica elevilor noţiunile matematice ale lecţiei, iar profesorul de informatică le va explica cum sa 

folosească platforma online activetextbook. 

 5.  Prezentare de material nou : lecția nouă poate fi citită pe platforma online activetextbook  

https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-1 

                     Exercițiul propus la regula lui Cramer și rezolvarea acestuia se pot vizualiza la pagina 2 din aplicație 

https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-2 dacă se dă click pe Teoremă( regula lui Cramer)  : 

https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-1
https://padlet.com/slavumih2000/Bookmarks
https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-1
https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-2
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Aplicațiile cu sistemele de ecuații compatibil 

nedeterminate se găsesc în documentul Aplicații sisteme.pdf Documentul poate fi accesat de elevi direct de pe internet de 

la adresa https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-2,  când se dă click pe Teorama lui Kronecker-

Cappelli. Elevii pot urmări rezolvarea aplicațiilor propuse în documentul pdf Rezolvare sisteme compatibil 

nedeterminate.pdf. 

Pentru a înțelege cum se rezolvă sistemele omogene, elevii pot accesa exemplele popuse de profesor și rezolvarea 

lor în documentul sisteme omogene.pdf, care se găsește în activtextbook la adresa 

https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-4  

          6. Consolidarea cunoştinţelor şi asigurarea feed-back-ului: Fiecare elev va accesa exercițiile propuse de profesor,  

dând click pe titlul lecției Sisteme de ecuații liniare de la adresa https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-

1  . 

 Pe parcursul rezolvării exerciţiilor, profesorul de matematică intervine cu întrebări, adresate atât elevilor de la tablă cât şi 

celor din clasă, pentru a se clarifica demersul rezolvării, iar profesorul de informatică le explică elevilor cum să acceseze 

platforma cu lecţia şi aplicaţiile. 

 Pentru a obține feetbeakul la aceast capitol profesorul comunică linkul 

https://padlet.com/slavumih2000/Bookmarks  - unde elevul poate să completeze coloanele Știu- Vreau să știu- Am învățat 

. 

          Aplicațiile prezentate mai sus pot fi folosite și în predarea față în față, pentru a ușura munca profesorului și a elevului. 

Acesta are lecția deja scrisă pe platforma activtextbook și de aceea poate fi atent doar la explicațiile profesorului. 

Deasemeni pe aceeași platformă are și aplicații și exerciții rezolvate pe care le poate folosi ca model în rezolvarea temei 

pentru acasă. 

 Folosind https://padlet.com/slavumih2000/Bookmarks  profesorul primește feedback imediat din partea elevilor 

pentru a veni, în ora următoare, în întâmpinarea problemelor pe care le au aceștia. 

  

Bibliografie:  

1. https://scoalapenet.ro 

2. https://oradeatechhub.ro 

 

https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-2
https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-4
https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-1
https://activetextbook.com/active_textbooks/19108#page-1
https://padlet.com/slavumih2000/Bookmarks
https://padlet.com/slavumih2000/Bookmarks
https://scoalapenet.ro/
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PLANIFICARE TEMATICĂ ANUALĂ 

PROF.INV.PREȘCOLAR : PETRUSE-GOINA ALINA  

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR1 BUDUREASA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 BUDUREASA-BIHOR 

 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

Perioada Tema anuală de studiu Proiect tematic  Subtema proiectului  Tema săptămânală 

independentă 

13-09-

17.09.2021 

 Evaluare inițială ,,Grădiniță ,bine te-am găsit!” 

 

 

20.09-

24.09.2021 

 Evaluare inițială ,,Ce îmi mai amintesc?” 

 

 

 

27.09-1.10. Cine sunt/suntem? ,,Eu și lumea mea” ,, Eu și corpul meu” 

 

 

 

4.10-8.10.   ,,Acasa și la grădiniță” 

 

 

 

11.10-15.10. Când/cum și de ce se întâmplă? ,,Toamna bogată” ,,Simfonia toamnei” 

 

 

18.10-22.10.   ,,Coșul cu fructe de toamnă” 

 

 

 

1.11-5.11.   ,,În grădina de legume” 

 

 

 

8.11-12.11   ,,Flori de toamnă” 

 

 

 

15.11-19.11.   ,,Cum se pregătesc animalele sălbatice pentru iernat?” 

 

 

 

22.11-26.11. Cu ce  și cum exprimăm ceea ce 

simțim? 

  ,,Poveștile copilăriei” 

 

29.11-3.12.    ,,România,țara mea!” 

 

6.12-10.12 Când, cum și de ce se întâmplă? ,,Bucuriile iernii” ,,Moș Nicolae, prietenul copiilor”  
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13.12-17.12.   ,,Simfonia iernii” 

 

 

20.12-

22.12.2021 

  ,,Crăciunul copiilor” 

 

 

10.01.-

14.01.2022 

  ,, Jocurile copiilor”  

17.01-

21.01.2022 

   ,,Ținuturi polare” 

24.01.-

28.01.2022 

   ,,Frumusețea adâncurilor-Peștii” 

31.01-

4.02.2022 

Cum este ,a fost și va fi pe Pământ? ,,Prietenii necuvântători” ,,Animale domestice” 

 

 

7.02-11.02.   ,,Păsări de curte” 

 

 

 

14.02.-18.02.   ,,Animale sălbatice” 

 

 

21.02-25.02.    ,,Focul-prieten sau dușman? 

 

28.02-

4.03.2022 

Când ,cum și de se întâmplă? ,,Alai de primăvară” ,,Bucurii și vestitori ai primăverii”  

7.03-11.03.   ,,Legume timpurii” 

 

 

14.03.-18.03.  ,,Cu ce călătorim?” ,,Mijloace de transport” 

 

 

21.03-25.03.   ,,Călătorie în Univers” 

 

 

28.03.-1.04.    ,,Sănătatea din natură” 

 

4.04.-7.04. Cine și cum planifică /organizează o 

activitate? 

  ,,De la boabele de grâu la pâinea 

caldă” 

 

8.04.-14.04.  Scoala Altfel  

 

 

2.05.-6.05. Ce și cum vreau să fiu?   ,,  Meserii  îndrăgite” 

 

 

9.05.-13.05. Cum este , a fost și va fi pe Pământ?   ,,Timpul” 
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16.05-20.05.    ,,O lume minunată-insecte și 

flori” 

 

23.05-27.05. Cu ce exprimăm ceea ce simțim?   ,,La mulți ani, copile! 

 

30.05.-3.06.  Evaluare finală  ,,Cartea- universul cunoașterii” 

 

06.06-10.06.  Evaluare finală  ,, În curând voi fi școlar!” 
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PLANIFICARE 

CLASA a VII-a A 

Anul şcolar 2021 – 2022 
 

Profesor: CONSTANTIN ȘTEFANIA 

Şcoala Gimnazială „PROF. ION VIȘOIU”, CHITILA  

 

 

PLANIFICARE ANUALĂ 

Clasa a VII-a A 

An şcolar:  2021 / 2022 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

Curriculum aplicat: T.C. 4 ore/săptămână                                                                                     

Manual: Art Klett 

Profesor: CONSTANTIN ȘTEFANIA 

 

Unitatea de învăţare Nr. ore Săptămâna Observaţii 

SEMESTRUL I – 56 de ore 

I. RECAPITULARE INIȚIALĂ 4 I  

II. CĂLĂTORIE ÎN NECUNOSCUT 21 II-VII  

III.APROAPE DE CEILALȚI 23 VII-XII 30 Noiembrie-Sfântul 

Andrei 

1 Decembrie-Ziua Națională 

a României 

IV.LUCRAREA SCRISĂ SEMESTRIALĂ 4 XIII  

v. ORE LA DISPOZIȚIA PROFESORULUI 4 XIV  

SEMESTRUL AL II-LEA – 80 de ore 

I. HARTA SENTIMENTELOR 24 I-VI  

II. GRANIȚE ÎNTRE LUMI 18 VII-XI  

III. LUMEA DE PE SCENĂ 18 XI-XVI  

IV. ȘCOALA ALTFEL 4 XIV  
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V. LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ 4 XVII  

VI. CUNOAȘTEREA DE SINE 8 XVIII-XIX  

VII. RECAPITULARE FINALĂ 4 XX  

 136   

 

Planificare calendaristică pentru clasa a VII-a 

 

Clasa a VII-a A 

An şcolar:  2021 / 2022 

Curriculum aplicat: T.C. 4 ore/săptămână                                                                                                        

Profesor: CONSTANTIN ȘTEFANIA 

Semestrul I 

 

Unitatea de 

învăţare 

CS  Conţinuturi Nr. de 

ore 

Săptămâna Obs. 

Prezentarea manualului 

Recapitulare/evaluare inițială 

1 

1 

1 

1 

I  

13-17 

septembrie 

 

1. Călătorie în 

necunoscut 

 

21 

1.3 

1.4 

2.1 

2.3 

2.4 

3.1 

3.4 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

5.2 

• Textul narativ literar în proză: Cum e lumea de Veronica D. Niculescu (narativul literar, structură, 

legarea secvențelor narative; naratorul, personajele, autorul; enumerația)  

• Textul nonliterar, textul discontinuu. Anunțul 

• Text auxiliar: fragment din Amintiri din copilărie de Ion Creangă  

 

4 

 

II  

20-24 

septembrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Octombrie-

Ziua Mondială a 

Educației 

 

 

• Contacte culturale 1 III  

27 septembrie 

• Principii de interacțiune în comunicare 1 III  

29 septembrie 

• Fraza. Norme de punctuație 

• Conjuncția 

• Derivarea 

• Compunerea. Familia lexicală 

• Categorii semantice (actualizare). Confuzii paronimice 

• Pleonasmul 

• Îmbinări libere de cuvinte și locuțiuni. Termeni științifici. Limbaj popular. Variație regională a limbii 

• Utilizarea corectă a accentului. Variantele accentuale admise/neadmise de normă 

10 

 

 

III  

30 septembrie 

1 octombrie 

IV  

4-8 octombrie 

V  

11-15 

octombrie 
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• Etapele scrierii. Organizarea unui text în funcție de situația de comunicare 2 VI  

18-20 

octombrie 

• Recapitulare 2 VI  

21-22 

octombrie 

• Evaluare 1 VII 

25 octombrie 

 

 

2. Aproape de 

ceilalți 

 

23 

1.1 

1.2 

1.3 

2.2 

• Anunțarea proiectului de grup Valorile mele, valorile comunității 1 VII 

27 octombrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Noiembrie-

Sfântul Andrei 

 

1 Decembrie-

Ziua Națională a 

României 

 

• Textul narativ literar: Popa Tanda de Ioan Slavici (structura textului narativ; mijloacele de construcție 

a personajului; repetiția).Caracterizarea personajului 

4 VII  

28-29 

octombrie 

VIII  

1-3 noiembrie 

Aproape de 

ceilalți 

(continuare) 

 

 

Aproape de 

ceilalți 

(continuare) 

 

 

 

 

2.4 

3.2 

3.4 

4.1 

4.2 

4.4 

5.1 

• Text auxiliar: fragment din Inocenții de Ioana Pârvulescu 1 VIII  

4 noiembrie 

• Prezentarea și evaluarea proiectului Valorile mele, valorile comunității  1 VIII  

5 noiembrie 

• Fapte și opinii. Textul explicativ 1 IX  

8 noiembrie 

• Verbul. Tipuri de verbe. Locuțiunea verbală 

• Modurile și timpurile verbului 

• Forme verbale nepersonale: infinitivul și participiul 

• Forme verbale nepersonale: gerunziul și supinul 

• Posibilități combinatorii ale verbului. Circumstanțialul de cauză 

• Circumstanțialul de scop 

15 IX  

10-12 

noiembrie 

X 

15-19 

noiembrie 

XI 

22-26 

noiembrie 

XII  

2-3 decembrie 

 

Teză pe semestrul I • Pregătire pentru teză, susținerea tezei, discutarea tezei 4 XIII  
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6-10 decembrie  

 

 

 

Ore la dispoziția profesorului             4 XIV 

13-22 

DECEMBRIE 

    

 

TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 56  14 săptămâni 

 

Semestrul al II-lea 

Unitatea de 

învăţare 

CS  Conţinuturi Nr. de 

ore 

Săptămâna Obs. 

3. Harta 

sentimentelor 

 

 • Textul liric: Lacul de Mihai Eminescu (exprimarea emoțiilor și a sentimentelor, limbajul figurat) 

• Text auxiliar: Poveste sentimentală de Nichita Stănescu 

4 I 

10-14 ianuarie 

 

• Tradiții și obiceiuri legate de sentimente și emoții 

• Atitudini comunicative 

• Textul descriptiv 

• Evaluare 

     4 II 

17-21 ianuarie 

• Substantivul 

• Prepoziția 

• Posibilități combinatorii ale substantivului 

• Adjectivul 

• Posibilități combinatorii ale adjectivului 

•  

8 

 

III 

24-28 ianuarie 

IV 

31 ianuarie-4 

februarie 

 

• Textul descriptiv 

• Comentarea unor pasaje dintr-un text. Descrierea unei emoții 

1 

1 

V 

7-11 

FEBRUARIE 
• Recapitulare 1 
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• Evaluare 1 

4. Granițe între 

lumi 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

2.4 

3.1 

3.3 

4.1 

4.4 

4.5 

5.1 

• Textul narativ literar: Moara lui Călifar de Gala Galaction (acțiunea, timpul și spațiul, structura 

textului, fantasticul) 

• Textul multimodal: enciclopedia  

•  

5 VI 

14-18 februarie 

VII 

21 

FEBRUARIE 

 

 

• Text auxiliar: fragment din Sfânta-Fecioară-a-Rândunelelor de Marguerite Yourcenar 

• Elemente de mitologie românească: Baba-Dochia și tradiția mărțișorului 

1 

1 

VII 

23-24 

FEBRUARIE 

• Structura textului narativ oral 

• Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral 

1 

 

VII 

25 

FEBRUARIE 

• Pronumele personal. Pronumele personal de politețe. Pronumele reflexiv 

• Pronumele și adjectivul pronominal posesiv 

• Pronumele și adjectivul pronominal demonstrativ 

• Pronumele și adjectivul pronominal nehotărât 

• Pronumele și adjectivul pronominal interogativ 

• Pronumele și adjectivul pronominal relativ 

• Pronumele și adjectivul pronominal negativ 

• Adjectivul pronominal de întărire 

• Posibilități combinatorii ale pronumelui și adjectivului pronominal 

 

9  

 

VIII 

28 

FEBRUARIE-

4 MARTIE 

IX 

7-11 MARTIE 

X 

14 MARTIE 

• Structuri textuale: secvențe de tip narativ, explicativ, descriptiv, dialogat. Integrarea părților 1 X 

16 MARTIE 

5. Lumea de pe 

scenă 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

1.3 

2.1 

2.3 

2.4 

3.2 

3.4 

4.1 

4.3 

4.4 

• Textul dramatic: Vrem să vă dăruim câte o fereastră de Matei Vișniec (structura, rolul indicațiilor 

scenice, autorul; arta spectacolului, personajul dramatic; rolul dialogului, dialogul în textul scris și 

în spectacol 

 

 

 

• Dialogul în textul nonliterar. Interviul 

 

 

• Text auxiliar: fragment din Visul unei nopți de vară de William Shakespeare 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

X 

17-18 martie 

XI 

21- 23 martie 

 

XI 

24 martie 

 

XI 

25 martie 
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CUNOAȘTER

EA DE SINE 

 

 

   

• Proiect de grup. De la text la spectacol. Anunțarea proiectului 1 XII 

28 MARTIE 

• Textul dialogat. Tracul comunicativ 1 XII 

30 martie 

• Numeralul. Posibilități combinatorii ale numeralului 

• Adverbul. Posibilități combinatorii ale adverbului 

• Interjecția. Onomatopeele. Interjecția predicativă 

Textul liric: Harta de Marin Sorescu (libajul poeziei, metafora) 

Text auxiliar: Cum să faci portretul unei păsări de Jacques Prevert  

5 XII 

31 martie-1 

APRILIE 

XII 

4-7-APRILIE 

 

• ȘCOALA ALTFEEL 

• VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 

4 XIV 

8-14 aprilie  

15 APRILIE-1 

MAI 

• Tipare textuale de structurare a ideilor. Cererea 1 XV 

2 MAI 

• Recapitulare 2 XV 

4-5 MAI 

• Evaluare 1 6 MAI 

Teză pe semestrul al II-

lea 

• Pregătire pentru teză, susținerea tezei, discutarea tezei 

 

 

4 XVI 

9-13 MAI 

 

6. Cunoașterea 

de sine 

 

1.1 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

3.2 

3.3 

4.2 

4.3 

• Despre limba și cultura țărilor vecine 1 XVII 

16 mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Iunie-Ziua 

copilului 

• Strategii de ascultare activă 1 XVII 

18 mai 

• Sintaxa propoziției 1  XVII 

19 MAI 

• Stil: naturalețe, armonie, varietate, originalitate, concizie 1 XVII  

20 MAI 
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4.4 

4.5 

5.2 

• Recapitulare 3 XIII 

23-26 MAI  

 

 

 

 

 

 

 

• Evaluare 1 XVIII 

27 MAI 

 

 

 

 

Recapitulare finală      7 

      

XIX 

30 MAI-3 

IUNIE 

XX 

6-10 IUNIE 

20 săptămâni 

 

 

Planificarea pe unități de învățare 

SEMESTRUL I 

Unitatea a I-a: CĂLĂTORIE ÎN NECUNOSCUT – 21 ore 

Conţinuturi 

(detalieri) 

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și 

tehnici  de 

evaluare 
Timp 

(nr. 

ore)  

Metode și 

procedee de 

predare-învățare 

Materiale 

didactice 

Forme de 

organizare 

1. Textul narativ literar în 

proză 

Cum e lumea de Veronica 

D. Niculescu 

 

1.3. 

 

 

 

 

1.4. 

A1. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a 

atitudinilor exprimate într-un text literar 

A2. Realizarea planului sinoptic al unui text literar prin 

identificarea elementelor de bază din cadrul textului 

 

1 Conversaţia 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul de 

redactare 

Manualul 

digital, DEX, 

DOOM, caietul 

elevului, tabla 

 

 

Activitatea pe 

echipe Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Calitatea şi 

cantitatea 

răspunsurilor 

date  

2. Narativul literar. 

Structură. Legarea 

secvențelor Narative 

2.1 

 

 

 

 

 

2.3. 

A1. Identificarea tehnicilor și a structurilor narrative 

dintr-un text dat 

A2. Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de 

context 

A3. Exerciții de stabilire a corespondenței între anumite 

cuvinte date și sensurile lor contextuale 

A4. Exerciții de disociere a lumii reale de cea virtuală 

1 Conversaţia 

Exercițiul 

Explicaţia 

Exerciţiul  

Manualul 

digital, DEX, 

DOOM, caietul 

elevului, tabla 

 

Activitatea pe 

echipe Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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A5. Completarea unor enunțuri cu faptele de limbă 

omise 

3. Naratorul, personajele, 

autorul. Enumerația  

2.1. 

 

2.3. 

 

 

3.1. 

4.2. 

A1. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a 

atitudinilor exprimate într-un text literar 

A2. Identificarea tehnicilor și a structurilor narrative 

dintr-un text dat 

A3. Identificarea coordonatelor narative 

A4. Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul de 

redactare 

Volume de 

poezie, 

manualul, fişe de 

lucru, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Grila de 

evaluare a 

lecturii 

Autoevaluarea 

 

4. Semnificațiile textului 1.4. 

 

2.3.  

 

 

2.4. 

A1. Exerciții de sesizare a corelației dintre 

comportamentul verbal și nonverbal 

A2. Interpretarea elementelor definitorii ale 

comportamentului unui personaj, folosind argumente 

multiple, de tipuri diferite 

A3. Povestirea unor secvențe din text. 

 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul  

Manual, DEX, 

DOOM, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică 

Aprecierea 

răspunsurilor 

5. Textul nonliterar, textul 

discontinuu. Anunțul. 

2.1. 

 

 

2.4. 

 

 

A1. Formularea unor enunțuri privind mesajul unor texte 

de diverse tipuri (discontinue) 

A2. Identificarea trăsăturilor specifice 

A3. Participarea la proiecte organizate în context 

formale sau nonformale 

 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul  

Manual, DEX, 

DOOM, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică 

Aprecierea 

răspunsurilor 

6. Noi pagini - alte idei    

Text auxiliar Amintiri din 

copilărie de Ion Creangă 

 

 

2.1 

 

2.3. 

 

 

3.2. 

A1. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a 

atitudinilor exprimate într-un text literar 

A2. Realizarea planului sinoptic al unui text literar prin 

identificarea elementelor de bază din cadrul textului 

A3. Exerciţii de asociere a unor texte cu o serie de 

diagrame, tabele, grafice 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul de 

redactare 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Autoevaluarea 

Temă de lucru în 

clasă 

Portofoliul 
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7. Contacte culturale 5.1. 

 

 

5.2. 

 

 

 

A1. Exerciții de identificare a unor asemănări între 

cultura română și cultura popoarelor vorbitoare de limbi 

romanice 

A2. Promovarea culturii naționale prin utilizarea noilor 

tehnologii 

A3. Scrierea creativă pe tema unor călătorii imaginare 

într-un alt spațiu cultural 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

 

Activitatea pe 

echipe Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Aprecierea 

răspunsurilor 

Temă de lucru în 

clasă 

Portofoliul 

8. Principii de interacțiune 

în comunicare 

1.2 

 

1.3. 

 

 

 

A1. Transmiterea informației prin coduri diverse de 

comunicare  

A2. Exerciţii de anticipare a unor replici ale 

participanților la un dialog. 

A3. Exerciții de asumare de diferite roluri 

 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Aprecierea 

răspunsurilor 

Temă de lucru în 

clasă 

9. Fraza. Norme de 

punctuație 

4.1. 

 

4.3. 

 

 

 

 

A1. Verificarea corectitudinii, a coerenței semantice 

într-un mesaj scis 

A2. Întocmirea unor liste cu cele mai frecvente greșeli, 

associate cu enumerarea regulilor c ear trebui aplicate în 

scrierea corectă. 

A3. Exerciţii de transformare/rescriere a unor texte după 

criterii date 

A4. Exerciții de adecvare a mesajului la situația și scopul 

de comunicare, prin selectarea unor cuvinte. 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normelor 

lingvistice în vigoare 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul de 

redactare 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Aprecierea 

răspunsurilor 

Temă de lucru în 

clasă 

Portofoliul 

10. Conjuncția 

 

4.1. 

 

4.3. 

 

A1. Verificarea corectitudinii, a coerenței semantice 

într-un mesaj scis 

A2. Întocmirea unor liste cu cele mai frecvente greșeli, 

associate cu enumerarea regulilor c ear trebui aplicate în 

scrierea corectă. 

A3. Exerciţii de transformare/rescriere a unor texte după 

criterii date 

A4. Exerciții de adecvare a mesajului la situația și scopul 

de comunicare, prin selectarea unor cuvinte. 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normelor 

lingvistice în vigoare 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul de 

redactare 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Autoevaluarea 

Aprecierea 

răspunsurilor 
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11. Derivarea 

 

4.1. 

 

4.3. 

 

A1. Verificarea corectitudinii, a coerenței semantice 

într-un mesaj scis 

A2. Întocmirea unor liste cu cele mai frecvente greșeli, 

associate cu enumerarea regulilor c ear trebui aplicate în 

scrierea corectă. 

A3. Exerciţii de transformare/rescriere a unor texte după 

criterii date 

A4. Exerciții de adecvare a mesajului la situația și scopul 

de comunicare, prin selectarea unor cuvinte. 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normelor 

lingvistice în vigoare 

2 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul de 

redactare 

Învățarea prin 

descoperire 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Autoevaluarea 

12. Compunerea. Familia 

lexicală 

4.1. 

 

4.3. 

 

A1. Verificarea corectitudinii, a coerenței semantice 

într-un mesaj scis 

A2. Întocmirea unor liste cu cele mai frecvente greșeli, 

associate cu enumerarea regulilor c ear trebui aplicate în 

scrierea corectă. 

A3. Exerciţii de transformare/rescriere a unor texte după 

criterii date 

A4. Exerciții de adecvare a mesajului la situația și scopul 

de comunicare, prin selectarea unor cuvinte. 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normelor 

lingvistice în vigoare 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul de 

redactare 

 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Autoevaluarea 

13. Pleonasmul  4.1. 

 

4.3. 

 

A1. Verificarea corectitudinii, a coerenței semantice 

într-un mesaj scis 

A2. Întocmirea unor liste cu cele mai frecvente greșeli, 

associate cu enumerarea regulilor c ear trebui aplicate în 

scrierea corectă. 

A3. Exerciţii de transformare/rescriere a unor texte după 

criterii date 

A4. Exerciții de adecvare a mesajului la situația și scopul 

de comunicare, prin selectarea unor cuvinte. 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normelor 

lingvistice în vigoare 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul de 

redactare 

Învățarea prin 

descoperire 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Autoevaluarea 

Aprecierea 

răspunsurilor 

14. Categorii semantice 

(actualizare). Confuzii 

paronimice 

4.1. 

 

4.3. 

 

A1. Verificarea corectitudinii, a coerenței semantice 

într-un mesaj scis 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe Activitate 

frontală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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A2. Întocmirea unor liste cu cele mai frecvente greșeli, 

associate cu enumerarea regulilor c ear trebui aplicate în 

scrierea corectă. 

A3. Exerciţii de transformare/rescriere a unor texte după 

criterii date 

A4. Exerciții de adecvare a mesajului la situația și scopul 

de comunicare, prin selectarea unor cuvinte. 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normelor 

lingvistice în vigoare 

Explicaţia 

Exerciţiul de 

redactare 

Învățarea prin 

descoperire 

Activitate 

individuală 

Autoevaluarea 

Aprecierea 

răspunsurilor 

15. Îmbinări libere de 

cuvinte și locuțiuni. 

Termeni științifici. Limbaj 

popular. Variație regională 

a limbii 

4.3. 

 

4.4. 

A1. Exerciții de utilizare a dicționarului și a altor surse 

documentare 

A.2. Sesizarea consecințelor pe care încălcările 

normelor învățate le pot avea în înțelegerea unui text și 

în deteriorarea imaginii celui care comunică. 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Autoevaluarea 

Aprecierea 

răspunsurilor 

16. Utilizarea corectă a 

accentului. Variantele 

accentuate 

admise/neadmise de 

normă 

4.3. 

 

4.4. 

A1. Exerciții de utilizare a dicționarului și a altor surse 

documentare 

A.2. Sesizarea consecințelor pe care încălcările 

normelor învățate le pot avea în înțelegerea unui text și 

în deteriorarea imaginii celui care comunică. 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Autoevaluarea 

Aprecierea 

răspunsurilor 

17. Etapele scrierii. 

Organizarea unui text în 

funcție de situația de 

comunicare 

3.2.  

 

 

4.1. 

A1. Prezentarea unei cărți citite sau a unui film, 

valorificând tehnologia modernă și utilizarea 

internetului 

A2. Verificarea corectitudinii, coerenței semantice într-

un text 

1 Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul de 

redactare 

 

Manualul, 

volume, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Autoevaluarea 

Aprecierea 

răspunsurilor 

18. Recapitulare 1.1. 

 

 

1.2. 

1.4. 

2.1. 

 

2.3. 

 3.1.   

3.3. 

A1. Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea 

informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit 

A2. Comentarea unor secvențe relevante din text 

A3. Exersarea elementelor de vocabular 

A4. Redactarea unui text, prin adecvarea mesajului la 

scopul și situația de comunicare 

A5. Scrierea unui text cu început dat 

A6. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor 

achiziţii lingvistice 

A7. Exerciţii de alcătuire a unei familii lexicale 

2 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul 

Fişe de lucru 

Manualul 

Volume de  

Caietul elevului 

 Tabla  

Activitatea pe 

echipe Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Autoevaluarea 

Temă de lucru în 

clasă 

Portofoliul 
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4.1. 

 

4.5. 

 

5.1. 

5.2. 

A8. Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

A9. Exprimarea opiniei/ a emoțiilor, sentimentelor și 

atitudinilor într-un text elaborat pe baza unor criterii date 

14. Evaluare 2.2. 

3.1. 

4.2. 

4.5. 

A1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor 

teoretice însușite, pentru a demonstra dezvoltarea 

competențelor specifice vizate 

 Exerciţiul 

Lucrul cu textul 

 

Testul propus Activitate 

independentă 

Activitate 

individuală  

Aprecierea 

fişelor de 

evaluare 

 

 

Unitatea a II-a: APROAPE DE CEILALȚI – 23 ore 

Conţinuturi 

(detalieri) 

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și tehnici  

de evaluare Timp 

(nr. 

ore)  

Metode și 

procedee de 

predare-învățare 

Materiale 

didactice 

Forme de 

organizare 

1. Comunicare orală - Text 

suport: Popa Tanda de 

Ioan Slavici: 

- Performarea actelor de 

limbaj: relația dintre 

structura lingvistică a 

actului de limbaj, intenția 

de comunicare și efectul 

actului de limbaj 

1.1. 

 

 

 

 

1.2. 

 

1.4. 

A1. Recunoașterea reperelor spațiale și temporale dintr-

un text ascultat  

A2. Extragerea informațiilor esențiale și de detaliu din 

diferite texte  

A3. Identificarea sensului global al unui text audiat 

A4. Elaborarea unui text oral pornind de la o imagine 

dată 

A5. Exerciții de construire a unei situații de comunicare 

pornind de la un aspect relevant  

A6. Exerciții de extragere a unor informații   dintr-un 

dialog 

 

1 Conversația 

Explicația 

Argumentarea 

Învățarea prin 

descoperire 

Jocul de rol 

Manualul, 

caietul elevului, 

tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Evaluare colegială 

Autoevaluare 

2.-3. Structura textului 

narativ-  Text-suport: Popa 

Tanda de Ioan Slavici: 

 

 

1.1. 

 

 

1.2. 

 

1.3. 

1.4. 

A1. Exerciţii de ascultare activă 

A2. Parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat 

A3. Identificarea sensului global al unui text audiat 

A4. Exprimarea unui punct de vedere referitor la o idee 

extrasă dintr-un text 

A5. Relatarea de întâmplări, folosind pantomima 

A6. Prezentarea unui proiect de grup folosind noile 

tehnologii 

2 Conversația 

Explicația 

Argumentarea 

Învățarea prin 

descoperire 

Jocul de rol 

Manualul, 

caietul elevului, 

tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Evaluare colegială 

Autoevaluare 
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A7. Exerciţii de completare a unui test de evaluare a 

comportamentelor interlocutorilor, prin prezentări 

realizate cu ajutorul noilor tehnologii 

 

4. Mijloace de construcție 

a personajului. Repetiția 

 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

 

 

2.4. 

 

2.5. 

 

 

3.1. 

 

4.5. 

A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate pentru 

rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi interpretare 

A2. Coroborarea datelor schemelor logice ale textelor, 

asocierea termenilor în vederea rezumării unui text 

A3. Exerciţii de disociere a lumii reale de cea virtuală 

A5. Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii 

A6. Colectarea de informaţii din diverse surse 

A7. Interpretarea elementelor definitorii ale 

comportamentului unui personaj, folosind argumente 

multiple, de diferite tipuri 

A8. Redactarea unor compuneri narative şi descriptive, 

pe diverse teme 

A9. Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul de 

redactare 

Manualul 

Fişe de lucru 

Caietul elevului 

Tabla 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală/ 

în perechi 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Evaluare 

complementară 

Grila de lectură 

 

5. Conflictul. 

Complexitatea 

personajului 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

2.4. 

 

2.5. 

 

3.1. 

 

4.5. 

A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate pentru 

rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi interpretare 

A2. Coroborarea datelor schemelor logice ale textelor, 

asocierea termenilor în vederea rezumării unui text 

A3.Redactarea carcterizării personajului 

A5. Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii 

A6. Colectarea de informaţii din diverse surse 

A7. Compararea actelor de limbaj în textul narativ 

A8. Redactarea unor compuneri narative şi descriptive, 

pe diverse teme 

A9. Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul de 

redactare 

Manualul 

Fişe de lucru 

Caietul elevului 

Tabla 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală/ 

în perechi 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Evaluare 

complementară 

Grila de lectură 

 

6. Semnificațiile textului 

 

2.1. 

 

 

A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate pentru 

rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi interpretare 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

 

Manualul 

Fişe de lucru 

Activitate 

frontală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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2.2. 

 

 

2.3. 

2.4. 

 

 

2.5. 

 

3.1. 

 

4.5. 

A2. Coroborarea datelor schemelor logice ale textelor, 

asocierea termenilor în vederea rezumării unui text 

A3. Exerciţii de elaborare a rezumatului 

A5. Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii 

A6. Colectarea de informaţii din diverse surse 

A7. Stabilirea criteriilor de selectare a textelor şi a 

reperelor de lectură, în contextul cultural dat 

A8. Redactarea unor compuneri narative şi descriptive, 

pe diverse teme 

A9. Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul de 

redactare 

Caietul elevului 

Tabla 

 

Activitate 

individuală/ 

în perechi 

Evaluare 

complementară 

Grila de lectură 

 

7. Noi pagini. Alte idei. 2.1. 

 

 

 

2.3. 

2.4. 

 

 

2.5. 

 

A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate pentru 

rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi interpretare 

A2. Coroborarea datelor schemelor logice ale textelor, 

asocierea termenilor în vederea rezumării unui text 

A3. Exerciţii de elaborare a rezumatului 

A5. Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii 

A6. Colectarea de informaţii din diverse surse 

 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul de 

redactare 

Manualul, 

caietul elevului, 

tabla 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală/ 

în perechi 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Evaluare 

complementară 

 

8. Fapte și opinii. Textul 

explicativ 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

2.4. 

 

2.5. 

 

3.1. 

 

4.5 

A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate pentru 

rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi interpretare 

A2. Coroborarea datelor schemelor logice ale textelor, 

asocierea termenilor în vederea rezumării unui text 

A3. Exerciţii de elaborare a rezumatului 

A5. Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii 

A6. Colectarea de informaţii din diverse surse 

A7. Stabilirea criteriilor de selectare a textelor şi a 

reperelor de lectură, în contextul cultural dat 

A8. Redactarea unor compuneri narative şi descriptive, 

pe diverse teme 

A9. Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul de 

redactare 

Manualul, 

caietul elevului, 

tabla 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală/ 

în perechi 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Evaluare 

complementară 
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9. Verbul. Tipuri de verbe 

 

4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

 

 

 

4.5. 

A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri ortografice 

A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței semantice 

într-un text 

A3. Exerciţii care să necesite utilizarea dicţionarului 

ortoepic 

A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin 

jocuri/rebusuri 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul  

Manual, DEX, 

DOOM, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observare 

sistematică a 

activităţii şi a 

comportamentului 

elevilor  

Gradul de înţelegere 

şi de aplicare a 

noţiunilor 

10.Locuțiunea verbală 4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

 

 

 

4.5. 

A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri ortografice 

A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței semantice 

într-un text 

A3. Exerciţii care să necesite utilizarea dicţionarului 

ortoepic 

A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin 

jocuri/rebusuri 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Manual, DEX, 

DOOM, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observare 

sistematică a 

activităţii şi a 

comportamentului 

elevilor  

Gradul de înţelegere 

şi de aplicare a 

noţiunilor 

11.- 12. Modul indicativ. 

Modul Imperativ 

4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

 

 

 

4.5. 

A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri ortografice 

A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței semantice 

într-un text 

A3. Exerciţii care să necesite utilizarea dicţionarului 

ortoepic 

A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin 

jocuri/rebusuri 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

2 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Manual, DEX, 

DOOM, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observare 

sistematică a 

activităţii şi a 

comportamentului 

elevilor  

Gradul de înţelegere 

şi de aplicare a 

noţiunilor 

13. Modul conjunctiv. 

Modul conditional-optativ 

4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

 

 

 

4.5. 

A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri ortografice 

A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței semantice 

într-un text 

A3. Exerciţii care să necesite utilizarea dicţionarului 

ortoepic 

A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin 

jocuri/rebusuri 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Manual, DEX, 

DOOM, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observare 

sistematică a 

activităţii şi a 

comportamentului 

elevilor  

Gradul de înţelegere 

şi de aplicare a 

noţiunilor 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2078 

14.Forme verbale 

nepersonale: infinitivul și 

participiul 

4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

 

 

 

4.5. 

A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri ortografice 

A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței semantice 

într-un text 

A3. Exerciţii care să necesite utilizarea dicţionarului 

ortoepic 

A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin 

jocuri/rebusuri 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Manual, DEX, 

DOOM, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observare 

sistematică a 

activităţii şi a 

comportamentului 

elevilor  

Gradul de înţelegere 

şi de aplicare a 

noţiunilor 

15. Forme verbale 

nepersonale :gerunziul și 

supinul 

4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

 

 

 

4.5. 

A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri ortografice 

A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței semantice 

într-un text 

A3. Exerciţii care să necesite utilizarea dicţionarului 

ortoepic 

A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin 

jocuri/rebusuri 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Manual, DEX, 

DOOM, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observare 

sistematică a 

activităţii şi a 

comportamentului 

elevilor  

Gradul de înţelegere 

şi de aplicare a 

noţiunilor 

16.- 17. Posibilități 

combinatorii ale verbului: 

circumstanțialul de cauză 

4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

 

 

 

4.5. 

A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri ortografice 

A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței semantice 

într-un text 

A3. Exerciţii care să necesite utilizarea dicţionarului 

ortoepic 

A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin 

jocuri/rebusuri 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

2 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Manual, DEX, 

DOOM, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

grupe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observare 

sistematică a 

activităţii şi a 

comportamentului 

elevilor  

Gradul de înţelegere 

şi de aplicare a 

noţiunilor 

18. Posibilități 

combinatorii ale verbului: 

circumstanțialul de scop 

4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

 

 

 

4.5. 

A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri ortografice 

A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței semantice 

într-un text 

A3. Exerciţii care să necesite utilizarea dicţionarului 

ortoepic 

A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin 

jocuri/rebusuri 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Manual, DEX, 

DOOM, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

grupe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observare 

sistematică a 

activităţii şi a 

comportamentului 

elevilor  

Gradul de înţelegere 

şi de aplicare a 

noţiunilor 
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19. Verbul - aplicații 4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

 

 

 

4.5. 

A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri ortografice 

A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței semantice 

într-un text 

A3. Exerciţii care să necesite utilizarea dicţionarului 

ortoepic 

A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin 

jocuri/rebusuri 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Manual, DEX, 

DOOM, caietul 

elevului, tabla 

Activitatea pe 

grupe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observare 

sistematică a 

activităţii şi a 

comportamentului 

elevilor  

Gradul de înţelegere 

şi de aplicare a 

noţiunilor 

20. Caracterizarea 

personajului 

 

2.1 

 

 

2.2. 

 

 

 

2.3. 

2.5. 

 

 

3.1. 

 

4.5. 

A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate pentru 

rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi interpretare 

A2. Coroborarea datelor schemelor logice ale textelor, 

asocierea termenilor în vederea rezumării unui text 

A3. Exerciţii de elaborare a rezumatului 

A5. Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii 

A6. Colectarea de informaţii din diverse surse 

A7. Stabilirea criteriilor de selectare a textelor şi a 

reperelor de lectură, în contextul cultural dat 

A8. Redactarea unor compuneri narative şi descriptive, 

pe diverse teme 

A9. Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul de 

redactare 

Volume de 

fabule 

Manualul 

Fişe de lucru 

Caietul elevului 

Tabla 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală/ 

în perechi 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Evaluare 

complementară 

Grila de lectură 

 

21.-22. Recapitulare 

 

2.4. 

 

3.3. 

 

4.4. 

 

4.5. 

A1. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere pe 

teme diferite 

A2. Exerciţii de concepere a unui text pe o temă dată 

A3. Identificarea greşelilor de fonetică dintr-un mesaj  

A4. Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul de 

redactare 

Manualul, fişe 

de lucru,  

caietul elevului, 

tabla 

 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Evaluarea colegială 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

23. Evaluare 2.4. 

3.3. 

4.4. 

4.5. 

A1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor 

teoretice însușite, pentru a demonstra dezvoltarea 

competențelor specifice vizate 

 Exerciţiul 

Lucrul cu textul 

 

Testul propus Activitate 

independentă

/individual 

Aprecierea fişelor 

de evaluare 

 

 

SEMESTRUL AL II-LEA 
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Unitatea a III-a: HARTA SENTIMENTELOR  

24 de ore 

 

Conţinuturi 

(detalieri) 

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și tehnici  

de evaluare 
Timp 

(nr. 

ore)  

Metode și 

procedee de 

predare-

învățare 

Materiale 

didactice 

Forme de 

organizare 

Textul liric:  

Lacul de Mihai 

Eminescu 

2.1. 

 

2.3. 

-Activități de prelectură orientate spre reflecția asupra 

semnificațiilor iubirii și a emoțiilor asociate acesteia 

-Scurtă prezentare a autorului 

-Lectura textului-suport 

-Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură 

-Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a atitudinilor 

exprimate într-un text literar liric 

-Investigație privitoare la organizarea textului sub formă de 

strofe și de versuri 

-Investigații privitoare la măsură ritm, rimă 

1 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Procedee de 

citire activă 

 

Textul-suport 

Manualul/digital,Gh

idul profesorului 

Tabla 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Activitate în 

perechi 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Aprecieri privind 

rezolvările 

propuse de elevi 

Textul liric. Exprimarea 

emoțiilor și a 

sentimentelor 

2.1 

 

 

 

Activități de lectură (lucrul cu textul): 

-Exerciții de disociere a emoțiilor de sentimente 

-Identificarea emoţiilor și a sentimentelor în poezia Lacul 

de Mihai Eminescu 

-Exerciții de identificare a mărcilor subiectivității în textul 

liric 

-Exerciții de disociere a autorului de vocea lirică  

1 

 

Conversaţia 

Exercițiul 

Explicaţia 

 

Textul-suport 

Manualul/digital,Gh

idul profesorului 

Tabla 

 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Aprecieri 

privind rezolvările 

propuse de elevi 

Strategii de interpretare a 

Limbajului figurat 

 

2.1 

2.3. 

Activități de lectură (lucrul cu textul): 

-Exerciții de identificare a elementelor cadrului natural 

-Identificarea epitetelor, a personificărilor și a comparațiilor 

din textul liric 

Exerciții de interpretare a semnificațiilor fig. de stil 

2 

 

Conversaţia 

Lucrul cu 

textul 

Explicaţia 

Procedee de 

citire activă 

Textul-suport 

Manualul/digital,  

Ghidul profesorului 

Tabla 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

Autoevaluarea 

Semnificațiile textului 

 

2.1 

2.3.  

 

 

 

Activități de postlectură: 

-Exerciții de formulare a unor răspunsuri personale/creative 

privind semnificațiile textului 

-Exerciții de formulare a unor răspunsuri personale/creative 

privind mesajul textului 

-Rezolvarea minitestului 

1 

 

Conversaţia 

Lucrul cu 

textul 

Explicaţia 

Exerciţiul  

Textul-suport 

Manualul/digital,  

Ghidul profesorului 

Tabla 

 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică 

Aprecierea 

răspunsurilor 
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Text auxiliar: 

Poveste sentimentală 

de Nichita Stănescu 

2.1. 

 

2.3. 

Lectura fragmentului 

-Discuții privind impresiile elevilor după prima lectură 

-Exerciții de comparare a impresiilor create de poezia Lacul 

de M. Eminescu, respectiv de poezia Poveste sentimentală 

de N. Stănescu 

-Exerciții de formulare orală a unor idei privind 

semnificațiile textului 

-Exerciții de justificare a unor puncte de vedere 

-Oferirea unor sugestii de lectură 

2 

 

Procedee de 

citire activă 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

Textul-suport 

Manualul/digital,Gh

idul profesorului 

Tabla 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Activitate în 

perechi 

Portofoliu: Colaj 

cu imagini 

inspirate de mitul 

lui Orfeu 

Tradiții și obiceiuri 

legate de sentimente și 

emoții 

5.1 

 

 

 

-Exerciții de formulare a unor opinii despre importanța unor 

sărbători dedicate sentimentelor și emoțiilor 

-Lectura unor fragmente de texte pentru investigarea 

modului în care se exprimă sentimentele în literatura 

populară 

Exerciții de disociere a elementelor specifice mitului, 

respectiv ritualurilor 

1 

 

Metoda: Știu-

vreau să știu-

am învățat 

Textul-suport 

Manualul/digital 

Internet  

Activitatea pe 

grupe 

Activitate 

frontală 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Aprecieri 

privind rezolvările 

propuse de elevi 

Atitudini comunicative 1.2. 

1.4. 

-Exerciții de identificare a mijloacelor lingvistice de 

manifestare a respectului și a toleranței 

-Investigații privind modalitățile de exprimare și de 

recunoaștere a emoțiilor 

1 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

Manualul 

Ghidul profesorului 

 

Activitate 

frontală 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

Textul descriptiv 1.2. 

1.4. 

-Exerciții ghidate de lectură a imaginii 

-Exerciții ghidate de portretizare orală a unor 

persoane/personaje, după imagini 

-Descoperirea elementelor unui portret care pot face 

obiectul unei descrieri 

-Exerciții de disociere a descrierii obiective de cea 

subiectivă 

-Exerciții de descriere orală 

1 

 

Conversația 

Explicația 

Argumentarea 

 

Manualul 

Resursedigitale  

Ghidul profesorului 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Activitatea pe 

echipe 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 
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Substantivul 4.4. 

4.5. 

-Actualizare, prin exerciții, a cunoștințelor despre 

substantive și despre categoriile gramaticale ale acestuia 

-Exerciții de recunoaștere a substantivelor comune și proprii 

-Exerciții de recunoaștere a substantivelor simple și 

compuse 

-Exerciții de identificare a numărului substantivelor și de 

recunoaștere a substantivelor nonnumărabile 

-Exerciții de recunoaștere a substantivelor colective 

-Exerciții de identificare a cazurilor substantivelor 

-Exerciții de analiză a substantivelor 

-Investigații privitoare la recunoașterea locuțiunilor 

substantivale 

2 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Manualul 

Resursedigitale  

Ghidul profesorului 

Caietul elevului 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Activitatea pe 

echipe 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Aprecieri 

privind rezolvările 

propuse de elevi 

Prepoziția 4.1. 

4.3. 

-Exerciții de identificare a prepozițiilor simple și compuse 

-Investigații privitoare la recunoașterea locuțiunilor 

prepoziționale 

-Investigații privitoare la recunoașterea regimului cazual 

-Exerciții de verificare a corectitudinii exprimării prin 

utilizarea adecvată a prepozițiilor 

1 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Manualul 

Caietul elevului 

Fișe de lucru 

Cartea mea de 

gramatică 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

 

Aprecieri 

privind rezolvările 

propuse de elevi 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

Posibilități combinatorii 

ale 

substantivului 

 

4.2. 

4.5. 

-Exerciți de identificare a calității substantivului: centru sau 

adjunct 

-Exerciții de identificare a tipurilor de subiecte 

-Exerciții de identificare a funcțiilor sintactice ale 

substantivelor și a cazurilor acestora 

-Exerciții de analiză a substantivelor 

 

 

 

2 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

Manualul 

Caietul elevului 

Fișe de lucru 

Cartea mea de 

gramatică 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Aprecieri 

privind rezolvările 

propuse de elevi 

Adjectivul 4.1. 

4.5. 

-Actualizare, prin exerciții, a cunoștințelor despre 

adjective 

-Exerciții de recunoaștere a tipurilor de adjective (propriu-

zise, participiale) 

-Exerciții de identificare a variabilității adjectivelor 

-Exerciții de identificare a gradelor de comparație ale 

adjectivelor 

-Investigații privitoare la recunoașterea mijloacelor 

expresive de redare a superlativului absolut 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Manualul 

Caietul elevului 

Fișe de lucru 

Cartea mea de 

gramatică 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

 

Aprecieri 

privind rezolvările 

propuse de elevi 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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-Investigații privitoare la recunoașterea și identificarea 

locuțiunilor adjectivale 

Posibilități combinatorii 

ale 

adjectivului 

4.1. 

4.5. 

-Exerciții de identificare a calității adjectivului: centru sau 

adjunct 

-Exerciții de identificare a funcțiilor sintactice ale 

adjectivelor 

-Exerciții de analiză a adjectivelor 

-Rezolvarea minitestului 

2 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Manualul 

Caietul elevului 

Fișe de lucru 

Cartea mea de 

gramatică 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

 

Aprecieri 

privind rezolvările 

propuse de elevi 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Textul descriptiv 3.1. 

3.3. 

-Exerciții orale de descriere, pentru pregătirea unui text 

descriptiv 

-Exerciții ghidate de observare a detaliilor din care este 

alcătuit un portret de tip tablou 

-Pregătire pentru redactarea textului descriptiv: realizarea 

planului și redactarea ciornei 

-Redactarea textului descriptiv 

1 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Manualul 

Caietul elevului 

Resurse digitale 

Cartea mea de 

gramatică 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Comentarea unor pasaje 

dintr-un text. Descrierea 

unei emoții 

3.1. 

3.3. 

-Exerciții de identificare a emoțiilor în textele-suport 

-Exerciții ghidate de comentare a unor secvențe dintr-un 

text  prin parcurgerea unor etape de 

Comprehensiune, de formulare a ideii principale, de 

identificare a unor legături între imagini, de identificare a 

unor figuri de stil și de interpretare a mesajului acestora 

-Exerciții ghidate de descriere a unor emoții experimentate 

personal 

1 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Manualul 

Caietul elevului 

Resurse digitale 

Cartea mea de 

gramatică 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Recapitulare Toate competențele specifice valorificate  

în unitate, în domeniile lectură, limbă română 

și redactare 

Exerciții recapitulative 

 

2 

 

Conversaţia 

Exerciţiul 

Caietul elevului 

Cartea mea de 

gramatică 

Activitate 

frontală 

Aprecieri pri-vind 

rezolvările 

propuse de elevi 

Evaluare 2.1.  2.3.  3.1.  3.3.  4.1.  4.2.  4.3.  4.4.  4.5 Test 1 

 

Exerciţiul Test Activitate 

individuală 

Evaluare sumativă 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea a IV-a: GRANIŢE ÎNTRE LUMI – 18 ore 
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Conţinuturi 

(detalieri) 

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și tehnici  

de evaluare Timp 

(nr. 

ore) 

Metode și 

procedee de 

predare-învățare 

Materiale 

didactice 

Forme de 

organizare 

1. Lectură. Textul 

narativ literar.  

Text-suport: 

Moara lui Călifar de Gala 

Galaction 

Lectură expresivă și 

explicativă 

 

2.3 

 

2.4 

 

2.2 

A1.Exerciţii de ascultare activă 

A2.Identificarea sensului global al unui text audiat 

A3.Exprimarea unui punct de vedere referitor la o idée 

extrasă dintr-un text 

A4.Identificarea tehnicilor şi a structurilor narative 

dintr-un text dat 

A5.Lectura/povestirea unor secvenţe din diverse texte 

A6.Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de 

context 

 

1 Conversația 

Explicația 

Argumentarea 

Învățarea prin 

descoperire 

Jocul de rol 

Manualul, 

caietul elevului, 

tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea şi 

aprecierea verbală 

Temă de lucru în 

clasă 

Calitatea şi 

cantitatea 

răspunsurilor date  

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

2. Lectură. Textul 

narativ literar 

Text-suport:   

Moara lui Călifar de Gala 

Galaction 

Acţiunea, timpul şi spaţiul. 

Structura textului 

(fantasticul) 

 

2.3 

 

2.4 

 

2.2 

 

2.1 

 

4.2 

A1.Exerciţii de ascultare activă 

A2.Parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat 

A3.Identificarea sensului global al unui text audiat 

A4.Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de 

context 

A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

A6. Identificarea coordonatelor narative 

A7. Discuţii în grup în care elevii să-şi formuleze 

responsabil/ conştient argumentele şi opiniile 

1 Conversația 

Explicația 

Argumentarea 

Învățarea prin 

descoperire 

 

Manualul, 

caietul elevului, 

tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea şi 

aprecierea verbală 

Temă de lucru în 

clasă 

Calitatea şi 

cantitatea 

răspunsurilor date  

 Portofoliul 

Aprecierea 

răspunsurilor 

3. Lectură. Textul 

narativ literar.  

Text-suport: 

 Moara lui Călifar de Gala 

Galaction 

Personajele 

 

2.3 

 

2.4 

 

2.2 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

A1.Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate pentru 

rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi interpretare 

A2.Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a 

atitudinilor exprimate într-un text literar 

A3.Colectarea de informaţii din diverse surse 

A4.Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere pe 

teme diferite 

A5.Interpretarea elementelor definitorii ale 

comportamentului unui personaj, folosind în mod 

adecvat cunoştinţele despre text şi categoriile 

gramaticale învăţate  

A6.Crearea unor jocuri de cuvinte 

A7. Redactarea de caracterizări a unor personaje 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul de 

redactare 

Volume de 

poezii 

Manualul 

Fişe de lucru 

Caietul elevului 

Tabla 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală/ 

În perechi 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Evaluare 

complementară 

Grila de lectură 

 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2085 

   3.1 A8.Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

4.Lectură 

Text narativ literar: 

 Moara lui Călifar de Gala 

Galaction 

 Semnificaţiile textului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 

 

 

2.3. 

 

 

A1.Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate pentru 

rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi interpretare 

A2.Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a 

atitudinilor exprimate într-un text literar 

A3.Formularea unor ipoteze, supoziţii privind 

coordonata spaţio – temporală a unei acţiuni 

A4.Colectarea de informaţii din diverse surse 

A5.Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere pe 

teme diferite 

A6.Crearea unor jocuri de cuvinte 

A7.Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de 

context  

A8.Producerea unor mesaje care să redea atitudini, 

folosind în mod adecvat cunoștințele despre text și 

categoriile gramaticale învățate. 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul de 

redactare 

Volume de 

poezii 

Manualul 

Fişe de lucru 

Caietul elevului 

Tabla 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală/ 

În perechi 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Evaluare 

complementară 

Grila de lectură 

 

5.Textul multimodal 

(actualizare). Enciclopedia 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

6. Elemente de mitologie 

românească 

Baba –Dochia şi tradiţia 

mărţişorului 

2.1 

 

 

2.3 

 

 

3.3 

 

 

 

2.3 

 

 

3.2 

 

 

 

 

5.1 

 

A1. Formularea unor enunţuri privind mesajul unor texte 

de diverse tipuri (continue, discontinue sau 

multimodale) 

A2. Exerciţii de disociere a lumii reale de cea virtuală 

A3. Exerciţii de folosire a diverselor surse pentru 

realizarea unei lucrări complexe, corelând informaţia 

selectată cu ideile unui plan personal realizat anterior 

A1.Identificarea sensului global al unui text audiat 

A2. Exerciţii de disociere a lumii reale de cea virtuală 

A3. Prezentarea unei cărţi citite sau a unui film, 

valorificând tehnologia modernă 

 

 

A1.Exerciții de identificare a unor asemănări între 

cultura română și cultura popoarelor vorbitoare de limbi 

romanice 

A2.Elaborarea unor proiecte despre tradiții și/sau 

obiceiuri comune mai multor culturi 

A3.Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a 

atitudinilor exprimate într-un text literar 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

 

 

 

  

Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Procedee de citire 

activă 

Exerciţiul de 

redactare 

 

 

 

Manualul 

Fişe de lucru 

Caietul   

elevului 

Tabla 

 

 

 

 

 

 

Manualul 

Fişe de lucru 

Caietul   

elevului 

Tabla 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală/ 

În perechi 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală/ 

În perechi 

Observarea şi 

aprecierea verbală 

Temă de lucru în 

clasă 

Calitatea şi 

cantitatea 

răspunsurilor date  

 

 

 

Observarea şi 

aprecierea verbală 

Portofoliul 

Aprecierea 

răspunsurilor 
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5.2 

 

A4.Promovarea culturii naționale prin utilizarea noilor 

tehnologii (blog, pagina web etc.); 

A5.Redactarea unor texte cu respectarea normei 

lingvistice în vigoare 

 

7. Comunicare orală 

Structura textului narativ 

oral 

1.2 

 

1.3 

4.2 

A1.Exerciţii de reconstituire cronologică a unor 

evenimente prezentate într-un text narativ 

A2.Exerciții de asumare de diferite roluri. 

A3. Narativizarea unor procese, concepte, fenomene 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul  

Manualul 

DEX 

DOOM 

Fişe de lucru 

Caietul elevului 

Tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observare 

sistematică a 

activităţii şi a  

comportamentului 

elevilor 

Gradul de 

înţelegere şi de 

aplicare a 

noţiunilor 

8. Comunicare orală 

Strategii de concepere şi de 

comprehensiune a textului 

oral 

1.2 

 

1.3 

 

4.2 

A1.Exerciţii de reconstituire cronologică a unor 

evenimente prezentate într-un text narativ 

A2.Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice 

dobândite în clasele anterioare în exprimarea corectă a 

intențiilor comunicative 

A3. Narativizarea unor procese, concepte, fenomene 

 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul  

Manualul 

DEX 

DOOM 

Fişe de lucru 

Caietul elevului 

Tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observare 

sistematică a 

activităţii şi a 

comportamentului 

elevilor 

Gradul de 

înţelegere şi de 

aplicare a 

noţiunilor 

9. Limbă română. 

Pronumele personal. 

Pronumele personal de 

politeţe. Pronumele 

reflexiv 

4.1. 

 

4.5  

A1.Exerciţii de completare, cu aplicarea cunoştinţelor 

privind flexiunea pronominală 

A2.Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă omise 

A3.Transformarea unor forme gramaticale în altele 

A4.Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea acestora 

A5.Identificarea greşelilor de ortografie în diverse 

mesaje 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul  

Manualul 

DEX 

DOOM 

Fişe de lucru 

Caietul elevului 

Tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observare 

sistematică a 

activităţii şi a 

comportamentului 

elevilor 

Gradul de 

înţelegere şi de 

aplicare a 

noţiunilor 

10. Pronumele şi adjectivul 

pronominal posesiv  

4.1. 

 

 

4.5. 

A1.Exerciţii de completare, cu aplicarea cunoştinţelor 

privind flexiunea substantivală 

A2.Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă omise 

A3.Transformarea unor forme gramaticale în altele 

A4.Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea acestora 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul  

Manualul 

DEX 

DOOM 

Fişe de lucru 

Caietul elevului 

Tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observare 

sistematică a 

activităţii şi a 

comportamentului 

elevilor 
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A5.Identificarea greşelilor de ortografie în diverse 

mesaje 

Gradul de 

înţelegere şi de 

aplicare a 

noţiunilor 

11. Pronumele şi adjectivul 

pronominal demonstrativ 

4.1. 

 

4.5. 

A1.Exerciţii de completare, cu aplicarea cunoştinţelor 

privind flexiunea substantivală 

A2.Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă omise 

A3.Transformarea unor forme gramaticale în altele 

A4.Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea acestora 

A5.Identificarea greşelilor de ortografie în diverse 

mesaje 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul  

Manualul 

DEX 

DOOM 

Fişe de lucru 

Caietul elevului 

Tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observare 

sistematică a 

activităţii şi a 

comportamentului 

elevilor 

Gradul de 

înţelegere şi de 

aplicare a 

noţiunilor 

12. Pronumele şi 

Adjectivul pronominal 

nehotărât 

 

4.1. 

 

 

4.5. 

A1.Exerciţii de completare, cu aplicarea cunoştinţelor 

privind flexiunea pronominală 

A2.Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă omise 

A3.Transformarea unor forme gramaticale în altele 

A4.Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea acestora 

A5.Identificarea greşelilor de ortografie în diverse 

mesaje 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul  

Manualul 

DEX 

DOOM 

Fişe de lucru 

Caietul elevului 

Tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observare 

sistematică a 

activităţii şi a 

comportamentului 

elevilor 

Gradul de 

înţelegere şi de 

aplicare a 

noţiunilor 

13. Pronumele şi adjectivul 

pronominal interogativ  

14. Pronumele şi adjectivul 

pronominal relativ 

 

15. Pronumele şi adjectivul 

pronominal negative 

 

16.Adjectivul pronominal 

de întărire 

 

 

4.1. 

 

 

4.5. 

A1.Exerciţii de completare, cu aplicarea cunoştinţelor 

privind flexiunea pronominală 

A2.Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă omise 

A3.Transformarea unor forme gramaticale în altele 

A4.Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea acestora 

A5.Identificarea greşelilor de ortografie în diverse 

mesaje 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul  

Manualul 

DEX 

DOOM 

Fişe de lucru 

Caietul elevului 

Tabla 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observare 

sistematică a 

activităţii şi a 

comportamentului 

elevilor 

Gradul de 

înţelegere şi de 

aplicare a 

noţiunilor 
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17.Recapitulare 

 

2.1. 

 

 

2.4. 

 

4.1. 

 

4.5. 

A1.Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate pentru 

rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi interpretare 

A2.Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere pe 

teme diferite 

A3.Exerciţii de completare, cu aplicarea cunoştinţelor 

privind flexiunea verbală 

A4.Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă omise 

1 Conversaţia 

Lucrul cu textul 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul de 

redactare 

Manualul, fişe 

de lucru, 

Caietul elevului, 

tabla 

 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Evaluarea 

colegială 

Evaluarea cadrului 

didactic 

18. Evaluare 2.4. 

3.3. 

4.4. 

4.5. 

A1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor 

teoretice însușite, pentru a demonstra dezvoltarea 

competențelor specifice vizate 

1 Exerciţiul 

Lucrul cu textul 

Fișe de 

evaluare 

Activitate 

independentă 

Activitate 

individuală 

Aprecierea fişelor 

de evaluare 

 

 

Unitatea a V-a: LUMEA DE PE SCENĂ-   18 ore 

 

Conţinuturi 

(detalieri) 

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și tehnici  

de evaluare 
Timp 

(nr. 

ore)  

Metode și 

procedee de 

predare-

învățare 

Materiale 

didactice 

Forme de 

organizare 

1.Textul dramatic: 

Vrem să vă dăruim câte 

o fereastră-de Matei 

Vișniec 

(Familiarizarea cu textul 

dramatic) 

2.1. 

2.3. 

2.4. 

 

 

-Activități de prelectură  

-Scurtă prezentare a autorului 

-Lectura textului-suport 

-Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură 

-Explicarea cuvintelor necunoscute 

-Relectura textului, pe scene 

-Exerciții de comprehensiune 

1 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Procedee de 

citire activă 

 

Textul-suport 

Manualul/digital,Gh

idul profesorului 

 

Activitate 

frontală 

Activitate  

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

2.Textul dramatic. 

Structura, rolul 

indicațiilor scenice, 

autorul 

2.1 

2.3. 

2.4. 

 

 

Activități de lectură (lucrul cu textul): 

-Investigație referitoare la structura textului dramatic 

-Identificarea unor indicații scenice  

1 

 

Lucrul cu 

textul 

Conversaţia 

Exercițiul 

Explicaţia 

 

Textul-suport 

Manualul/digital,Gh

idul profesorului 

 

 

Activitate 

frontală 

Activitate în 

perechi 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Aprecieri 
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3.Arta spectacolului. 

Personajul dramatic 

2.1 

2.3. 

2.4. 

-Identificarea persoanelor implicate în realizarea unui 

spectacol teatral 

Activități de lectură (lucrul cu textul): 

-Exerciții de identificare a trăsăturilor morale ale 

personajelor 

-Realizarea fișei de identitate a fiecărui personaj 

-Exerciții de identificare a mijloacelor de constructive a 

personajului 

1 

 

Conversaţia 

Lucrul cu 

textul 

Explicaţia 

Procedee de 

citire activă 

Textul-suport 

Manualul/digital,  

Ghidul profesorului 

Caietul elevului 

 

Activitate 

frontală 

Activitate în 

perechi 

Joc de rol-

Avocatul 

personajelor 

Fișele de 

identitate 

Portofoliu-

Caracterizarea 

personajului 

4.Rolul dialogului. 

Dialogul în textul scris și 

în spectacol 

 2.1 

 2.3. 

 2.4. 

 

Activități de lectură (lucrul cu textul): 

-Exerciții de identificare a particularităților dialogului 

dramatic 

-Exerciții de identificare a rolului dialogului dramatic în 

construcția personajelor 

1 

 

Conversaţia 

Lucrul cu 

textul 

Explicaţia 

Exerciţiul  

Textul-suport 

Manualul/digital,  

Ghidul profesorului 

Caietul elevului 

 

 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate în 

perechi 

Observarea 

sistematică 

Aprecierea 

răspunsurilor 

5.Dialogul în textul 

nonliterar. 

Interviul 

(Interviu cu Matei 

Vișniec) 

2.1. 

2.3.  

 

Activități de prelectură  

-Lectura textului-suport 

-Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură 

-Exerciții de comprehensiune 

-Rezolvarea minitestului 

1 

 

Conversaţia 

Lucrul cu 

textul 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Textul-suport 

Manualul/digital,  

Ghidul profesorului 

Caietul elevului 

 

Activitate 

frontală 

Activitate în 

perechi 

Activitate pe 

grupe 

Observarea 

sistematică 

Autoevaluarea 

S12-

SĂPTĂMÂNA 

ALTFEL 

6.Text auxiliar: 

Fragment din textul 

dramatic Visul unei 

nopți de vară –de 

William Shakespeare 

 

 

 

7.Anunțarea proiectului 

de grup De la text la 

spectacol 

2.1. 

2.3. 

2.4. 

 

 

 

 

 

5.1. 

 

 

Lectura fragmentului 

-Discuții privind impresiile elevilor după prima lectură 

-Lectura textului prin metoda grupului de lectură 

-Completarea jurnalului cu dublă intrare 

-Exerciții de formulare orală a unor idei  

-Exerciții de justificare a unor puncte de vedere 

-Oferirea unor sugestii de lectură 

-Anunțarea proiectului 

-Împărțirea clasei pe grupe 

-Exerciții de prezentare orală a unui monolog 

1 

 

 

Procedee de 

citire activă 

Conversaţia 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

Textul-suport 

Manualul/digital, 

 

 

 

 

 

 

 

Manualul 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Activitate pe 

grupe 

 

 

Activitate 

frontală 

 

Observarea 

sistematică 

Aprecierea 

răspunsurilor 

 

 

8.Textul dialogat. Tracul 

comunicativ 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

 

-Joc de rol 

-Discuții despre tracul comunicativ 

-Exerciții de prezentare orală a unui monolog 

 

1 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciții de 

redactare orală 

Manualul 

Ghidul profesorului 

 

Activitate 

frontală 

Activitate  

individuală 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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9.10.Numeralul 4.1. 

4.3. 

4.4. 

-Actualizarea, prin exerciții, a cunoștințelor despre 

numeralul cardinal și cel ordinal 

-Exerciții de recunoaștere a valorilor morfologice ale 

numeralelor 

-Exerciții de identificare a calității de centru sau de adjunct 

a numeralelor 

-Analiza unor numerale 

2 

 

Conversația 

Explicația 

Exerciţiul 

Manualul 

Caietul elevului 

Cartea mea de 

gramatică 

Activitate 

frontală 

Activitate  

individuală 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

11.12.Adverbul 4.1. 

4.3. 

4.4. 

-Actualizarea, prin exerciții, a cunoștințelor despre 

numeralul cardinal și cel ordinal 

-Exerciții de recunoaștere a tipurilor de adverb 

-Exerciții de identificare a calității de centru sau de adjunct 

a adverbelor 

-Identificarea atributului adverbial 

--Analiza unor adverbe 

2 

 

Conversația 

Explicația 

Exerciţiul 

Manualul 

Caietul elevului 

Cartea mea de 

gramatică 

Activitate 

frontală 

Activitate  

individuală 

 

Aprecieri 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

13.Interjecția. 

Onomatopeele. 

Interjecția predicativă 

4.1. 

4.3. 

4.4. 

-Exerciții de identificare a interjecțiilor 

-Identificarea intrjecțiilor de adresare, a 

onomatopeelor și a interjecțiilor prdicative 

-Redactarea de texte care conțin interjecțiiRezolvarea 

minitestului 

 

 

1 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Manualul 

Ghidul profesorului 

Caietul elevului 

Cartea mea de 

gramatică 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Aprecieri 

privind rezolvările 

propuse de elevi 

14.Tipare textuale de 

structurare a ideilor. 

Cererea 

3.2. 

3.4. 

-Exerciții de identificare a trăsăturilor textelor persuasive, 

informative, procedurale, descriptive 

-Pregătirea pentru redactarea textelor persuasive, 

informative, procedurale, descriptive 

-Schițarea planului pentru fiecare model dat pentru fiecare 

paragraf 

-Pregătirea pentru redactara unei cereri 

-Redactarea unei cereri 

1 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Manualul 

Caietul elevului 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

 

Aprecieri 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Autoevaluare 

15.16.Recapit

ulare 

Toate 

competențele 

specifice 

valorificate  

în unitate, în 

domeniile 

lectură, limbă 

Exerciții recapitulative 

 

2 

 

Conversaţia 

Exerciţiul 

Caietul elevului 

Cartea mea de 

gramatică 

Activitate 

frontală 

Aprecieri pri-vind 

rezolvările 

propuse de elevi 
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română și 

redactare 

17.Evaluare 2.1.  2.2.  2.4. 

3.2.  4.1.  4.2. 

4.4.   

 Test 1 

 

Exerciţiul Test Activitate 

individuală 

Evaluare sumativă 

 

18.Prezentarea 

proiectului de 

grup De la text 

la 

spectacol 

 Prezentarea proiectelor regizorale 

Evaluarea produselor 

1 

 

   Evaluare pe 

baza unei grile 

 

 

Unitatea a VI-a: CUNOAȘTEREA DE SINE - 8 ore 

 

Conţinuturi 

(detalieri) 

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și tehnici  

de evaluare 
Timp 

(nr. 

ore)  

Metode și 

procedee de 

predare-

învățare 

Materiale 

didactice 

Forme de 

organizare 

Textul liric: 

Harta-de Marin Sorescu  

Structura textului liric 

2.1. 

2.3. 

 

-Activități de prelectură orientate spre ideea autocunoașterii 

(portretul chinezesc, discutarea 

mitului lui Narcis) 

-Scurtă prezentare a autorului 

-Lectura textului-suport 

-Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură 

-Explicarea cuvintelor necunoscute 

-Exerciții de identificare a elementelor de versificație 

-Descoperirea versului liber 

-Exerciții de comparare a două fragmente de texte lirice din 

poezia contemporană 

1 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Procedee de 

citire activă 

 

Textul-suport 

Manualul/digital 

Ghidul profesorului 

 

Activitate 

frontală 

Activitate  

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

Limbajul poeziei. 

Metafora 

2.2. 

2.3. 

 

 

Activități de lectură (lucrul cu textul): 

-Exerciții de identificare a câmpurilor semantice dominante 

în textul liric 

-Descoperirea metaforei 

-Exerciții de înțelegere a mecanismului de producer a 

metaforei  (modificarea/reconstituirea unor 

1 

 

Lucrul cu 

textul 

Conversaţia 

Exercițiul 

Explicaţia 

 

Textul-suport 

Manualul/digital 

Ghidul profesorului 

 

 

Activitate 

frontală 

Activitate în 

perechi 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Aprecieri 
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comparații, asocierea între un termen și expresia sa 

metaforică) 

-Exerciții de interpretare a limbajului figurat 

-Exerciții de identificare a resurselor expresive pe care le 

are limbajul considerat tradițional ,,nepoetic” 

Semnificațiile textului 2.2. 

 

Activități de postlectură (lucrul cu textul): 

-Exerciții ghidate de lectură a imaginii 

Discuție privind semnificația textului-suport 

-Exerciții de formulare orală a ideilor 

-Exerciții de justificare a unor puncte de vedere 

-Exerciții de formulare a unui răspuns personal/creative 

(cvintet) 

-Rezolvarea minitestului 

1 

 

Conversaţia 

Lucrul cu 

textul 

Explicaţia 

Problematizare 

 

Textul-suport 

Manualul/digital  

Ghidul profesorului 

Caietul elevului 

Portofoliu- 

Activitate 

frontală 

Activitate în 

perechi 

Portofoliu- 

Cvintetul 

 

Observarea 

sistematică 

Aprecierea 

răspunsurilor 

Cum să faci portretul 

unei păsări de Jacques 

Prevert 

 2.1 

 2.3. 

  

Activități de lectură: lectură în gând a textului-suport, apoi 

lectură în lanț 

-Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură 

-Exerciții de formulare orală a ideilor 

-Exerciții de justificare a unor puncte de vedere 

-Exerciții de formuare a unui răspuns personal/creativ 

(colaj, bandă desenată, poem despre sine) 

-Oferirea unor sugestii de lectură 

 

1 

 

Conversaţia 

Lucrul cu 

textul 

Explicaţia 

Exerciţiul  

Textul-suport 

Manualul/digital 

Ghidul profesorului 

 

 

Activitatea pe 

echipe 

Activitate  

individuală 

Observarea 

sistematică 

Aprecierea 

răspunsurilor 

 

 

 

Portofoliu 

Despre limba și cultura 

țărilor vecine 

2.1. 

5.2.  

 

-Exerciții de utilizare a dicționarelor și a altor surse de 

documentare (internet) 

-Lectura informațiilor despre țările vecine României 

-Exerciții de extragere a informațiilor esențiale și de 

detaliu dintr-un text 

-Exerciții de prezentare orală a elementelor de limbă și 

cultură specifice fiecărei țări 

-Discuții despre limba și cultura țărilor vecine României 

-Exerciții de identificare a unor similitudini între limba și 

cultura română, pe de  parte, și limbile culturilor țărilor 

vecine, pe de altă parte 

1 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Manualul/digital  

Ghidul profesorului 

 

Activitate 

frontală 

Activitate în 

perechi 

Activitate pe 

grupe 

Observarea 

sistematică 

Autoevaluarea 

Portofoliu 
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Strategii de ascultare 

activă 

1.1. 

1.4. 

 

 

 

 

 

 

-Exerciții ghidate de lectură a imaginii 

-Exerciții de identificare a tehnicilor de ascultare activă 

(încurajare verbal, folosirea unor întrebăride clarificare, 

reformularea ideilor interlocutorului, evocarea unor situații 

similare) 

-Discuție despre ascultarea activă 

-Joc de rol: relatarea unei experiențe de călătorie uni 

partener de dialog 

1 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Joc d rol 

Manualul/digital  

Ghidul profesorului 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Activitate pe 

grupe 

 

Observarea 

sistematică 

Aprecierea 

răspunsurilor 

 

 

Sintaxa propoziției 4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

-Activitate pregătitoare: Fan clubul părților de propoziție 

-Exerciții de identificare a părților de propoziție 

-Exerciții de grupare a complementelor 

-Exerciții de asociere între o parte de vorbire și fincția ei 

sintactică 

-Observarea tabeluluisinoptic al funcțiilor sintactice 

-Exerciții de construire a unor enunțuri cu diferite părți de 

propoziție 

-Exerciții de recunoaștere și analiză a funcțiilor sintactice 

învățate 

-Exercițiu de compoziție (compunere  gramaticală-p.199) 

-Rezolvarea minitestului 

1 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

Exerciții de 

redactare scrisă 

Manualul 

Ghidul profesorului 

 

Activitate 

frontală 

 

 

Activitate 

individuală 

Activitate pe 

grupe 

 

Observarea 

sistematică a 

Elevilor 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

 

Stil, naturalețe, 

armonie, varietate, 

originalitate, concizie 

3.2. 

3.3. 

 

-Discuție pregătitoare despre calitățile stilului, pornind de la 

textile literare studiate 

-Exerciții de identificare a trăsăturilor stilistice ale unui 

text/fragment literar 

-Descoperirea calităților generale și particulare ale stilului 

Scrierea procesulă 

-Exerciții de redactare a unui text în stilul autorului preferat 

-Exerciții applicative pentru redactarea etapelor scrierii 

(pregătirea, scrierea ciornei, revizuirea, editarea, 

publicarea) 

-Autoevaluarea produsului, conform grilei din manual 

1 

 

Conversația 

Explicația 

Exerciţiul 

Manualul 

Caietul elevului 

 

Activitate 

frontală 

Activitate  

individuală 

Activitate pe 

grupe 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluare 

Recapitulare 

finală 

  8     
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Activitate de învățare 

în cadrul Consiliere și Dezvoltare Personală raportată la Educațiile noi 
 

 

SCHMIDT ELIANE-MARIA 

Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” Lugoj 

 

Grupul țintă: elevi de nivel liceal 

Tema: INCURSIUNE PRIN NATURĂ – descoperirea  zonelor apropiate orașului nostru, Lugoj, județul Timiș 

„Invitație la drumeție prin comuna VĂLIUG,  județul Caraș-Severin” 

Scopul activității: Infuzarea următoarelor tipuri de noi educații: 

o Educație pentru comunicare și mass-media 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_V%C4%83liug,_Cara%C8%99-Severin 

https://www.youtube.com/watch?v=7JsAs9e8xJo 

Aflăm despre una din zonele deosebite din apropierea localității noastre, unde pasiunea pentru aventură poate fi 

îmbinată cu cea pentru natură- localitatea și zona Văliug. 

Ne informăm despre obiectivele turistice ale localității/zonei respective, lacul de acumulare Gozna, Parcul nou 

de aventură, Vila Claus etc. 

După ce vom trăi această experiență, ne rezervăm dreptul să povestim într-un articol fie pe pagina școlii, fie în 

presa locală despre propria experiență. 

o Educație comunitară – observăm modul de organizare la nivelul comunității în vederea realizării unui 

program turistic atractiv; 

o Educație pentru timpul liber - forma de realizare- excursie, drumeție, activități fizice în aer liber, în zonă 

rurală cu poluare minimă; 

o Educație relativă la mediu - vizitarea unor obiective turistice create de natura/om 

o Educație economică și casnică modernă-  ne informăm despre modul în care sunt organizate activitățile 

în această zonă, fie la nivel local fie familial. Și ... pentru 3 zile ne gospodărim singuri ... 

o Educație sanitară modernă- vom afla despre felul în care activitatea fizică echilibrată, desfășurată  în aer 

liber, alături de un regim alimentar sănătos, bazat pe ingrediente naturale, precum și respectarea normelor 

sanitare ajută la menținerea sănătății oamenilor. 

o Educație nutrițională - observăm cum sunt cultivate/ produse,  degustăm preparatele și participăm la 

realizarea unora dintre ele (pâine, gogoși etc.), învățăm cât e de importantă hranirea echilibrată, cu produse 

bio. 

o Educaţia în materie de populaţie sau educaţia demografică – ne informăm despre evoluția demografică 

a zonei, pe parcursul existenței acesteia, de la populare ei de către nemții veniți din Boemia și până azi. 

 

 Concluzie- activitatea a fost desfășurată întâi (virtual cu ajutorul tehnologiei accesând linkuri și poze și utilizând 

metode moderne de prezentare) la ora de Consiliere și orientare, clasa a XI-a, apoi fizic, la sfârșitul ultimei săptămâni 

de școală din anul școlar trecut.  

Elevilor li s-a părut interesant, atăt prezentarea prin prisma noilor educații, cât și ideea de a îmbina partea teoretică 

(virtuală) cu cea practică (excursia în zona respectivă). 
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https://expressdebanat.ro/la-valiug-asfaltarea-strazilor-e-prioritate-nu-gondola-care-sa-duca-turisti-pe-semenic/ 

 

https://expressdebanat.ro/ce-putem-face-ca-sa-avem-la-valiug-nu-doar-turism-de-weekend/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2096 

PROIECT DIDACTIC 

Învăţător: Prelipcean Otilia - Elena 
Şcoala Gimnazială “Bogdan Vodă” Rădăuți 

Clasa: a IV-a 

Aria curriculară: Arte 

Obiectul: Arte vizuale și abilități practice 

Unitatea de învăţare: Potenţialul expresiv al elementelor de limbaj plastic 

Tema plastică: Compoziţii figurative şi nonfigurative folosind nuanţele, tonurile şi dominanta de culoare  

Subiectul: Culorile anotimpurilor 

Tipul lecţiei: de formare de priceperi şi deprinderi 

Scopul lecţiei: realizarea unei compoziţii plastice, după o temă dată şi un subiect adecvat, utilizând amestecurile de 

culoare şi respectând o anumită dominantă 

Obiective operaţionale: 

O1 – să prezinte semnificaţia dominantei de culoare; 

O2 – să identifice anotimpurile ilustrate şi dominanta de culoare folosită în reproducerile de artă observate; 

O3 – să obţină dominanta de culoare prin folosirea unei culori în cantitate mai mare, atât în amestec, cât şi ca 

întindere pe suport; 

O4 – să utilizeze instrumentele de lucru în condiţii de igienă; 

O5 – să organizeze corect elementele plastice în compoziţie, ţinând cont de încadrarea în pagină, proporţie,  

echilibru compoziţional; 

O6 – să aprecieze obiectiv lucrarea personală şi pe cele ale colegilor. 

Resurse: 

a) materiale: foi de bloc, acuarele, pensule, vase cu apă, planşe didactice, lucrări ale elevilor, laptop, CD audio;  

b) procedurale: conversaţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă, ciorchinele, turul galeriei; 

observarea, aprecierea reciprocă; 

c) de timp: 50 de minute 

Forme de organizare a activităţii: frontal, individual, pe grupe. 

Bibliografie: 

***Curriculum naţional – Programa şcolară pentru clasa a IV-a 

Stan, Lucian. (2007). Educaţie plastică – ghid  metodic, clasele I-IV. Bucureşti. Editura Aramis. 

www.didactic.ro 

http://www.didactic.ro/
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

Nr. 

crt. 
Secvenţele lecţiei 

Ob./ 

Timp 
Elemente de conţinut 

Resurse Forme de 

organizare 
Evaluare 

Metode Mijloace 

1. Momentul 

organizatoric 

1 min. Pregătirea materialelor necesare. Crearea condiţiilor optime pentru 

desfãşurarea lecţiei. 

    

2.  Reactualizarea 

cunoştinţelor 

dobândite anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

5 min. 

 

Voi purta o discuţie cu elevii pentru reactualizarea cunoştinţelor 

teoretice necesare orei de educaţie plastică, în scopul desfăşurării cu 

succes a lecţiei. 

– Care sunt elementele de limbaj plastic învăţate? 

– Ce este punctul? Cum se obţine el? Ce poate reprezenta într-o 

compoziţie plastică?  

– Cum se obţine linia? De câte feluri sunt liniile folosite în 

compoziţii? Ce reprezintă fiecare dintre ele? 

– Ce tipuri de pete de culoare cunoaştem? 

– Care sunt culorile primare? Dar cele binare? 

– Cum se obţin tonurile de culoare? Dar nuanţele? 

– Ce însemnă dominantă cromatică? 

– De câte feluri este forma ca element de limbaj plastic? 

Răspunsurile elevilor vor fi folosite pentru completarea unui 

ciorchine referitor la elementele de limbaj plastic. 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

planşă cu 

ciorchinele 

 

 

frontal 

individual 

 

 

Capacitatea de a 

răspunde corect la 

întrebări 

3. Captarea atenţiei 1 min. Se va face prin citirea textului Legenda anotimpurilor (Anexa 1). conversaţia anexa 1 frontal  

Elemente de 

limbaj plastic 
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–  La ce se referă textul citit? explicaţia 

4. Anunţarea temei şi a 

obiectivelor 

1 min. 

 

 

 

– Titlul lecţiei de educaţie plastică de astăzi este „Culorile 

anotimpurilor”. În această oră, fiecare din cele patru grupe deja 

formate va realiza o compoziţie care să ilustreze un anotimp, în care 

să folosească elementele de limbaj plastic învăţate, respectând 

dominanta cromatică aleasă.   

explicaţia  frontal Capacitatea de a 

urmări explicaţiile 

învăţătoarei 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirijarea învăţării 

 

 

 

O2 

 

5 min. 

Se prezintă planşe cu reproduceri ale unor picturi care ilustrează 

anotimpurile, precum şi lucrări ale elevilor.  

Elevii vor observa compoziţiile şi vor preciza, în fiecare caz, ce 

anotimp este reprezentat şi care este dominanta de culoare utilizată 

(Primăvara – verde mai deschis, Vara – verde închis, Toamna – 

maro, Iarna – alb.)  

Precizez că dominanta aleasă pentru fiecare anotimp nu este o 

culoare pură, ci în amestec, folosindu-se diferite nuanţe şi tonuri ale 

ei. 

conversaţia 

 

 

 

 

 

explicaţia 

 

 

planşe 

 

lucrări ale 

elevilor 

 

 

frontal 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

identifica dominata 

cromatică pe diverse 

compoziţii plastice 

6.  Realizarea 

compoziţiei de către 

elevi 

O3 

 

O4 

 

O5 

 

30 min. 

Le cer elevilor să trimită câte un reprezentant din fiecare grupă 

pentru a trage la sorţi anotimpul pe care îl vor reprezenta în 

compoziţia plastică. 

Se enumeră etapele de lucru şi se sugerează elevilor să aleagă gama 

de culori pe care vor merge în obţinerea tonurilor/nuanţelor. 

Elevii aleg culorile şi trec la aplicarea fondului. 

În timpul uscării fondului planşelor, copiii vor audia cântecele 

„Culorile” şi „Anotimpurile”. 

Se continuă lucrul. Supraveghez copiii, urmărind : 

*modul de obţinere a amestecurilor; 

*modul de compunere a spaţiului plastic; 

explicaţia 

 

 

 

 

 

munca 

independentă 

exerciţiul 

 

 

bilete cu 

denumirile 

anotimpuri-

lor 

 

 

laptop 

CD audio 

foi de bloc 

acuarele 

pensule 

frontal 

 

 

 

 

 

pe grupe 

individual 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

realiza fondul 

lucrării 

Capacitatea de a 

audia un cântec  
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*respectarea regulilor de organizare corectă a elementelor plastice în 

compoziţie; 

*încadrarea în pagină, proporţie, echilibru compoziţional, armonie, 

expresivitate. 

Ajut unde este cazul, intervin cu explicaţii sau atenţionări. 

explicaţia 

exerciţiul 

munca 

independentă 

 

vase cu apă  

Capacitatea de a 

obţine amestecurile 

de culoare şi de a 

finaliza planşa 

7. Analiza lucrărilor O6 

6 min. 

Un reprezentant din fiecare grupă va face “turul galeriei” şi va alege 

câte o lucrare care i-a plăcut de la fiecare dintre celelate trei grupe. 

Compoziţiile sunt analizate cu ajutorul elevilor, urmărind criteriile: 

• Obţinerea amestecurilor; 

• Realizarea dominantei de culoare; 

• Echilibrarea şi finalizarea compoziţiei. 

 

turul galeriei lucrările 

elevilor 

frontal 

 

Capacitatea de a 

analiza lucrarea 

personală şi lucrările 

colegilor 

8. Încheierea activităţii 1 min. Voi face aprecieri asupra modului cum au participat elevii la 

desfăşurarea activităţii. 
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ANEXA 1 

Legenda anotimpurilor 

 

Într-o vreme tare îndepărtată, Soarele le-a cerut fiicelor sale să îşi aleagă câte o parte de lume pentru a o stăpâni. Ele însă nu au ajuns la o înţelegere, aşa că i-au spus: 

–  Noi nu putem să alegem până nu călătorim peste tot, să cunoaştem locurile. 

–  Cum doriţi voi! zise Soarele. Trebuie, însă, să oferiţi câte ceva pe unde veţi trece. 

–  Eu, zise Vara, am să dăruiesc căldură. Lumea minusculă a gâzelor va fi plină de viaţă. Ele mă vor iubi. În lanuri se vor coace grânele, florile  vor umple totul de 

culoare. 

–  Tu, Vara, eşti caldă, dar eu, Toamna, cu puterea pe care o am, o să coc legume şi fructe nenumărate. Oamenii mă vor dori. Ei au nevoie de mine. 

–  Dacă voi dăruiţi bogăţie, căldură, culoare, eu, Iarna, prin iscusinţă, am să  aduc bucurie copiilor, oferindu-le fulgi şi flori de gheaţă. Un moş simpatic îi va vizita pe 

cei cuminţi. El le va aduce daruri. Pământul se va odihni sub mantia mea. 

Mai rămăsese una. Soarele se întoarse încet spre ea şi o întrebă: 

–  Tu, draga tatei, ce vrei să dăruieşti? 

–  Eu, spuse sfioasă Primăvara, voi dărui viaţa. Pădurile şi pajiştile se vor trezi din amorţeală. Păsările vor reveni la cuiburi. Ele vor face pui. Vântul va călători peste 

lume. El va duce veştile până în cele mai îndepărtate locuri. Oamenii vor sărbători venirea mea cu multă veselie. Ei vor oferi câte o parte din mine fiecărei persoane iubite. 

– Să fie aşa precum voi aţi ales! Eu am să veghez de sus ca fiecare să-şi respecte promisiunile. 

Cele patru anotimpuri se plimbă şi acum prin lume. Ele împart mereu multe daruri sub privirile atente ale Soarelui. El le zâmbeşte mulţumit în fiecare dimineaţă. 
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PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT 

 

profesor Matei Mariana Veronica 
 Liceul Tehnologic Topoloveni, Argeș 
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PROIECT  DE  LECȚIE 

 

             PROF. PARASCHIV CAMELIA: 

  LICEUL TEHNOLOGIC ,,DIMITRIE  LEONIDA” PETROȘANI 

 

Disciplina: M 2: Realizarea desenelor în  3D 

Clasa: a XII- a A, specializarea Tehnician proiectant CAD  

Profesor: Paraschiv Camelia 

M2: Realizarea desenelor în 3D 

 Subiectul: : Suprafețe  3D 

tipul lecţiei: de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor  

➢  Desfăşurare online 

➢ Durata: 50 de minute 

Competenţă specifică relevantă pentru modul : 

Crează suprafețe 3D 

Obiective  operaţionale: 

Elevii vor trebui : 

O1. să prezinte bara SURFACE 

O2. să explice modalitățile de generare a corpurilor simple 

O3. să prezinte comenzile 3DFACE, EDGESURF si 3DMESH sub forma de film 

O4. să prezinte comenzile TABSURF, RULESURF, REVSURF sub formă de tutorial  

O5. Să realizeze o  aplicație  folosind comenzile ȋnvăţate 

  Metode de învăţământ:  

Explicaţia, conversaţia euristică, tutorialul, discuţia, analiza, filmul,  dialogul, demonstraţia,  lucrul pe 

computere 

Resurse materiale:   

 Computere 

 

 

Bibliografie:   

1.HARRINGTON, D., BURCHARD, B., PITZER, D. AutoCAD 2002. Editura Teora, Bucureşti, 2002.  

2. HARRINGTON, D. AutoCAD 2005. Editura Teora, Bucureşti, 2005.  

3.LIHTEŢCHI, I. AutoCAD 2D. Aplicaţii. Editura Universităţii „Transilvania” Braşov, 2002. ISBN 973-9474-25-X.  

4.SIMION, I. AutoCAD 2007 pentru ingineri. Editura Teora, Bucureşti, 2007. ISBN 978-973 –20-     1046-4.  

5.ŢĂLU, ŞT. Reprezentări grafice asistate de calculator. AutoCAD 2000. Editura “Osama” Cluj-Napoca, 2001.  

6.SIMION, I. AutoCAD 2007 pentru ingineri. Editura Teora, Bucureşti, 2007. ISBN 978-973 –20-1046-4  
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1. Desfăşurarea activităţii:   

Etapa Activitatea desfăşurată Strategie didactică 

Pregătirea 

clasei pentru 

lecţie (2’) 

Prezenţa; organizarea lecţiei Dialogul 

Dirijarea 

învăţării (35’) 

Elevii au fost împărțiți în 4 grupe a câte 5-6 elevi . 

Prima grupă a avut ca sarcina de lucru prezentarea barei SURFACE  

într-un program de desenare . 

A doua grupă a avut de realizat o prezentare PPT cu modelarea prin 

suprafețe a corpurilor simple. 

A treia grupa a prezentat comenzile 3DFACE, EDGESURF 3DMESH 

sub formă de film . 

A patra grupă a avut de  realizat unui tutorial cu comenzile REVSURF, 

RULESURF,TABSURF. 

După prezentarea comenzilor și fixarea cunoștințelor se trece la 

realizarea lampadarului utilizând comenzile învățate, elevii putând în 

același timp să se și evalueze conform punctajelor din fișa de evaluare.   

Conversaţia 

euristică/ dialogul/ 

discuţia/ lucrul pe 

grupe/explicaţia/  

algoritmizarea/  

film/tutorial/  lucrul 

pe computere/ 

observarea  

dirijată/ 

observarea 

independentă 

Încheierea 

lecţiei (3’) 

Aprecieri, observaţíi 

     Tema pentru acasă 

 

Să se realizeze modelarea prin suprafețe a  desenului din figura 

de mai  jos iar apoi  trimiteti desenul la adresa  la adresa  

paraschivcml@yahoo.com. 

 

 

 

 

 

Profesorul dă 

indicaţii 
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Conceptul de Management Educational 

 

Prof. Butucaru Lavinia-Oana 

Liceul Tehnologic ”Petru Poni”- Onești /  Bacău 

 

Etimologia cuvântului management : 

Management echivalează cu a ține în mână, a stăpâni, a conduce. Este un cuvânt împrumutat din limba engleză, to 

manage =a administra, a conduce. În limba engleză, verbul to manage, cu substantivul derivat din el, management, inițial 

a avut sensul de a struni caii, folosit ca expresie în știința militară, apoi preluat în economie și de acolo în toate domeniile, 

cu sensul de conducere rațională, eficientă, modernă. 

Definiție: Managementul poate fi definit ca știința arta și tehnica 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. 

Managementul Educațional : 

este o practică relativ recentă, apărută în secolul al XX-lea în lume, inspirat din sfera economicului, începuturile pornind 

de la F.Taylor si H.Fayol, alții (teoreticieni) fiind de părere că are rădăcinile încă în antichitate. 

Conceptul de Management Educațional: poate fi privit ca o acțiune, ce include un întreg ansamblu de norme, functii și 

metode de conducere orientate spre obținerea succesului în Educație. 

Definiție: Managementul Educațional = arta, știința de a pregăti resursele umane, de a forma personalități, potrivit unor 

finalități solicitate de societate și acceptate de individ. (N. Stan, 2010) 

Se poate spune ca Managementul Educațional, ca și concept este reprezentat printr-o metodologie de orientare 

globală, astfel îl regasim: 

-macrostructural - la nivelul sistemului de învățământ național (minister, inspectorate). 

- intermediar – la nivelul instituției (managerul instituției școlare, directorul școlii). 

- microstructural – la nivelul clasei de elevi (profesorul). 

Abordări (funcții) ale Managementului Educațional: 

-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. 

·       Organizare -  planificarea muncii și structurarea pentru finalitate, prin valorificarea resurselor pedagogice: umane 

(profesori, elevi, părinți etc); materiale (spațiu, timp, baza didactico-materială); financiare (buget central, local); 

informaționale (planuri, programe de învățământ, materiale curriculare).  

 Manager / leadership 

Deși este de preferat ca managerul să fie și un leadership, totuși fiecare dintre cuvinte definește o altă 

calitate. Managerul este cel care asigură atingerea obiectivelor prin planificare și organizarea muncii către 

finalitate, pe când leadership este o persoana care are capacitatea de a determina oamenii să acționeze. (Alois 

Ghergut,2007) 

Diferențe de orientare, alegere director școală: Canada, SUA-manager-specialist; Romania, Europa-manager-

cadru didactic. 

·       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, și anume: 
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-comunicare interpersonală – când informația este transmisă de la om la om-orală (atenție la modul cum sunt folosite 

cuvintele, rostite sau doar gândite, pot face atât bine cât și rău prin forța și puterea lor de sugestie. Apoi, explicațiile trebuie 

să fie foarte clare cu intonația adecvată pentru ca rezultatul obținut să fie cel scontat); scrisă ; nonverbală (gestica, mimica, 

prezenta estetică). 

- comunicare organizațională – când informația este transmisă la nivel de compartimente, departamente, servicii etc. 

·       Îndrumare –pornind de la înțelesul cuvântului, a îndruma, este calitatea de a călăuzi, dirija, orienta activitatea educativă (a 

învățământului în sens larg și a cadrului didactic în sens restrâns). 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 referă la alegerea unui mod operațional de a rezolva o situație, din mai multe variante existente. La 

nivel macro (sistem), se recomandă luarea deciziilor de grup, pe când la un nivel (micro) de școalș, clasa se poate aplica și 

decizia (inițiativa) personală. Un manager eficient, nu se implică doar el- implica, imparte luarea deciziilor, 

responsabilizând 

absolut toți subalternii, în scopul eficientizării procesului managerial și rezultatului. 

·       Inovare –Identificarea și implementarea unor programe, metode, abordări, cu scopul final –un Sistem Educațional (ca 

„scena, teatru” conform cu timpul , nevoile și așteptările „actorilor” implicați: educatori și educabili. 

 „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.) 

 

Concluzii: 

          Făcând o analiză la rece a situației existente desprindem: 

- modul empiric, amatorist, subiectiv, conservatoris se manifestă la diferite nivele ale sistemului educațional, 

în stabilirea managementului educational; 

- proiectarea procesului educațional nu este în bună concordanță cu cerințele agenților economici și ai 

posesorilor forței de muncă (elevii consiliați de familiile acestora); 

- tratarea cu superficialitate a celorlalte servicii secundare din cadrul procesului educațional; 

- învățământul particular nu a adus schimbari majore în acest domeniu” (N.Stan,2010,p12). 

              

Bibliografie : 

D.Ungureanu, Fundamentele Pedagogiei.(suport de curs) 

Alois Ghergut, Managementul General și Strategic în Educație, Ed. Polirom, 2007. 

S.Cristea, Pedagogie Generală. Managementul Educației, Ed. Didactică și Pedagogică,1996 

                      Nicolae Stan, 2010, Internet, Introducere în Managementul Educațional, 
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AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE COMUNICĂRII 

ORALE, SCRISE, NONVERBALE 
 

 

 

Învățător:  DIȚIU GIANINA 

Liceul Teoretic Ioan Petruș, Otopeni 

 

 

 1. Comunicarea verbală reprezintă transferul de informații prin intermediul limbajului oral, între un emițător și 

un receptor. Comunicarea face parte din viața de zi cu zi și este modalitatea prin care transmitem idei, sentimente, emoții 

și păreri, pentru a socializa, negocia și influența. 

Emițătorul trebuie să transmită mesajul clar și organizat, pentru a păstra și promova interesul receptorului. 

Ascultătorul este interesat de informație doar dacă cel care comunică dovedește încredere în sine, gesturi convingătoare și 

blândețe. Aptitudinile de comunicare sunt esențiale pentru un bun manager - pentru a promova comunicarea deschisă, 

mesajele concise, feedback-ul, recunoașterea mesajelor non-verbale și înțelegerea reciprocă în cadrul echipei. 

 

Avantaje: pune în evidenţă capacitatea de gândire şi creativitatea umană, este un mijloc rapid și economic,  oferă 

răspuns imediat și transparență. 

Dezavantaje: nu este înregistrată, intervin bariere emoționale, răspuns spontan necugetat, transmite mai greu o 

anumită stare afectivă (supărare. bucurie) cuvintele nu sunt întotdeauna suficiente. 

 

2. Comunicarea scrisă reprezintă o componentă a comunicării umane. 

 Regula ce ar trebui să stea la baza oricărei comunicări scrise este: nu trebuie să scrii în aşa fel încât să te faci 

înţeles, ci în aşa fel încât să nu laşi, cu nici un chip, loc unei posibile neînţelegeri. 

Putem comunica în scris prin intermediul mai multor mijloace: 

* poşta, 

* faxul, 

* e-mail-ul, 

* Internetul. 

Pentru a avea o comunicare scrisă eficientă trebuie respectate câteva reguli: 

► Adoptă o atitudine responsabilă cu privire la conţinutul mesajului; 

► Concentrează-te asupra ideilor din mesaj; 

► Găseşte răspunsul la întrebări ca: ce vreau să spun, cui, ce responsabilităţi am, ce argumente pot folosi, etc; 

► Foloseşte un stil propriu; 

► Foloseşte un vocabular adecvat; 

► Utilizează pluralul în loc de singular la persoana I şi II (vă rugăm…); 

► Foloseşte formele de politeţe; 

► Utilizează timpul prezent în loc de viitor (produsul se ambalează); 

► Evită regionalismele şi expresiile populare; 

► Evită argoul şi jargonul; 

► Foloseşte  fraze şi propoziţii scurte; 

► Foloseşte ordinea directă în propoziţii şi fraze; 
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► Reciteşte înainte să trimiţi mesajul; 

► Evită să scrii negativ, fii pozitiv. 

 

Avantaje: permite comunicarea la distanta,  se păstrează o înregistrare a mesajului,  pot fi transmise informații 

complexe, receptorul având posibilitatea de a revedea mesajul de câte ori dorește,  emițătorul are timp să elaboreze mesajul 

înainte de a-l transmite, să-l reformuleze până ajunge la forma cea mai adecvata intențiilor sale, mesajul este precis și 

explicit,  documentat,  distorsiunea mesajului este redusă, nu există bariere emoționale. 

Dezavantaje: oferă șanse mari de interpretare greșită,  este mai costisitor, elaborarea unui mesaj scris cere o 

investitie mai mare de efort decat o informare verbală sau o conversțtie, dubiile nu se pot discuta pe loc, receptorul nu are 

posibilitatea de a pune întrebari și de a cere clarificări imediate, consumă timp,  răspunsul nu este imediat,  feedback-ul  

este întarziat sau chiar absent, se poate pune problema confidențialității,  aceasta poate fi mai greu de asigurat decât într-o 

discuție între patru ochi. 

 

3. Comunicarea nonverbală se referă la gesturi, expresii faciale, tonul vocii, contactul vizual (sau lipsa acestuia), 

limbajul corpului, postura și alte moduri în care oamenii pot comunica fără a folosi cuvinte. 

Abilitățile de comunicare nonverbală pot crea o impresie pozitivă (sau negativă). Brațele încrucișate pot părea 

defensive. Poziția slabă poate părea neprofesională. O privire în jos sau evitarea contactului vizual poate afecta faptul că o 

persoană este văzută ca fiind încrezătoare. 

Când o persoană este intervievată pentru o slujbă sau participă la o întâlnire de afaceri, comunicarea sa nonverbală este 

aproape la fel de importantă ca răspunsurile sale verbale. Studiul antropologului Ray Birdwhistell a constatat că peste 65% 

din comunicare este nonverbală. 

 

Avantaje: cel mai important avantaj se referă la expresivitate, ajută oamenii care nu pot comunica bine să se exprime, 

dă un plus de eficiență conversației,  este un mijloc rapid de a transfera mesajul. 

Dezavantaje: nu poate fi utilizată în procesele de comunicare a unor conţinuturi complexe fără să fie utilizată şi 

comunicarea verbală,  șanse mari de interpretare greșită,  nu se poate verifica, există diferențe regionale sau culturale. 

 

Concluzie: Toate formele de comunicare sunt importante şi se condiţionează reciproc. Pentru o comunicare eficientă 

şi completă sunt necesare atât mijloace de comunicare verbale cât şi nonverbale. 

 

Bibliografie: 

1.https://www.la-psiholog.ro/info/comunicare-verbala 

2.https://www.oammrbuc.ro/index.php?articol=171 

3.http://colegiuleconomic.rdsbz.ro/comunicarea/scrisa.htm  

 

 

https://www.la-psiholog.ro/info/comunicare-verbala
https://www.oammrbuc.ro/index.php?articol=171
http://colegiuleconomic.rdsbz.ro/comunicarea/scrisa.htm
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SCHEMA-CADRU A STRATEGIEI DIDACTICE 

Prof. înv.preșc. BOGDAN ADRIANA 

Grădinița nr.62, sector 4, București 

  

Grupa mare 

Domeniul de activitate: DOS - Educație pentru societate 

Tema activității: ”Furnica si porumbița”, adaptare după Lew Tolstoi 

Mijloc de realizare - povestirea educatoarei 

Tipul activității: însușire de noi cunoștințe  

Scopul activității: - Dezvoltarea deprinderii de a asculta cu atenție o poveste; 

- Dezvoltarea capacității de a identifica nevoile celor din jur și de a le oferi ajutorul; 

Obiective operaționale:  

• să răspundă la întrebările adresate pe baza poveștii audiate și a planșelor prezentate; 

• să identifice faptele bune în povestea prezentată; 

• să exemplifice propriile fapte bune sau unele auzite; 

• să redea conținutul poveștii folosind cuvintele cheie de pe fețele cubului: descrie, compară, asociază, analizează, 

aplică, argumentează. 

 

Modul de 

organizare 

a 

activităţii 

elevilor 

Tipul de 

învăţare 

Sarcina de 

învăţare 

comună/ 

diferenţiată 

Dirijarea învăţării Metode şi 

mijloace Controlată Semi-

independentă 

Independentă 

Frontal Însușire de 

noi 

cunoștințe 

Să audieze 

conținutul 

poveștii  

Educatoarea 

povestește 

povestea 

folosind 

imagini, o 

gestică/ 

mimică 

adecvate, 

schimbând 

ritmul 

vorbirii în 

funcție de 

personaj 

Educatoarea 

ajută copiii în 

audierea activă 

a poveștii 

solicitând 

acestora 

explicarea 

cuvintelor noi 

(pârâu, pișcă, 

primejdie, 

cățăra) 

Copilul audiază 

povestea și 

explică un 

cuvânt nou 

folosind 

imaginile 

prezentate 

Tabla 

magnetică, 

imagini ce 

conțin 

povestea, 

jetoane ce 

conțin 

cuvintele 

noi, 

casetofon, 

CD cu 

muzică 

povestirea, 
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observația 

conversația 

explicația  

Grupal Consolidarea 

cunoștințelor 

și 

deprinderilor 

Să-și exprime 

opinia în 2 

grupuri cu 

privire la ce 

urmează să se 

întâmple cu 

personajele la 

finalul poveștii 

Educatoarea 

îi dirijează pe 

copii în 

formularea 

unui enunț 

pentru finalul 

poveștii 

Educatoarea 

îndrumă cele 

două grupuri în 

exprimarea 

opiniei cu 

privire la un 

final pentru 

poveste 

Copilul își 

exprimă opinia 

referitoare la 

finalul poveștii 

și formulează 

împreună cu 

coechipierii un 

răspuns comun 

Imagini ce 

conțin 

povestea, 

Tablă 

magnetică, 

Predicția 

Exercițiul 

Individual Consolidarea 

cunoștințelor 

Să redea 

conținutul 

poveștii prin 

formularea 

unor propoziții, 

folosind un cub 

mare de carton 

ce are 6 cuvinte 

cheie (să 

descrie/ să 

argumenteze/ 

să compare/ să 

asocieze/ să 

analizeze/ să 

aplice)  

Educatoarea 

îndrumă 

copilul în 

rostogolirea 

cubului și în 

citirea 

sarcinii de pe 

acesta  

Copilul, 

îndrumat de 

educatoare, 

descrie/ 

argumentează/ 

compară/ 

asociază/ 

analizează/ 

aplică 

Copilul 

rostogolește 

cubul și redă 

conținutul 

poveștii folosind 

cuvintele cheie: 

”Cubul se 

rostogolește și la 

descrie/ 

argumentează/ 

compară/ 

asociază/ 

analizează/ 

aplică se 

oprește”   

Cubul de 

carton 

Metoda 

cubului 

Exercițiul 

Explicația 

Conversația 

 

Exemplu: Descrie fapta bună pe care a făcut-o porumbița. 

Compară vânătorul cu furnica/ porumbița. 

Asociază comportamentul vânătorului cu soarta porumbiței. 

Argumentează de ce este bine să protejăm viețuitoarele. 

Analizează ce s-ar fi întâmplat cu furnica dacă nu era salvată de porumbiță. 

Aplică: găsește alt final pentru poveste/ interpretează rolul personajului preferat din această poveste. 

 

*Notă: Prezenta schema-cadru a strategiei didactice a fost realizată ca și temă pentru portofoliul cursului ”Rolul 

comunicării în activitatea cu elevii”, pe baza noțiunilor teoretice prezentate la curs, acesta fiind inițiat de Proedus  și 

desfășurat în perioada octombrie-noiembrie 2020. 
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PROGRAMA PERSONALIZATĂ A UNUI OPȚIONAL 

 
Profesor: Dănilă Oana-Mihaela 

Școala Gimnazială Tureac, Tureac 

 

Denumirea opționalului: We learn about transportation and we have fun! 

Aria curriculară: Limbă şi Comunicare 

Specialitatea: Limba Engleză 

Tipul opționalului: optional la nivelul mai multor arii curriculare 

Nivel: A1-A2 (Clasa a VI-a) 

Durata: 1 an 

Număr de ore / săptămână: 1 

An școlar: 2021-2022 

 

NOTA DE PREZENTARE 

Mi-am propus ca optionalul We learn about transportation and we have fun! să răspundă unor nevoi reale ale 

elevilor din clasa a VI-a și să se plieze pe o pasiune pe care acești copii mi-au împărtășit-o încă de anul trecut. În plus, 

consider că cele două ore alocate disciplinei limba engleză – ca parte din trunchiul comun – nu sunt suficiente pentru a-mi 

permite să contextualizez o perspectivă diferită fața de cea actuală, din programa de bază. Acestor copii le place să discute 

/ lucreze pe următoarele tematici: tipurile și mijloacele de transport, evoluția acestora de-a lungul timpului și despre modul 

în care călătorim / folosim aceste mijloace de transport. În viziunea mea, aspectele menționate se pot îmbina într-o formulă 

utilă și eficientă, atât timp cât miza cea mai mare va fi implicarea copiiilor în situații de comunicare (atât scrisă cât și orală), 

din cele mai variate și din cele interesante. 

Cele opt competențe cheie au reprezentat premiza inițială în acest demers didactic, fiindcă optionalul propus se 

prezintă ca o îmbinare între discipline (limba engleză, educație tehnologică, matematică, TIC – în plan principal și geografie 

și istorie – în plan secundar) din arii curriculare diferite. Astfel competența de matematică, științe și tehnologie, împreună 

cu cea digitală, și cele sociale și civice se alătură competenței de limbă străină într-o disciplină de optional autonomă și 

atractivă pentru elevii cărora este destinată. 

Alte documente reper sunt: programa pentru disciplina Limba modernă 1, Key Competences for Lifelong 

Learning, CECRL (Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi), iar prin parametrii CLIL (Content and language 

integrated learning), acest opțional va deveni o versiune interactivă de dezvoltare și evaluare a unor competențe generale 

și specifice din afara celor deja existente în programa trunchiului comun. Conținuturile și activitățile de învățare, alături de 

sugestiile metodologice și de bibliografia aferentă au fost gândite în așa fel încât să orienteze un demers didactic axat pe 

flexibilitate, metode centrate pe elevi, și deschiderea spre orizonturi de cunoaștere care să îi ajute pe copii în viața cotidiană. 

De aceea, prin cele afirmate mai sus, susțin și accentuez necesitatea unui astfel de optional. 

 

COMPETENȚE GENERALE 

-        dezvoltarea înțelegerii textelor în limba engleză folosind un cadru digitalizat; 

-        asocierea cunoștințelor de la alte discipline cu informații precise în limba engleză, în mesaje scrise și orale; 

-        dezvoltarea capacității de adaptare a elevilor la situații cotidiene corelate cu domeniul transporturilor. 
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COMPETENȚE SPECIFICE și ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

1. Dezvoltarea înțelegerii textelor în limba engleză folosind un cadru digitalizat; 

- Competențe specifice – 1.1. Identificarea unor informații clare din texte audio și / sau video legate de tipuri de transport 

și mijloacele de transport corespunzătoare; 

                                     - 1.2. Crearea de scurte prezentări în Word / PowerPoint (alte aplicații) și expunerea acestora în 

mesaje sugestive pentru temele cerute. 

 Activități de învățare:  - asocierea imaginilor / flashcardurilor / broșurilor / cu textele vizionate / ascultate; identificarea 

cuvintelor / mesajelor – cheie din diverse filmulețe; 

                                     - promovarea mijlocului de transport preferat, a unui tip de transport; crearea unei expoziții de 

mijloace de transport inovatoare pe baza unor filmulețe; identificarea pașilor care trebuie urmați în crearea și 

tehnoredactarea prezentărilor. 

 2. Asocierea cunoștințelor de la alte discipline cu informații precise în limba engleză, în mesaje scrise și orale; 

- Competențe specifice – 2.1. Prezentarea contrastivă a mijloacelor de transport în comun cu referire la evoluția istorică, 

răspândirea geografică, utilitatea practică a acestora; 

                                      – 2.2.  Identificarea unor relații de tipul cauză-efect în tendințele actuale din domeniul 

transporturilor mondiale. 

 Activități de învățare:  – vizionarea de reportaje / emisiuni / filmulețe / desene animate și simularea unor mici dezbateri; 

                                     – exerciții de înțelegere a textelor, contextualizate în diverse aplicații, jocuri de rol în care se 

anticipează modul în care vor evolua diverse mijloace de transport. 

  

3. Dezvoltarea capacității de adaptare a elevilor la situații cotidiene corelate cu domeniul transporturilor.  

- Competențe specifice – 3.1. Participarea la dialoguri simulând situații cotidiene în care se folosesc mijloace de transport; 

                                       – 3.2. Alegerea și justificarea celui mai potrivit mijloc / tip de transport în diverse situații. 

 Activități de învățare:  - jocuri în care se reproduc situații de tipul: cumpărarea unui bilet pentru autobuz / metru / avion, 

cum mă comport în avion, pe tren, pe bicicletă, pe vapor; 

                           - oferirea de sfaturi și recomandări vizavi de un timp / mijloc de transport într-o anumită situație, simularea 

unor călătorii din trecut VERSUS prezent / viitor.  

 CONȚINUTURI 

-        tipuri și mijloace de transport în lume: trecut VERSUS present VERSUS anticipări pentru VIITOR; 

-        folosirea unor mijloace de transport; numere și monede oficiale; 

-        inventatori celebri și țările din care provin; 

                         materiale grafice, audio și / sau video; 

                         prezentări scurte și argumentate în aplicații online sau offline; 

                         reguli cu privire la cyberbullying; 
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                         recomandări cu privire la călătoriile cele mai ieftine / sigure / rapide. 

SUGESTII METODOLOGICE 

Din acest punct de vedere se vor urmări două aspecte: integrarea a cât mai multe metode centrate pe 

elevi și dezvoltarea competențelor specifice, în așa fel încât să existe un liant cu ceea ce urmează în demersurile didactice 

specifice claselor a VII-a și a VIII-a. Se va folosi cu preponderență metoda inductivă în detrimentul celei deductive, se va 

insista pe situații de comunicare atât în mesaje scrise cât și în mesaje orale, se vor folosi jocuri de rol și alte jocuri de 

identificare / cercetare / prezentare a unor conținuturi în așa fel încât să primeze implicarea activă a tuturor elevilor din 

clasă. 

De asemenea, se vor folosi cât mai multe texte autentice, videoproiectorul, și aplicații din cele mai diverse 

(WordWall, WhatWasThere, StoryMap, Google Earth etc). Se vor organiza în continuare activități pe echipe / grupe, chiar 

dacă contextul pandemic va impune sistemul online, dar se va insista foarte mult pe cooperare. Se vor încuraja atât lectura 

extensivă cât și lectura intensivă a unor texte scurte și relevante, se vor realiza postere / desene / expoziții, iar evaluarea va 

avea ca puncte de reper fluența exprimării orale, participarea activă la sarcinile primite și disponibilitatea de a lucra în 

echipă, având în vedere că vor fi evaluați prin proiecte.  

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE  

1.     https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/transport 
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3.     https://study.com/academy/lesson/history-of-cars-lesson-for-kids.html 

4.      https://busyteacher.org/24626-taking-transportation-game.html 

5.     https://ro.pinterest.com/pin/541980136390847550 

6.     https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zs9k7ty 

7.     https://kids.kiddle.co/Public_transport 
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Plan de intervenție personalizat 

 
Educ. Chetan Adriana 

Grădiniţa cu P.P. Micul Prinţ, Cluj-Napoca 

 

1. INFORMAŢII GENERALE: 

Numele elevului: M. M. 

Sex: masculin 

Data naşterii: (15.08.2016) 

Domiciliul: 

Grădiniţa cu P.P. Micul Prinţ, Cluj-Napoca 

Grupă: Mijlocie 

Echipa de lucru: Educatoare: Chetan Adriana 

Profesor psiholog şcolar: D. H. 

Familia: 

Domeniul de intervenţie: Limba şi comunicare, socio-comportamental. 

2. EVALUARE INIŢIALĂ 

Instrumente folosite în evaluare: fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, 

Convorbirea individuală şi de grup,. 

Psihodiagnostic: Dificultăţi de învăţare, dificultăţi de exprimare, motricitate generală şi fină 

Specific nivelului de vârstă. Memoria bună, atenţia fluctuantă, distras de orice stimul. Gradul de concentrare, stabilitatea 

şi distributivitatea reduse. Vocabular relativ sărac, limitat, decalaj între vocabularul activ şi pasiv. Capacitate redusă de 

mobilizare şi concentrare a energiei 

Psihonevroze. Imaturitate psiho-socială. Emotiv, introvertit, relaţiile intercolegiale afectate 

Din cauza tendinţelor de izolare, care îşi au sursa în schimbările survenite în viaţa preşcolarului. 

Aptitudini pentru lucrările practice. Este deschis la sugestii, îşi doreşte integrarea în colectiv, 

Manifestă un uşor sentiment de inferioritate faţă de colegi, răspunde la stimuli verbali şi 

Gestuali de încurajare. Ȋi place să fie în centrul atenţiei. 

Mediul familial: Preşcolarul face parte dintr-o familie compusă din părinţi şi încă doi fraţi. Familia comunica deschis cu 

grădiniţă, se ocupa preponderant de creşterea, îngrijirea şi educarea lui, mama. 

Parteneri: familia (mama); psihologul şcolar, 

Responsabil: Chetan Adriana 

Starea de sănătate: clinic sănătos. 

3. INFORMAŢII EDUCAŢIONALE: 

Comportament cognitiv: 

- Are un vocabular sărac, se exprimă în propoziţii scurte, deseori defectuos, nu stăpâneşte 

Regulile exprimării corecte; 

- Alcătuieşte propoziţii simple şi dezvoltate, cu ajutor din partea cadrului didactic; 

- Povesteşte după imagini, sau un text citit cu ajutor din partea cadrului didactic; 

- La evaluarea iniţială a înregistrat rezultate slabe şi foarte slabe 

Comportament psihomotric şi autonomie personală: 
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- Schema corporală este bine realizată; 

- Deprinderi de autoservire şi a capacităţii de autonomie socială şi personală bună. 

Relaţii sociale: 

- Conduite şi atitudini sociale dominate de imaturitate afectivă şi stări contradictorii (stări 

Exagerate de veselie sau tristeţe fără motiv real); 

- Manifestă un comportament reţinut, atunci când este provocat, sau nu agreează o anumită 

Persoană, tendinţe de izolare şi renunţare; 

- Familia manifestă o atitudine deschisă, este interesată de evoluţia preşcolarului şi solicită frecvent informaţii, receptivă 

la sugestiile date de cadrele didactice; 

- Posibilităţi bune de comunicare orală, gestuală şi expresivă; 

- Lipsă de încredere în sine; 

- Indisciplinat, dezordonat, nu atent la detalii, voluntar, se oferă să facă mici servicii; 

- Nevoie de atenţie, afecţiune, integrare în grup, de modele comportamentale şi sprijin 

Permanent; 

4. OBIECTIVE PE TERMEN LUNG: 

- Să-şi dezvolte vocabularul; 

- Să-şi dezvolte abilităţile de comunicare orală; 

- Să-şi păstreze starea de concentrare o perioadă mai lungă de timp; 

- Să-şi dezvolte abilităţile de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale. 

4. DOMENII DE INTERVENŢIE RECOMANDATE: 

A. cognitiv; 

B. Comportamental. 

A). Domeniul de intervenţie cognitive 

Obiective pe termen scurt: 

- Să pronunţe corect sunetele limbii române 

- Să se exprime în propoziţii corecte din punct de vedere gramatical 

- Să se concentreze pe sarcina de lucru şiş a o ducă la bine sfârşit 

- Să îşi păstreze atenţie pe toată durata activităţii 

- Să lege relaţii de prietenie cu colegii de grupă; 

Conţinuturile învăţării: 

- Exerciţii de exprimare corectă orală; 

- Exerciţii orale de identificare a ordinii cuvintelor în propoziţie; 

- Exerciţii de ordonare a unor imagini; 

- Povestirea după imagini; 

- Jocuri de atenţie 

- Exerciţii de concentrare 

- Jocuri de rol 

- Jocuri de socializare 

Metode şi instrumente de evaluare: 

- Evaluarea orală; 
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- Fişa de lucru; 

- Observaţia directă şi indirectă; 

- Fişe de lucru cu imagini; 

- Puzzle; 

Metode şi mijloace didactice: descoperirea; explicaţia; observaţia; conversaţia; 

Demonstraţia; brainstorming; fişe de lucru; planşe; calculator; lucrul în echipă. 

Evaluare periodică: 

Obiectivele realizate: 

- Îndeplineşte la un nivel mediu sarcinile cerute 

- Diminuarea greşelilor de exprimare; 

- Îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte noi; 

- Ameliorarea relaţiilor intercolegiale. 

Dificultăţi întâmpinate: 

- Nu reuşeşte încă să-şi construiască un comportament empatic; 

- Nu poate rezolva sarcinile cerute într-un timp optim datorită deficitului de atenţie. 

Metode cu impact ridicat: 

- Pozitiv: valorizarea, stimularea afectivă. 

- Negativ: dezaprobarea, mustrarea. 

B. Domeniul de intervenţie comportamental 

Obiective pe termen scurt 

- Să reacţioneze adecvat la diferite stări sufleteşti –emoţionale; 

- Să respecte regulile de colaborare şi comunicare în grup. 

Conţinuturile învăţării: 

- Exerciţii şi jocuri de identificare a diferitelor stări sufleteşti; 

- Exerciţii şi jocuri de recunoaştere a stărilor sufleteşti exprimate de figură umană; 

- Jocuri de grup –prin atribuirea de calităţi colegilor; 

- Jocuri cu reguli fixe –respectarea regulilor este obligatorie; 

- Activităţi de distribuire de sarcini 

- Stabilirea regulilor în grupa. 

Metode şi instrumente de evaluare: 

- Evaluarea orală va fi preponderentă. 

- Fişe de monitorizare a comportamentului în grupă, la masă, etc; 

Revizuirea programului de intervenţie personalizat: 

La sfârşitul semestrului I, după evaluarea intermediară, vor fi redefinite obiectivele şi 

Proiectate noi conţinuturi. 

Recomandări particulare: 

- Socializarea prin jocuri de rol pentru identificarea sinelui, antrenarea în activităţi 

Ludice (puzzle, pictură, desen, colaje, diferite jocuri). 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 

AN ŞCOLAR 2021-2022 
 

Gradinita cu P.P. Micul Print, Cluj-Napoca 

Grupa: Mare „Clopoței” 

Prof. Inv. Presc.: Rednic Roxana Maria 

SEM I 

                                                           

Nr. 

Săpt. 

Perioada Tema de studiu Proiect propus Subteme proiect 
Teme săptămânale 

în afara proiectului 

1. 
13-17.09.2021 Evaluare iniţială    

2. 
20-24.09.2021 Evaluare iniţială    

3. 
27.09-01.10.2021 

Cine sunt/suntem? Aventură în corpul uman! 

Călătorie în corpul 

uman! 
 

4. 
04-08.10.2021 

Simțurile mă ajută ! 
 

5. 
11-15.10.2021 

Dinți curați, dinți 

fericiți ! 
 

6. 
18-22.10.2021 

Când, cum și de ce se 

întâmplă? 
  

Toamna în oraşul 

meu! 

 
VACANȚĂ 25-29.10.2021 

7. 01-05.11.2021 Cum este/a fost şi va fi 

aici pe pământ? 
  

Mijloace de 

transport! 

8. 08-12.11.2021 Cum este/a fost şi va fi 

aici pe pământ? 
  

Invenții vechi şi noi 

! 

9. 15-19.11.2021 

Cine sunt/suntem? România, țara mea! 

Orașul meu!  

10. 22-26.11.2021 
Călător în țara mea!  

11. 

29.11, 2-3.12.2021 

30 nov și 1 dec sunt 

libere 

1 Decembrie!  

12. 06-10.12.2021 

Cum exprimam ceea ce 

simţim ? 
O poveste de Crăciun! 

Moș Nicolae  

13. 13-17.12.2021 Tradiții și obiceiuri 

de Crăciun! 
 

14. 20-22.12.2021 Moș Crăciun, 

prietenul copiilor! 
 

VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 23.12.2021-09.01.2022 

SEM II 

15. 
10-14.01.2022 

Cum este/a fost şi va fi 

aici pe pământ? Prieteni fără grai! 

Animale din țara 

noastră! 

 

16. 
17-21.01.2022 

Animale de pe alte 

continente! 
 

17. 24 ian. Zi liberă 

25-28.01.2022 

Animale de la Poli! 
 

18. 
31.01-04.02.2021  Dinozaurii  

19. 
07-11.02.2022 

Când, cum și de ce se 

întâmplă? 
  Supereroi 
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Nr. 

Săpt. 

Perioada Tema de studiu Proiect propus Subteme proiect 
Teme săptămânale 

în afara proiectului 

20. 
14-18.02.2022 

Cum este/a fost şi va fi 

aici pe pământ? 
  Animale fantastice! 

21. 
21-25.02.2022 Ce şi cum vreau să fiu?   Superputerile mele! 

22. 
28.02-04.03.2022 

Cum exprimam ceea ce 

simţim? 
Primăvara colorată! 

Vestitorii 

primăverii! 
 

23. 
07-11.03.2022 Ziua mamei!  

24. 
14-18.03.2022 

Cum este/a fost şi va fi 

aici pe pământ? 

 

 Misterele lumii! 
      Vulcanii  

25. 21-25.03.2022 

 

     Poluarea  

26. 28.03-01.04.2022 
Formele geografice  

27. 04-07.04.2022 De la firul ierbii la 

arbori uriași! 
 

ȘCOALA ALTFEL 08-14.04.2022 

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 15.04-01.05.2022 

28. 02-06.05.2022 
Ce şi cum vreau să fiu?   1 iunie! 

29. 09-13.05.2022 Cum este/a fost şi va fi 

aici pe pământ? 
  Popoarele lumii! 

30. 16-19.05.2022 Când, cum și de ce se 

întâmplă? 
  Universul 

31. 23-26.05.2022 
Ce şi cum vreau să fiu?   

De-acum voi fi 

școlar! 

32. 30.05-03.06.2022 
Evaluare finală    

33. 06-10.06.2022 
Evaluare finală    
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MANAGEMENTUL TIMPULUI  ÎN EDUCAȚIA ADOLESCENTULUI 

 
           RIȚIȘAN CĂLINA DOCHIA,  

                                      Școala Gimnazială ,, Mihai Eminescu “ Dej, jud. Cluj 

 

Motto : 

 „ Odată trăit timpul e pierdut definitiv; de aceea trebuie să învăţăm să  îl folosim cu înţelepciune.” 

 (Dr. Denis Waitley)    

  

Una dintre problemele moderne, cu care se confruntă toate persoanele, indiferent de vârstă, ocupație, sex este 

timpul și desfășurarea activităților în  intervale de timp într-o anumită etapă sau perioadă a vieții. Încă de timpuriu se 

impune a învăța cum să ne gestionăm și organizăm acțiunile, prioritățile și implicarea în anumite activități și evenimente 

importante sau mai puțin importante. 

 În decursul istoriei, percepţia noastră privind timpul a cunoscut modificări semnificative. Şi aceasta pentru că, 

între altele, s-a modificat durata de viaţă, s-a prelungit perioada de muncă, s-au accelerat ritmurile şi a apărut concurenţa 

dintre adulţi. Este tot mai evident faptul că, în viaţa de zi cu zi timpul a devenit o resursă ce trebuie optimizată, raţionalizată 

şi controlată. 

        Mai nou, în prezent, adolescentul  caută o formulă magică pentru a-şi împărţi timpul între muncă, familie şi propriile 

sale aspiraţii. Cum poate fi echilibrat timpul alocat pentru satisfacerea acestor trei opţiuni? 

Nu există un răspuns general valabil pentru această întrebare; totul depinde de normele culturale, sociale, 

economice şi legale din ţara în care trăim.  

Definirea noţiunii de timp ridică numeroase probleme generate de percepţia diferită pe care o au cei din jurul 

nostru cu privire la acest subiect. Mă voi opri, totuşi, la o definiţie de dicţionar şi reţinem că timpul este o durată limitată 

considerată în raport cu utilizarea care i se dă..Dintr-o altă viziune timpul este : 

• resursa noastrã cea mai importantã şi este important sã o folosim din plin 

• unica resursã pe care nu o putem mãri. 

 Odatã ce este epuizatã nu mai poate fi recâştigatã. Toatã lumea are aceeaşi ,,cantitate” de timp, tot timpul care este 

disponibil este de 24 de ore în fiecare zi. Modul în care îl utilizãm este singurul care diferã. 

     În anumite momente ale zilei, în anumite clipe ale vieţii noastre, timpul pare a trece cu diferite viteze. Când eşti absorbit 

în munca ta sau când te simţi bine, timpul trece foarte repede. Când eşti frustrat sau plictisit, timpul trece greu. 

     Din totdeauna, omul s-a străduit să găsească modalităţi de măsurare a timpului. Managementul timpului impune şi el 

acest lucru şi este unul dintre cele mai importante aspecte ale managementului personal. Managementul timpului poate fi 

stăpânit de oricine cu puțin studiu și răbdare. Măsurarea timpului nu se face însă, decât pe baza rezultatului fiecărei activităţi 

realizate într-un interval de timp dinainte stabilit. Altfel spus, nu gestionăm timpul în sine, ci activităţile desfăşurate într-o 

anumită perioadă. Managementul timpului se bazează pe trei piloni: planificarea, organizarea şi controlul timpului. 

Noţiunea de eficacitate cere ca, pentru fiecare individ, timpul să fie utilizat în mod raţional şi productiv, în conformitate cu 

ritmul personal şi cu resursele de care dispune fiecare individ, cu scopul de a asigura îndeplinirea unor activităţi precise 

într-un interval de timp dat. Managementul timpului presupune ca, pentru fiecare individ, să se aloce secvenţe de timp, 

riguros calculate, pentru fiecare activitate ce trebuie desfăşurată (planificarea), să se facă toate eforturile posibile pentru a 

le respecta (organizarea) şi să se evalueze, în mod regulat, rezultatele obţinute (controlul). 
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Caracteristicile timpului ca valoare:  

 - Este un bun rar, limitat  

 - Nu poate fi cumparat sau transmis de la o persoană la alta  

 - Nu poate fi stocat, acumulat, pus deoparte 

 - Nu poate fi dilatat sau mărit 

 - Consumarea lui este irevocabilă 

 - Pentru fiinţa umană, el înseamnă viaţa însăşi (Cucoş C., 2002) 

 Organizarea eficientă a timpului poate oferi (cf. Seinvert, 1997, p.10):  

 - Perspectivă mai bună asupra activităţilor şi priorităţilor zilnice 

 - Noi oportunităţi şi avantaje în privinţa creativităţii 

 - Posibilitatea de a înfrunta, reduce şi evita stresul 

 - Mai mult timp liber 

 - Şanse de a atinge scopurile propuse  

    Managementul timpului porneşte de la un aspect paradoxal: deşi, în mod real, dispunem astăzi de mult mai mult timp 

decât altădată,avem sentimentul că el nu ne ajunge. În realitate orice individ dispune de 168 ore pe săptămână pe care le 

repartizează, aproximativ, în felul următor: 

• 40 ore pentru activităţi profesionale; 

• 56 ore pentru somn şi, 

• 72 ore pentru diverse activităţi personale. 

Cele 40 de ore destinate activităţilor profesionale sunt influenţate indirect de celelalte două destinaţii: 

♦ Dacă adolescentul nu-şi acoperă nevoile de somn, nu poate obţine performanţa maximă în munca sa. Deci vorbim aici , 

despre eficacitatea utilizării timpului personal şi despre productivitate maximă. 

♦ Dacă elevul  munceşte mult, fără însă a-şi gestiona „ştiinţific” activităţile, există riscul oboselii, al reducerii 

productivităţii, al demotivării, al stresului, al uzurii fizice şi mentale. Există un număr tot mai mare de adulţi care suferă de 

depresie sau de epuizare profesională şi pentru care se pune, în mod acut, problema evitării situaţiilor dificile. Ori, o mai  

bună gestionare a timpului este poate un început de soluţionare a problemelor adulţilor, care nu ar avea decât de câştigat 

dacă şi-ar utiliza mai bine timpul. 

          Existã anumite principii de bazã în management. Ele ne pot ajuta în ceea ce priveşte identificarea criteriului de a 

manageria timpul deoarece timpul este inamicul nr. 1.  

• Planificarea – A învăţa sã ne planificăm fiecare zi, săptămână, an, este primul pas în învăţarea de a ne controla munca. 

Aceasta de asemenea ne ajută şi să devenim realişti în ceea ce priveşte cât de multă muncă putem suporta.  

• Fixarea prioritãţilor – A învăţa să deosebim cererile urgente de cele importante şi evaluarea cãror aspecte ale muncii 

noastre ar trebui sã le dăm prioritate, este esenţial când vrem sã ne manageriem timpul. 

• Un sistem de muncă bine organizat – A învăţa să stabilim o rutină a zilei, efectiv a face faţă ,,lucrului cu chitanţele”, 

telefoanelor, comunicarea cu colegii … 

• Folosindu-ne jurnalul ca şi o unealtã – Jurnalul personal ocupã un loc esenţial în organizarea timpului şi ar trebui sã 

includã planuri, liste ale acţiunilor, adnotãri importante, şi multe alte informaţii. 
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   La ce serveşte jurnalul ? 

− îl face pe individ conştient de nevoia de a-şi organiza mai bine timpul; 

− evidenţiază disfuncţiile; 

− indică cu ce trebuie început; 

− ajută la gestionarea timpului şi îl transformă pe individ în stăpân al  propriului său timp; 

− favorizează dezvoltarea unor competenţe manageriale (previziune, organizare, control). 

       Ce nu se face : 

− stabilirea unor obiective nerealiste sau nestimulatoare; 

− acordarea unei încrederi nelimitate memoriei. În timp apar „scăpări” care pot fi evitate cu ajutorul înscrisurilor din 

jurnal; 

− neglijarea detaliilor. Enunţurile generale diminuează utilitatea jurnalului, în timp ce „detaliile” cotidiene fac dificilă 

organizarea timpului şi măresc nevoia de timp. 

         Multe persoane se plâng de timpul lor, nerealizând că este vorba, cel mai adesea, de o utilizare necorespunzătoare. 

Timpul este întotdeauna neutru dar gestionarea lui poate fi eficace sau dezastruoasă; el devine duşman doar pentru cei care 

nu ştiu să-l utilizeze în mod corespunzător. Factorii care determină risipa de timp sunt universali şi foarte frecvent întâlniţi. 

Ei reprezintă împrejurările, motivele care generează o întrerupere a unei activităţi în curs de desfăşurare sau o depăşire 

a duratei acesteia. Pentru a împiedica acţiunea acestor factori, individul trebuie să se autoanalizeze şi să privească atent în 

jurul său: poate constata că este risipitor de timp sau, că se lasă furat de către ceilalţi. În raport de aceste constatări, de 

responsabilităţile pe care le are, fiecare adoptă măsurile adecvate pentru a se proteja de riscul risipei de timp.  
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PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE INTERVENŢIE PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

Școala Primară Horga, com. Epureni 

Prof.înv. primar, Siminescu Petronela 

 

1. INFORMAŢII DE BAZĂ: 

 

Numele elevei: P. Șt. 

 

Data naşterii: 13. 01. 2010 

Clasa: a II-a  

Domiciliul: sat Horga,  com. Epureni, jud. Vaslui 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului:  

Diagnostic- medical:     Hidroencefalită - operată; Deficienţă mentală 

-  psihologic: intelect liminar; deficit de atenţie, percepţie slabă, 

labilitate emoţională    

-  psihopedagogic:dificultăţi de învăţare - dislexo-disgrafie, discalculie, dificultăţi de orientare, organizare şi structurare 

spaţială;           

-  pedagogic: nu face faţă cerinţelor educaţionale; adaptare inferioară la cerinţele programei şcolare pentru clasa a-II-a şi 

a curriculumului, -calcul.           

              - competenţe în desfăşurarea activităţilor ludice (respectă regulile jocului şi duce la 

capăt sarcina didactică la nivelul propriu);  

- capacităţi relativ bune de învăţare comportamentală prin imitaţie; 

- posibilităţi bune de comunicare orală,gestuală, expresivă; 

- nevoia de afecţiune, de integrare, de modele socio-umane şi de sprijin gradat; 

- toleranţă scăzută la frustrări,sociabilitate relativ bună; 

- feed- back pozitiv în situaţiile de individualizare a sarcinilor de învăţare; 

Autonomie personală şi socială: 

- aria de autoservire: elevul are formate deprinderile de igienă personală, cunoaşte mediul ambiant şi acţiunile din 

regimul zilnic. Prezintă carenţe în comportamentele motrice şi în gesturile social-utile de autogospodărire .Se îmbracă 

singur şi are grijă în mare măsură de de propria îmbrăcăminte. 

- aria de socializare: Cand stie ca este supravegheat, elevul are o atitudine prietenoasă, s-a acomodat destul de repede 

unor reguli şcolare de grup, dezvoltând relaţii interpersonale, însă în privinţa achiziţiilor cognitive, progresele au fost 

minime. Comunică cu colegii şi cu prietenii atăt cât să realizeze un climat de desfăşurare a activităţilor comune. - 

Psihomotricitate: pe timp foarte scurt, 2-3 minute, elevul prezintă o coordonare şi o stabilitate a gesturilor şi mişcărilor 

sale corespunzătoare unei activităţi de învăţare eficientă, dar întâmpină dificultăţi în organizarea conduitelor şi 

structurilor perceptiv-motrice de spaţiu, lucru ce duce la slaba însuşire a tablei adunarii si scaderii cu trecere,calculelor 

matematice mai complexe. Schema corporală este structurată parţial  

corect iar lateralitatea fixată.                                                                                                                                                                                  

Informaţii despre mediul social: Locuieste impreuna cu familia mama , tata, sora mai mare. Familia s-a 
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preocupat de situatia ei, inca de la gradinita a fost prezentată la medic; face tratament medicamentos. Mama îi acordă 

atenţie privind activitatea şcolară și își însoțește copilul la școală pe tot parcursul orelor de curs.Conditiile familiare sunt 

modeste. 

 

2. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

➢ chestionare orale; 

➢ observaţii curente; 

➢ aplicaţii practice; 

➢ fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

➢ proba de evaluare; 

➢ convorbire individuală şi în grup; 

➢ observaţia spontană şi dirijată. 

3. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

➢ Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului propriu de achiziţie, 

prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din cadrul familiei; 

➢ Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor gramaticale; 

➢ Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

➢ Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 

➢ Dezvoltarea capacităţilor de calcul matematic; 

Pe termen scurt: 

➢ Formarea abilităţilor de comunicare; 

➢ Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

➢ Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

➢ Partciparea la activităţi de grup; 

➢ Participarea la activităţi specifice matematicii; 

➢ Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în scris; 

4. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

➢ Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

➢ Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

➢ Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

➢ Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor, precum şi scrierea lizibilă a 

cuvintelor;  

➢ Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

➢ Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

➢ Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 
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Domenii de intervenţie - limba şi literatura  română, 

                                                    -  matematică. 

                                                                     LA ÎNCEPUTUL PROGRAMULUI  

Matematică :-capacităţi, competenţe, abilităţi ,                           

- poate efectua operaţii de adunare şi scădere fara 

trecere peste ordin doar cu material didactic concret si 

numai fiind supravegheat si ajutat;                                                                  

- numara doar „inainte” in concentrul 0-10                                                                              

-  compara numerele naturale de la 0 la 10 numai cu 

ajutor; 

        -dificultăţi   

-   nu are formate deprinderile de numeraţie corectă în 

concentrul 0-100,  nu înţelege noţiunea de număr 

compus         -nu poate efectua operaţii de adunare şi 

scădere cu  trecere   peste ordin, exercitii cu mai multe 

operatii, alte tipuri de exercitii, de intelegere si 

rezolvare de probleme  

Scopul programului de intervenţie:  

* să numere, să compare numerele naturale de la 10 la 

100; 

  *  să realizeze operaţii de adunare şi scădere fără 

trecere peste ordin în concentrul 0- 100; 

  * să realizeze operaţii de adunare şi scădere fără 

trecere peste ordin în concentrul 0- 1000; 

  * să realizeze operaţii de adunare şi scădere cu trecere 

peste ordin în concentrul 0- 20. 

Limba română:-capacităţi, competenţe, abilităţi  

 - recunoaşte circa 40% din litere, mai multe litere mici 

decat cele mari; 

 -  capacitatea de a citi in ritm propriu este foarte redusa, 

„citeste” doar cuvine invatate pe de rost                                                           

-    desparte cuvinte scurte si „usoare” in silabe;                                

-   construieste propozitii cu cuvinte date                     

  -dificultăţi 

-  vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse,                           

- dificultăţi de exprimare orală                                                            

- vorbire rară, ezitantă, încetinită;  - vocabular sărac                          

-  în scris apar omisiuni şi înlocuiri de grafisme; - dificultăţi 

mari de exprimare scrisă, elevul scrie cuvinte scurte numai 

daca i se dicteaza fiecare litera; 

Scopul programului de intervenţie:  

  

* să- şi îmbogăţească vocabularul 

* să  citească  in ritm propriu, propoziţii, texte; 

* să  scrie după dictare/prin copiere silabe, cuvinte, 

propoziţii, texte. 

 

 

5. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

 

PROFESOR PEDAGOG: 

• Stimulează elevul in vederea reducerii dificultatilor de invatare prin exersarea si dezvotarea proceselor psihice 

(memorie, atentie, motivatie), a unor trasaturi pozitive de personalitate din domeniul afectiv si motivational, a 

deprinderilor de munca individuala; 

• Implica mama pentru a o ajuta sa lucreze cu copilul in asimilarea unor cunostinte esentiale: cunoasterea mediului, 

coordonare spatio-temporala, dezvoltarea limbajului si a vocabularului, abilitati de relationare sociala;
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OBIECTIVE METODE SI TEHNICI MATERIALE UTILIZATE 

- efectuarea unor exercitii de relaxare, pentru 

concentrarea atentiei si dezvoltarea memoriei; 

- convorbirea 

- povestirea 

- problematizarea 

- exercitiul de relaxare 

- planse 

- fise de lucru 

- jocuri de constructie 

- plastilina 

- carti 

- puzzle 

- educarea auzului fonematic, a atentiei vizuale, a 

analizei auditive si imbogatirea vocabularului; 

- exercitii de gimnastica respiratorie, linguala; 

- exercitii pentru formarea priceperilor si deprinderilor de 

pronuntie corecta a silabelor si cuvintelor; 

- exercitii de formulare a unor propozitii simple cu sunetul 

corectat in diferite pozitii; 

- povestiri dupa imagini, planse; 

- demonstratia; 

- planse 

- fise de lucru 

- jocuri 

- carti 

- stapanirea si motivarea personala prin gestionarea 

adecvata a trairilor afective negative; 

 

 

 

 

- exercitii de autocunoastere; 

- exercitii pentru cresterea stimei de sine si a increderii in fortele 

proprii; 

- exercitii pentru managementul emotiilor negative; 

- convorbirea; 

- problematizarea; 

- lauda, incurajerea; 

-fise de lucru 

-desene 

-minge antistres 

-joc de rol 

 

 

 

 

- explicarea si formarea unor deprinderi eficiente de 

studiu; 

- efectuarea temelor la cabinet cand este posibil;  

- efectuarea temelor si invatarea pentru oferirea unui model de 

lucru; 

- explicatia; 

- exercitiul 

-carti, caiete; 

-fise de lucru si cartonase 
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- organizarea locului de invatare cu eliminarea 

elementelor distractoare; 

- convorbirea; 

- exercitul; 

- incurajarea 

 

- sprijinirea copilului in parcurgerea materiei in ritm 

propriu si ajutor la cererea doamnei invatatoare; 

- tratarea diferentiata; 

- relatie empatica invatator-elev, consilier-elev; 

- activitati ajutatoare 

-planse 

-jocuri 

-casete 

-carti 

- construirea unui orar si respecterea lui astfel incat 

elevul sa isi faca temele, oferirea de recompense de 

catre familie; 

- convorbirea; 

- exercitiul 

-cartonase cu sarcini expuse in 

camera 

- masuri unitare de sustinere a copilului de catre 

familie; 

- motivarea familiei in continuarea tratamentului 

medicamentos; 

- consultarea; 

- informarea 

- empatia 

-monitorizarea succesului prin 

acordarea de fete vesele 

• Frecventa activitatilor programului terapeutic este de o sedinta pe saptamana (45-50 de minute) 
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PROIECT DIDACTIC PENTRU ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

PROPUNĂTOARE:Ștefan Carmen Florina 

G.P.P. C.N. ”Mihai Eminescu” Suceava 

DATA: 21.01.2020 

NIVEL/GRUPA: nivel I, grupa mijlocie ”Albinuțele” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:"Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?" 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: "Iarna în povești" 

TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: „Petrecerea surpriză a lui Olaf” 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

 

   DLC: „Surprize din Regatul de Gheaţă!”-joc didactic 

   DOS: „Cadou pentru Olaf” – aplicație 

   DEC: „Omul de zăpadă” - joc cu text şi cânt. 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

Dezvoltarea achizițiilor lingvistice și a structurilor verbale orale simple prin activizarea limbajului, exersând cunoştinţe despre povești cunoscute precum şi deprinderi 

intelectuale și tehnico-aplicative însușite, în contexte stimulative. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

 să recunoască personajul din poveste, denumindu-l; 

 să alcătuiască propozitii simple/dezvoltate, corecte, coerente și logice, despre personajele din povești; 

 să identifice răspunsul corect la ghicitorile propuse, alcătuind o propoziție cu răspunsul descoperit; 

 să utilizeze corect materialele și tehnicile de lucru învățate, realizând prin asamblare și lipire, omul de zăpadă Olaf; 

 să participe activ la joc, respectând regula de joc și rezolvarea sarcinilor didactice; 

 să demonstreze simţ muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text şi cânt, dans, bucurându-se de  mişcare și interrelaționare; 
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Sarcina didactică: Recunoașterea personajelor din poveste și formularea de propoziții simple/dezvoltate corecte pe baza imaginilor specifice personajelor din poveste. 

 

Regulile jocului: 

Copiii aruncă pe rând cubul, denumind imaginea orientată în sus și o identifică cu cea de pe plic, extrag din plicul respectiv o ilustrație cu ajutorul căreia formulează o 

propoziție simplă/ dezvoltată. Fiecare răspuns corect va fi apreciat prin aplauze și un medalion, iar răspunsurile greșite vor fi corectate.  

Elemente de joc: Formula magică, bagheta fermecată, sunetul clopoţelului, surpriza, mişcarea, mânuirea materialelor, aplauze, stimulente. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

 Metode şi procedee: jocul didactic, conversația, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, metoda cubului, turul galeriei, metoda piramidei. 

 Resurse materiale: Scrisoare de la Regina Elsa, cub de gheaţă uriaş, 6 cuburi de gheaţă mai mici, baghetă, cub pentru joc, 6 plicuri pe care se află personajele din 

poveste şi care conţin imagini cu obiecte ale acestora, medalioane recompense, pungi de hârtie, părțile componente ale omului de zăpadă Olaf, lipici, morcovi, 

biscuiți, cremă, bombonele decorative, bonete de cofetari, farfurii și lingurițe de unică folosință, şorţuleţe, şerveţele, puzzle cu imagini din poveste, cuburi pentru 

construit, morcovi din carton, bomboane. 

 Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual  

 

 

Bibliografie: 

 

Culea, Laurenţia& all  (2008) Activitatea integrată din grădiniţă, Editura Didactică Publishing House, Bucureşti; 

 

Jeder, Daniela & all (2017), Elemente de didactică aplicată în învăţământul preşcolar,Editura Didactică Publishing House, 2017; 

 

Metode interactive de grup – Ghid metodic, Editura Arves, 2002 

 

MEC, (2019) Curriculum pentru educaţie timpurie. 
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SCENARIUL ACTIVITĂŢII INTEGRATE   

 Intrarea copiilor în sala de grupă se face prin intonarea cântecului "Iarna ne-a sosit în zori". Copiii se așează unul lângă altul, în semicerc. Se anunță tema activității- 

Petrecerea surpriză a lui Olaf și modul în care se va realiza: printr-o activitate practică de reconstruire a întregului prin lipire și printr-un joc didactic. Copiii repetă tema 

și mijloacele de realizare. 

 Momentul surpriză al activităţii îl constituie descoperirea la ușa grupei, a unei cutii fermecate din Regatul de gheață, care conține multe surprize. Copiii intuiesc 

materialele de lucru descoperite în cutie: un cub mic pe feţele căruia sunt reprezentate personajele din poveste (Elsa, Anna, Olaf, Kristoff, Sven, Hans) şi 6 cuburi de gheaţă 

mai mari pe care sunt lipite nişte plicuri ce conţin imagini specifice personajelor din poveste: Elsa (gheaţă, fulg, castel), Anna (floare, soare, bulgăre de zăpadă), Olaf  (fes, 

ghete, fular), Kristoff (sanie, ren, zăpadă), Sven (morcov, apă, grajd), Hans (inimă, piatră, baghetă) însoțite de o scrisoare. Se va citi scrisoarea de la Regina Elsa, din care 

reiese că  aceasta îi roagă pe copii să o ajute să pregătească o petrecere pentru ziua de naştere a  prietenul ei, Olaf, care este foarte trist pentru că nimeni din Regat nu şi-a 

adus aminte de ziua lui de naştere. În ,,cuburile de gheață”, pe care aceștia le vor sparge prin rezolvarea corectă a sarcinilor jocului didactic propus, copiii vor descoperi 

materialele necesare pentru desfăşurarea activității pe domenii experențiale-DOS. Elsa comunică copiilor că, prin puterile ei magice a împrăștiat fulgi de gheaţă, rugându-i 

astfel, ca după fiecare activitate finalizată să-i caute prin grupă, acolo unde sunt ascunși.- Doar dacă vor reuși să finalizeze toate activitățile, toți fulgii de gheaţă vor putea 

fi găsiți și trimiși înapoi în poveste, în Castelul de Gheață, petrecerea  putând să înceapă. Elsa îi asigură pe  copii că dacă vor reuși cele cerute de ea, îl va putea trimite pe 

Olaf  la finalul zilei să petreacă împreună.  

Se prezintă, sub formă de surpriză, scoțându-se din cutie bagheta fermecată și cele 6 cuburi de gheață, anunțându-i pe copii că, folosindu-se de aceste materiale, 

vor desfășura împreună jocul didactic cu tema: Surprize din Regatul de gheață. Copiii sunt solicitați să repete denumirea jocului. 

Se exersează aparatul fonoarticulator prin jocuri- exerciţii, de respiraţie corectă şi emitere de onomatopee: bate vântul: vâjjj-vâjjj!, plouă: pic-pic, zboară păsărelele: 

fâll-fâll! şi câteva exerciţii de inspir-expir cu verbalizarea vocalelor.  

Se prezintă copiilor sarcina didactică a jocului: Recunoașterea personajelor din poveste și formularea de propoziții simple/dezvoltate corecte pe baza imaginilor 

specifice personajelor din poveste. 

Desfășurarea propriu-zisă a jocului didactic: 

 Jocul se va desfăşura cu ajutorul materialelor trimise de Regina Elsa. Se prezintă regulile jocului: Copiii vor fi aleși pentru aruncarea cubului și răspunsuri prin 

atingerea cu bagheta de gheață a Elsei, utilizându-se versurile ritmice: ,,Bagheta de gheață se rotește și la tine se oprește”. Copilul care a aruncat cubul denumește imaginea 

orientată în sus și o identifică cu cea de pe plic, extrage din plicul respectiv o ilustrație cu ajutorul căreia formulează o  propoziție simplă/dezvoltată, fiecare răspuns corect 

fiind apreciat prin aplauze și un medalion, iar răspunsurile greșite vor fi corectate. Copiii trebuie sa fie foarte atenţi la activitate şi să răspundă, pentru că în timpul jocului 

vor descoperi ce surprize a trimis Elsa  pentru ei. Se va realiza un  joc de probă pentru a se asigura că toți preșcolarii au înțeles modul de desfășurare, apoi prin aruncarea 

cubului se trece la desfășurarea propriu-zisă a jocului. Se va urmări dirijarea şi participarea copiilor.  



    CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

   ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 
 

 
2132 

 Complicarea jocului se realizează în momentul în care copiii vor rezolva proba nr.2 a Elsei: să răspundă la ghicitorile din plicuri pentru a formula propoziții cu 

răspunsul descoperit. Educatoarea va simula, în continuare surpriza descoperirii probei nr.3 în cutia magică. În ea se găsește un bileţel din care copiii află că sunt invitaţi 

să-și amintească jocul muzical „Omul de zăpadă” (ADE-DEC).  

 După parcurgerea cu bine a fiecărei probe (sarcină de lucru) propusă de Regina Elsa, copiii pot sparge cuburile de gheaţă cu surprize, constând în materialele 

necesare desfășurării DOS. 

 Se realizează tranziţia pentru începerea DOS prin cântecul: „Ninge,ninge-ncetişor!”. 

 Se anunţă copiii că vor merge să realizeze „Cadoul pentru Olaf!”, constând într-o pungă de hârtie pe care vor lipi părțile componente ale omului de zăpadă Olaf, 

în care vor pune un morcov cu scopul de a o oferi cadou. Înainte de începerea activităţii, copiii realizează câteva exerciţii psihomotrice pentru destinderea musculaturii fine 

a mâinilor. 

 Copiii vor lucra pe un fond muzical adecvat și li se vor da indicații sau sprijin direct, acolo unde va fi nevoie. La finalizarea produselor activităţii, educatoarea va 

face aprecieri verbale despre modul în care au lucrat preșcolarii şi va favoriza autoevaluarea. 

Revenind în semicerc, educatoarea va mai scoate din cutie siluete de personaje cunoscute de copii din povestea "Regatul de gheață"și un suport pe care este desenată 

o piramidă.(proba nr. 4). 

Răspunzând la întrebări despre personajele poveștii, copiii sunt orientați să aleagă și să completeze piramida cu personaje, potrivit explicațiilor primite. Sarcinile de lucru 

sunt prezentate pe rând şi se aşteaptă rezolvarea lor de către copilul care a fost atins cu bagheta magică, în timp ce toată grupa de copii rostește recitativul : 

 ,,Bagheta de gheață se rotește și la tine se oprește” 

Cerinte:   

1. Cine este personajul principal al poveştii? 

2. Care sunt personajele negative ale poveştii? 

3. Care sunt personajele care au însoţit-o pe Anna în căutarea Elsei? 

4. Care sunt personajele pozitive ale poveștii? 

 

 Îşi face apariţia Olaf care le mulțumește copiilor că și-au amintit de ziua lui. La sfârşitul activităţii, copiii îi vor cânta :” La mulţi ani!” lui Olaf şi îi vor oferi 

cadourile pregătite. 

 Activitatea se va încheia cu aprecieri şi autoaprecieri. Se repetă tema activității și mijloacele de realizare. 
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Nr. 

crt 

 

Etapele 

activităţii 

 

Conţinutul ştiinţific 

Strategii didactice 

Metode şi 

procedee 

Mijloace de învăţământ Evaluare / 

Metode şi 

indicatori 

 

1. 

 

Captarea 

atenţiei 

Elementul surpriză îl reprezintă descoperirea unei cutii fermecate care 

are menirea de a le crea o stare afectivă pozitivă şi de a le trezi interesul 

pentru descoperirea ofertei de lucru,  prin noutatea situaţiei. 

- conversaţia, 

explicația 

 

Scrisoare de la Regina 

Elsa, cub de gheaţă uriaş, 6 

cuburi de gheaţă mai mici, 

baghetă, cub pentru joc, 6 

plicuri pe care se află 

personajele din poveste şi 

care conţin imagini cu 

obiecte ale acestora 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 

 

2. Enunţarea 

scopului şi a 

obiectivelor 

Se comunică tema, scopul și obiectivele activităţii integrate și 

mijloacele de realizare. 

- expunerea; 

- explicaţia. 

  

 

3. 

 

Prezentarea 

optimă a 

conţinutului şi 

dirijarea 

învăţării 

Oferta de lucru prezentată stabileşte cu claritate care vor fi 

implicaţiile copiilor pe tot parcursul activităţii. 

Elementele constitutive ale jocului didactic vor fi parcurse, 

stabilindu-se ancorele acestuia: regulile și sarcinile jocului, sub forma 

unor cerințe ferme, apelând la capacitatea de înțelegere și atenție a 

preșcolarilor. 

Orientarea demersului didactic pe derularea elementelor următoare:  

✓ explicarea și demonstrarea  jocului  didactic cu 

următoarele repere:  

-selectarea copilului prin atingerea acestuia cu bagheta 

concomitent cu rostirea recitativului; 

 

 

 

 

 

 

- conversaţia; 

- explicaţia 

- demonstrația, 

- exercițiul, 

- jocul 

 

 

 

6 cuburi de gheaţă mai 

mari pe care sunt lipite 

nişte plicuri ce conţin 

imagini specifice 

personajelor din 

poveste:Elsa (gheaţă, fulg, 

castel), Anna (floare, 

soare, bulgăre de zăpadă), 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 
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- aruncarea cubului, pe covor; 

- denumirea  imaginii de pe partea orientată în sus a cubului 

și corelarea acesteia cu cea de pe plic; 

- extragerea  din plic a  unei ilustrații; 

- formularea unei   propoziții simple sau dezvoltate, 

corecte, despre imaginea reprezentată pe ilustrație; 

-aprecierea  răspunsurilor corecte și corectarea celor 

greșite; 

-acordarea de medalioane copiilor care au răspuns corect;   

✓ jocul  de probă pentru obținerea feeb-back-ului referitor la 

înțelegerea strategiei de joc; 

✓ desfășurarea propriu-zisă a jocului va parcurge 

descoperirea celor 6 imagini de pe cub, formularea 

propozițiilor, aprecierea răspunsurilor; 

✓ Complicarea jocului se realizează prin decodificarea de 

ghicitori și formularea de propoziții cu cuvântul care 

denumește cheia ghicitorii.  

Descoperirea materialelor pentru DOS în cuburi în vederea 

stimulării interesului preșcolarilor în a realiza oameni de zăpadă 

Exersarea unor abilităţi de utilizare a materialelor în realizarea temei 

propuse prin asamblarea pieselor de puzzle și lipire pentru 

reconstituirea omului de zăpadă, precedate de explicarea și 

demonstrarea tehnicii de lucru și enunțarea criteriilor de evaluare. 

 

Educatoarea va simula, în continuare surpriza descoperirii unei noi 

probe în cutia magică. În ea se găsește un bileţel din care copiii află 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul, jocul 

 

 

 

Explicația, 

demonstrația, 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Olaf (fes, fular, ghete), 

Kristoff (sanie, ren, 

zăpadă), Sven (morcov, 

apă, grajd), Hans (inimă, 

piatră, baghetă); 

Medalioane recompensă; 

Baghetă 

 

 

 

 

 

 

 

 

pungi de hârtie; 

părțile componente ale 

omului de zăpadă Olaf; 

lipici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probă orală-  

-identificarea 

personajelor 

Proba orală 

-formularea corectă 

de propoziții 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 
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că sunt invitaţi să-și amintească jocul muzical „Omul de zăpadă” 

(ADE-DEC).  

 

 

 

-explicaţia 

-demonstraţia  

-exerciţiul, 

activitatea 

independentă 

 

 

 

 

Probă practică –  

Oameni de zăpadă  

 

 

Probă practică 

Interpretarea 

structurii muzicale 

redând simultan 

mişcările adecvate 

 

4. 

 

Obţinerea 

performanţei 

Complicarea jocului didactic se realizează prin implicarea 

preșcolarilor în decodificarea de ghicitori și formularea de propoziții 

cu răspunsurile corecte 

- conversaţia; 

- explicaţia; 

- demonstrația; 

- jocul; 

- exercițiul; 

 

 Probă orală: 

decodificarea 

ghicitorilor, 

formularea de 

propoziții corecte 

 

5. 

 

Evaluarea 

Realizarea Piramidei Regatului de gheață pe baza unor întrebări 

despre personajele din poveste. 

La sfârşitul activităţii, copiii îi cântă „La mulţi ani!” lui Olaf şi îi 

oferă cadourile pregătite, iar acesta la rândul său le oferă bomboane 

de ciocolată. Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare al 

întregii activități 

 

 

Metoda Piramidei 

Conversația 

evaluativă 

 

-exercițiul  

 

 

- Piramida 

- jetoane cu personaje din 

poveste 

- bagheta fermecată 

 

Probă practică – 

Completarea 

Piramidei 

Aprecierea verbal 

Evaluarea 
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Anexa 1 

Dragi albinuțe, 

 

 Eu sunt regina Elsa și mă bucur să vă cunosc. Doamnele educatoare mi-au povestit că sunteți frumoși, politicoși, 

harnici și isteți. Mi-au spus că săptămâna aceasta ați vorbit despre bucuriile iernii. 

 Rugămintea mea este să mă ajutați să îi pregătim o petrecere surpriză prietenului meu, Olaf, care este foarte trist 

deoarece nimeni din Regat nu si-a adus aminte de ziua lui. Pentru aceasta v-am trimis o cutie fermecată din Regatul de 

gheață în care veți găsi materiale interesante pe care să le folosiți pentru organizarea petrecerii. În ,,cuburile de gheață” pe 

care le veți sparge prin rezolvarea corectă a sarcinilor jocului didactic propus, veți descoperi materialele necesare pentru 

desfăşurarea celorlalte activități. 

Deoarece am puteri de gheață, fulgii mei de nea s-au împrăștiat prin grupa voastră. Dacă veți realiza toate sarcinile propuse, 

cu siguranță veți găsi toți fulgii pe care vă rog să mi-i trimiteți în Castelul de gheață. Odată cu primirea fulgilor, voi ști că 

sunteți pregătiți să-l întâmpinați cum se cuvine pe Olaf, pe care-l voi trimite la voi. 

 

Cu drag, Elsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 
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Ghicitori 

 

1. Flori de gheață la fereastră 

Copii-s la sobă-n casă! 

Derdelușul s-a albit, 

Ce anotimp a sosit? 

 

(iarnă) 

 

2. Totu-i înghețat în drum, 

Florile-s pe geam acum, 

în soba focul trosnește, 

Spune, ce anotimp este? 

 

(iarnă) 

 

3. Sunt albă și pufoasă, 

Mă aștern pe străzi, pe case, 

Bulgări moi eu fac din ea 

și un mare om de nea. 

 

(zăpada) 

 

4. Om făcut de mâna mea, 

Cu ochi negri și lulea. 

Nici-un viscol nu-l răstoarnă, 

Că e sprijinit de iarnă. 

 

(omul de zăpadă) 

 

5. Stă în curte, lângă pom. 

îi zici om, dar nu e om; 

și când soarele-ncălzeste, 

Nu-l mai vezi, că se topește. 

 

(omul de zăpadă) 

 

6. Stă pe loc și nici nu-i pasă 

și-i atâta de răcit! 

Dar nu vrea să vină-n casă… 

Că nu-i place! – L-ați ghicit? 

 

(omul de zăpadă) 

 

7. Mic, ușor, purtat de , 

Cade, cade la pământ, 

Tine cald ca un vesmant. 

 

(fulgul de zăpadă ) 

 

8. Parc-ar fi niște petale, 

Ori steluțe ce dansează 

Norii le presara iarna 

si pe gene ți le așează 

 

(fulgii de zăpadă ) 

 

9. Stele reci de vânt purtate 

Au căzut pe drum, pe stradă, 

Parcă-s stele de mătase, 
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și sunt albe și ușoare, 

Ce sa fie oare?… 

 

(fulgii de zăpadă) 

 

10. Are tălpi perechi, lucioase, 

Fine și alunecoase! 

Sprintenică și ușoară, 

Prin zăpada parcă zboară! 

 

(sania) 

 

11. Când nu e zăpada 

Doarme în ograda, 

Dar când ninge-afară 

Cu copiii zboară. 

 

(sania) 

 

12. Are tălpi, n-are picioare, 

Fuge iute doar la vale, 

Iar la deal, urcă agale. 

 

(sania)  

 

Anexa 3 

 

PIRAMIDA REGATULUI DE GHEAȚĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cine este personajul principal al poveştii? 

2. Care sunt personajele negative ale poveştii? 

3. Care sunt personajele care au însoţit-o pe Anna în căutarea Elsei? 

4. Care sunt personajele pozitive ale poveștii? 
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MĂSURI PRACTICE ȘI PRINCIPII DE ACȚIUNE PENTRU AMELIORAREA 

TULBURĂRILOR COPIILOR HIPERACTIVI ȘI CU DEFICIT DE ATENȚIE 

SECȚIUNEA: EXPERIENȚE DIDACTICE 

PROF. PAIC IULIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VICTOR JINGA, SIGHIȘOARA 

 

Sindromul deficitului de atenţie cu hiperactivitate- ADHD ( ,,Attention Deficit Hyperactivity Disorder”)- 

este o tulburare de comportament, în care persoanele afectate au dificultăţi în ceea ce priveşte: 

- autoreglarea nivelului de activism, 

- autocontrolul impulsurilor, 

- concentrarea şi menținerea atenţiei focalizate pe o anumită sarcină. 

Copiii cu ADHD prezintă, de regulă, probleme de comportament care au fost clasificate de specialişti în două 

categorii principale: deficit de atenţie şi impulsivitate – hiperactivitate. Aceşti copii au dezavantaje semnificative pe 

termen lung, atât in ceea ce privește performanţele şcolare, cât şi din punct de vedere al dezvoltării socio-emoţionale ( 

cu implicaţii asupra familiei, colegilor, şcolii şi societăţii). În prezent, tratamentul şi ingrijirea unui copil diagnosticat 

sau cu potenţial ADHD se bazează pe o triplă abordare: 

o consiliere, 

o modificarea comportamentului, 

o medicaţie. 

Modificarea comportamentului este, de fapt, un instrument psihologic folosit pentru schimbarea tiparelor 

existente ale comportării unei persoane. În cazul copiilor hiperactivi şi cu deficit de atenţie, modificarea 

comportamentului este folosită cu precădere pentru ameliorarea concentrării şi controlul hiperactivităţii lor. Ne 

rezumăm doar la recomandări generale, deoarece fiecare copil diferă de alţii prin modul în care este afectat de ADHD, 

situaţia lui de acasă fiind, de asemenea, unică. 

Măsuri practice şi principii de acţiune pentru educatori/profesori.  

Ca echipa de lucru (părinții, cadrul didactic, profesorul consilier-școlar, profesorul itinerant/ de sprijin, după caz, 

profesorul logoped) să își atingă obiectivele, în sensul contracarării simptomelor manifestate de copilul cu hiperkinezie și 

deficit de atenție, se recomandă respectarea unor reguli: 

1.În disciplinarea copilului, regula de aur este consecvența! Atitudinea factorilor implicați trebuie să fie constantă: 

de câte ori repetă un comportament greșit trebuie să i se atragă atenția și să i se arate comportamentul corect. Altfel, va 

profita de inconsecvență, va încerca manipularea părintelui sau a educatorilor implicați. Va fi mult mai greu apoi să se 

exercite un control asupra lui, dacă a sesizat o slăbiciune. 

2.Folosirea recompensei! Acestor copii le este foarte greu să-și inhibe tipurile de comportament care atrag după 

ele efecte negative. Ei nu pot să își regleze ușor nici dispoziția, nici acțiunile din cauza faptului că nu sunt conștienți de ele. 

Atunci când acești copii învață câte ceva sau realizează o sarcină cerută, trebuie să fim atenți la recompensele pe care le 

oferim, deoarece copilul depune un efort pentru a realiza o activitate. Satisfacția resimțită de copil la aprecierile laudative 

ale educatorilor/părinților devine o motivație pentru repetarea acelui comportament: 

- Lauda să nu fie generală, ci specifică: Exemplu: Ai răspuns corect la 3 întrebări din 5! Foarte bine! Felul în care 

ți-ai așteptat rândul a fost formidabil!  

-Prin laudă să se evidențieze efortul, nu rezultatul: Exemplu: Sunt convinsă că ai lucrat din greu pentru tema 

aceasta! 
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-Lauda să sublinieze sentimentele elevului și nu pe cele ale adultului: Exemplu: Ai lucrat foarte bine. Cred că te 

simți minunat! 

- Tipuri de recompense: să poată șterge tabla atunci când este scrisă, să fie primul la rând, să ducă mesaje altor 

cadre didactice din școală, să cheme elevii în clasă, să aducă cornul și laptele etc. 

 3.Ignorarea și redirecționarea. De câte ori este posibil, este bine să se ignore mișcarea permanentă a copilului. În 

aceste momente este indicat să i se dea posibilitatea să se miște cu sens. Dacă, de exemplu, lovește în permanență cu 

creionul în masă, un fel de răspuns poate fi: Vrei să-mi aduci cartea de povești din ultima bancă? Este indicat să i se permită 

să țină ceva în mână. S-a observat că acești copii se pot concentra mai bine dacă au ceva în mână pe care pot să-l manipuleze.  

4.Trebuie ajutat să se concentreze. Atenția acestor copii este distrasă foarte ușor de sunete, zgomote, alte obiecte 

din jur. Copilul trebuie așezat în clasă astfel încât în jurul lui să fie cât mai puține lucruri care pot să-i distragă atenția. Va 

fi așezat în prima bancă, nu aproape de geam, la distanță destul de mare de un alt coleg, dar nu separat de restul clasei. Pe 

masa de lucru să aibă doar materialele de care are nevoie pentru o singură activitate. El nu se va putea concentra la 

rezolvarea unor exerciții de matematică, dacă pe masa de lucru vor fi acuarele, cărți cu poze, etc. 

5.Implicarea în alte activități. Anumite sporturi ar trebui practicate constant de către copilul hiperactiv cu deficit 

de atenție (înotul, artele marțiale), deoarece au ca rezultat creșterea capacității de concentrare a atenției, determină unmai 

bun control al mișcărilor, au un efect relaxant, ridică nivelul respectului de sine, atât de fragil la acești copii.  

6. Utilizarea muzicii – unii elevii cu ADHD lucrează mai bine dacă au un fond muzical discret, iar pauzele scurte 

care pot fi luate pentru a se asculta o melodie de către copii, pot să fie un important instrument de combatere a plictiselii 

sau suprasolicitării în clasă. 

Pornind de la ideea că orice profesor trebuie să își îndeplinească rolul de dascăl fără a se lăsa influențat de 

etichetele pe care le pot da alți profesioniști și fiecare profesor să vadă în fiecare elev un POTENȚIAL, autoarea Susan 

Winerbrenner (1996) oferă sugestii pentru profesori și părinți: 

•pentru copiii cu deficit de atenție/ hiperactivitate profesorii să nu se teamă: pot exista și tratamente medicale de 

care acești copii beneficiază; este necesar ca în timp intervenția medicală să se reducă tot mai mult în favoarea educației, 

pe măsura automatizării comportamentelor dezirabile; 

•tratați copilul mereu ca pe un individ și asigurați-vă că în primul rând este pentru voi un copil și abia apoi, o 

persoană cu dizabilitate; 

•asigurați-vă că este împreună cu ceilalți copii și nu stă deloc izolat; 

•asigurați-vă că ceilalți copii nu sunt ironici și îl tratează pe colegul lor cu respect; 

•prețuiți, încurajați și valorizați mereu copilul, chiar dacă sunt rezultate foarte mici; 

•implicați copilul în toate activitățile care au loc și încurajați-l să exploreze împrejurimile; 

•prezentați progresele copilului către părinți, alți adulți și persoane care vin în contact cu acesta și asigurați-vă că 

acești prețuiesc fiecare succes, chiar dacă pare mic; 

•să aveți așteptări realiste cu privire la copil și abilitățile lui, dezvoltați activități adecvate pentru abilitățile lui 

pentru a-i oferi șansa să obțină rezultate pozitive și progrese cât de mici; 

•dați ocazia ca fiecare copil să poată decide și încurajați luarea deciziilor și alegerea soluțiilor; •vorbiți sincer 

despre problemele pe care le întâmpină copilul; 

•identificați care sunt punctele forte și talentele copilului și încurajați-l să le dezvolte; 

•antrenați copilul în strategii care să ofere succesul unor activități la care ați sesizat că are probleme; 

•faceți-vă timp să îl ajutați la temele pentru acasă; 
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•lucrați în colaborare: profesorii cu părinții; 

•ascultați copilul când vrea să vorbească; 

•sprijiniți copilul să își identifice propriile nevoi și să argumenteze rezolvarea lor; 

•apreciați copilul pentru unicitatea sa, calitățile sale speciale și contribuțiile sale. 

Un alt element fundamental pentru un management eficient al clasei constă în capacitatea cadrului didactic de a 

construi relații pozitive cu elevii, un climat prietenos bazat pe respectul mutual și colaborare. Un astfel de cadru 

didactic este flexibil și înțelegător, știe să se adapteze situațiilor noi și să rezolve pozitiv situațiile conflictuale, să fie 

calm, constant, corect și echidistant în aplicarea regulilor. Există anumite moduri prin care cadrele didactice își pot 

dezvolta această capacitate și optimiza planul de management al clasei:  

• Modelarea unui limbaj respectuos, controlarea tonalității vocii și a limbajului corpului. 

• Întâmpinarea elevilor și încheierea orelor cu un zâmbet și o atitudine pozitivă în fiecare zi. 

• Comunicarea progreselor și aspectelor pe care le apreciază cadrul didactic către elevii din clasa sa.  

• Menținerea unor standarde ridicate și sprijinirea activă a elevilor pentru a atinge aceste standarde. • Alocarea 

timpului pentru realizarea unei legături personale cu elevii.  

• A fi sensibil, empatic și a răspunde nevoilor speciale ale elevilor. 

• Păstrarea simțului umorului.  

• A face activitățile de învățare interesante și amuzante.  

• Cerințele și regulile sunt transmise și impuse într-un mod care respectă personalitatea și demnitatea fiecărui elev.  

• Construirea căilor de comunicare cu familia/părinții elevilor. 

• Evitarea situațiilor în care elevul este jenat sau se poate simți umilit (unele aspecte speciale fiind abordate separat, 

în discuții particulare cu elevul). Este evident că aceste direcții necesită calm și efort constant din partea cadrului 

didactic, dar se poate observa că, într-o perspectivă mai cuprinzătoare, printr-un management eficient al clasei se 

evită pe termen lung situațiile stresante, conflictele și se limiteaza semnificativ efortul depus la clasă.  

Este important ca elevii cu ADHD să înveţe-cu paşi mici şi consolidări la fiecare etapă- 

să-şi gospodărească timpul. Profesorul trebuie să-şi planifice din timp activităţile zilnice, alternând lecţiile liniştite 

cu altele active, iar când observă că întâmpină dificultăţi de concentrare asupra sarcinii date, îl poate trimite să 

aranjeze raftul de cărţi, să-i facă rapid un comision sau să împartă foi de hartie, evitându-se astfel o izbucnire. Un alt 

aspect care trebuie avut în vedere de către profesor este revenirea de câteva ori asupra temelor predate- oral sau scris- 

pentru a consolida cele învăţate în mintea copilului. 

Referitor la tema pentru acasă, profesorul va sugera părinţilor că efectuarea acesteia nu trebuie niciodată 

amânată până seara târziu. Episoadele scurte de lucru acasă sunt preferabile unor etape lungi, care pot obosi copilul, 

după o zi plină de activităţi la şcoală. 

Elemente de comunicare nonverbală – anumite semne vizuale sau fizice - pot fi folosite pentru readucerea 

atenţiei copilului asupra sarcinii actuale. Exemple: o privire directă, o ridicare de sprânceană, o uşoară atingere cu mâna 

a umărului copilului. Aceste semne trebuie puse în prealabil de acord cu copilul, ele oferindu-i şi un plus de încredere. 

Profesorii trebuie să admită nevoia copilului de un ,,time out”. De exemplu, trimiterea copilului să ducă un 

mesaj în altă clasă, este un procedeu util pentru a-l scoate dintr-o situaţie deosebit de dificilă. 

Tehnicile practicate acasă şi la şcoală trebuie să fie consecvente şi, deși ADHD nu poate fi vindecat, totuşi 

copiii pot fi ajutaţi ( de către părinţi, profesori, psihologi) să-și gestioneze problemele lor, în scopul adaptării - în mai 

mare măsură - la cerințele sociale. 
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ARTICOL - STUDIU DE CERCETARE 

 
Pavaloiu Aniela 

Colegiul National de Muzica ,,George Enescu" 

Școală Gimnazială "I. H. Radulescu București 
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Proiect didactic 

 

   Profesor Poenaru Oana-Maria 

    Colegiul Economic „Viilor”, București 

 

Acest proiect didactic a fost susținut în cadrul Programului Transnațional de mentorat „Relațiile sunt inima învățări”i 

- Educație online prin parteneriate. 

Program Transnațional de mentorat Relațiile sunt inima învățării - Educație online prin parteneriate 

Mentori: Violeta Daniela Nedelcu 

                Alina Blanari 

Autor: Poenaru Oana Maria 

Instituție: Colegiul Economic ”Viilor”, București 

Țara: România 

Disciplina: Limba și literatura română 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Clasa: a X a 

Disciplina: limba și literatura română 

Subiectul: Ziua internațională a poeziei - ”De ce să iubim poezia?” 

Competențe specifice: 

- receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare diferite; 

- exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare; 

Obiective operaționale: 

- să exprime trăirile afective declanșate de recitarea textelor poetice; 

- să interpreteze mesajul textelor date; 

- să surprindă mesajul fragmentelor de discutat; 

Strategii didactice: 

a) Metode și procedee: conversația euristică, explicația, dezbaterea, ciorchinele, brainstorming,  

b) Forme de organizare: frontală și individuală 

c) Mijloace de învățământ: fișe, tabletă,  

Resurse din biblioteca digitală: biblioteca http://www.educatieonline.md/, platformele educaționale Jamboard, 

Mentimeter,youtube 
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Activitatea de învățare 

 

Am conceput lecția după modelul gândirii critice - Evocare/Realizarea sensului/Reflecție 

I. Evocare - pentru început am informat elevii că vor fi provocați să răspundă la câteva întrebări. 

Întrebările și răspunsurile elevilor vor fi notate în tabla 

Jamboard  https://jamboard.google.com/d/19lz7xu1gVxnXewgJYjYiu-b4TFfNl0uNSKLOLNf2_uw/viewer?f=0 

II.Realizarea sensului 

II. b) Matei Vișniec, ”Cabaretul cuvintelor” 

a) Anunțarea subiectului lecției noi 

Deoarece  data de 21 martie este ”ZIUA INTERNAȚIONALĂ A POEZIEI”, propun ca prin intermediul activităților din 

această oră să aflăm răspunsul la următoarea întrebare: ”DE CE SĂ IUBIM POEZIA?” 

b) Activități de predare-învățare în ordinea desfășurării lor 

Pentru început, elevii vor viziona un filmuleț din biblioteca digitală prin intermediul căruia își vor reaminti noțiunile teoretice 

despre mesajul textul poetic, de la minutul 0:48-1:38) http://www.educatieonline.md/Class?9#9 

Pornind de la o referință critică a piesei de teatru, ”Cabaretul cuvintelor”, scrisă de marele dramaturg român, Matei Vișniec, 

atenționez elevii să urmărească această piesă de la minutul 4:16-5:53 - 

https://www.youtube.com/watch?v=HF7WOU79yJ8&t=330s 

Elevii descoperă că autorul, prin intermediul personajelor sale, oferă o definiție a POEZIEI. 

II. b) CUVINTELE ÎȘI FAC DE CAP 

 

 

https://jamboard.google.com/d/19lz7xu1gVxnXewgJYjYiu-b4TFfNl0uNSKLOLNf2_uw/viewer?f=0
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Am propus copiilor o discuție pornind de la fragmentul audiat „Poezie” din „Cabaretul cuvintelor” de  Matei Vișniec. Le-am 

recitit secvența inițială: 

„- Unde mergeți? 

- Mergem să ne facem de cap într-un poem. 

Un poem este un loc de perdiție unde cuvintele acceptă să-și trădeze natura lor cea mai intimă, să uite ceea ce sunt, să 

îmbrățișeze semnificații contrare, să se topească în ambiguitatea absolută.” 

            Le-am propus apoi o provocare: ce poate însemna metafora „cuvintele își fac de cap într-un poem”. Am adunat ideile 

într-un ciorchine pe tabla Jamboard : se revoltă împotriva gramaticii, se amuză, emoționează, șochează, devin 

„neascultătoare”, petrec, dansează, cântă, patinează, se îmbată cu apă chioară etc. Am „tradus” apoi aceste expresii în termenii 

tehnici ai teoriei literare. 

III. Reflecție 

 

Elevii vor completa un MENTIMETER pentru  a realiza un brainstorming referitor la SĂRBĂTOAREA POEZIEI. Ei 

vor avea de asociat cuvinte sau sintagme cu ceea ce înseamnă poezia pentru ei. 

https://www.mentimeter.com/s/f6b452b98e261160cfcd49f7b225be41/88736b930dc6/edit 

Ce am vrut să surprindem prin intermediul acestei ore? 

1. Să sărbătorim de-adevăratelea, cum spun ei. 

2. Să nu uităm că poezia e stare, muzicalitate, emoție. 

3. Să ajungem de aici departe. La Cea Mai Bună Poezie. 

Proiectul este conceput și se poate vizualiza pe platforma educațională PADLET, 

accesând următorul link 

  

https://padlet.com/oanapoenaru/proiectmentorat 

 

 

 

https://padlet.com/oanapoenaru/proiectmentorat
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PROIECT DIDACTIC 

Prof.Teriș Maria 

Școala Gimnazială Nr.1 Slănic Moldova, județul Bacău 

PROPUNĂTOR: Teriş Maria 

DATA:  

CLASA: a V-a 

DISCIPLINA: BIOLOGIE 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : “Grupe de viețuitoare – caractere generale” 

TEMA LECŢIEI: “Evaluare unității de învățare” 

TIPUL LECŢIEI : verificare și evaluare a rezultatelor școlare 

SCOPUL LECŢIEI: verificarea informațiilor asimilate de elevi în orele anterioare 

COMPETENŢE SPECIICE: 

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  

2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală și scrisă  

4.1. Utilizarea achizițiilor din domeniul biologiei în viața cotidiană  

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1 – să explice corect termeni cheie din lecțiile verificate 

O2 – să încadreze corect organisme în grupa corespunzătoare 

O3 – să cunoască caracterele generale, structurale și funcționale, ale unor grupe de organisme 

O4 – să prezinte utilizările unor organisme de către om 

O5 – să conștientizeze nevoia de a cunoaște importanța plantelor pentru om și celelalte animale 
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STRATEGIA DIDACTICA : 

  a)METODE SI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, observaţia. 

 b)MIJLOACE DIDACTICE: test de evaluare 

c)FORMA DE ORGANIZARE: activitate frontală, activitate individuală. 

d)RESURSE: umane (elevii clase a V-a), spaţiale (sala de clasă), temporale (50 min.) 

 

  e)BIBLIOGRAFIE : 

1.Ciobanu Mariana, 2008 – “Didactica ştiinţelor biologice”, EDP, Bucureşti 

2.Cîrstoiu Jeanina, Grasu Alexandrina-Dana, 2017 – « Biologie »(manual clasa a V-a), Ed. Litera,  

   Bucureşti 

3.Ureche Camelia, Cucu Corina, 2003 – “Metodica predării biologiei”, Ed. Zedax, Focşani 

 

O* ETAPELE LECŢIEI/ 

DURATA 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

METODE ŞI 

PROCEDEE 

MIJLOACE 

DIDACTICE 

EVALUARE 

 Organizarea clasei 

2 min. 

-notează absenţele; 

-asigură cele necesare desfăşurării orei; 

-se pregătesc pentru desfăşurarea lecţiei.    

 Anunțarea conținutului 

ce urmează a fi verificat 

2 min. 

-amintește elevilor că, așa cum au fost 

anunțați în ora anterioară, vor da un 

test de evaluare a informațiilor 

acumulate despre grupele de 

viețuitoare (caractere generale) 

prezentate la clasă. 

-cere elevilor să pună în ghiozdan 

caietele, manualele și alte surse de 

-pun în ghiozdane caietele, manualele și alte 

materiale . 

 

 

 

-conversaţia  

 

 

-explicaţia 

 - 
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informare și să lase la îndemână doar 

instrumentele de scris. 

O1 

 

O2 

 

O3 

O4 

O5 

Verificarea propriu-zisă 

40 min. 

-distribuie elevilor fişele cu testul de 

evaluare (Anexa 1); 

-explică elevilor cerințele testului și 

modul de rezolvare a lor; 

-anunță timpul pe care-l au la dispoziție 

elevii pentru rezolvarea cerințelor 

testului. 

-primesc fișele cu testul de evaluare; 

-ascultă explicațiile profesorului; adresează 

întrebări, dacă au neclarități; 

-rezolvă cerințele testului. 

 

-conversaţia  

 

 

 

-explicaţia 

  

-fişa cu testul 

de evaluare 

 

 

 Aprecierea performanţei 

elevilor  

6 min. 

-după expirarea timpului acordat 

testului, testele elevilor se strâng  de 

către profesor în vederea corectării și 

notării lor; 

-rezolvă oral, împreună cu elevii, 

cerințele testului. 

-predau profesorului testele ; 

-rezolvă oral, împreună cu profesorul, 

cerințele testului. 

-conversaţia  

 

 

-explicaţia 

 

  

O* - obiectiv operațional 
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Anexa 1 

TEST DE EVALUARE 

2 p I.Explică termenii:  

-gimnosperme =  

-bacterioze =  

-organism unicelular =  

-spori =  

1,8 p II.Completează spațiile punctate astfel încât enunțurile să fie adevărate. 

 Bacteriile cu formă sferică se numesc …………… . Organismele parazite provoacă ………. plantelor și 

…………………………. . Un conifer cu frunze căzătoare este ………………. . De la cireș consumăm ………………….., 

iar de la varză ……………………. . 

1 p III.Stabilește corespondența între informațiile din coloana A (organisme) și coloana B (regnuri). 

 A 1.laleaua                                                  B       a.Fungi 

                  2.mucegaiul alb                                                 b.Protista 

     3.șoarecele                                                         c.Monera 

     4.parameciul                                                      d.Plante 

     5.bacilul fânului                                                 e.Animal                                                 

2,7 p IV.Citește exemplele de organisme de mai jos: 

măr, fasole, stejar, drojdie, brad, mazăre, ardei, pin, ghebe, cartof, lucernă, molid, amiba. 

a.Subliniază cu o linie angiospermele din lista de mai sus. 

b.La ce poate fi folosită drojdia? 

c.Ce utilizări pot avea coniferele din lista de mai sus (2 exemple)? 

1,5 p V.Realizează o compunere cu titlul “Plantele – importante pentru om și animale”, la realizarea căreia să folosești 

următorii termeni: frunze, vitamine, lemn, cereale, plante ornamentale.                                                                     

                                                                                                                1 punct din oficiu 

 

TEST DE EVALUARE 

 

BAREM DE CORECTARE 

 I.explicarea corectă a termenilor. 

 II.coci; boli; animalelor; zada; fructele; căpățâna/frunzele. 

 III.1 – d;  2 – a;  3 – e; 4 – b;  5 – c. 

 IV.a.măr, fasole, stejar, mazăre, ardei, cartof, lucernă. 

                  b.notarea unei utilizări a drojdiei. 

       c.notarea a două utilizări ale coniferelor din listă. 

 V.-folosirea corectă a tuturor termenilor dați. 

     -menționarea a cel puțin patru utilizări ale plantelor de către om. 

     -realizarea compunerii respectând structura ei (introducere, cuprins, încheiere). 
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BAREM DE NOTARE 

I.4 x 0,5 p = 2 p              

II.6 x 0,3 p = 1,8 p 

 III.5 x 0,2 p = 1 p          

IV.a.7 x 0,2 p = 1,4 p      b.0,5 p    c.2 x 0,4 p = 0,8 p 

 V.1,5 p  

     1 punct din oficiu 
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PROIECT  TEMATIC 

,,ZÂMBIM, DECI SUNTEM FERICIȚI!’’ 
 

FURTUNĂ-ZAHARIA ALINA 

Liceul Tehnologic ,,Alexandru Vlahuță” Podu Turcului 

 

“Copiii sunt mâinile cu care ne prindem de rai.” – Henry Ward Beecher 

 

  

PROPUNĂTOR: Prof. Înv. Preșcolar FURTUNĂ-ZAHARIA ALINA 

TEMA ANUALĂ: ,,CINE SUNT/SUNTEM?!’’ 

TEMA PROIECTULUI:,,Zâmbim, deci suntem fericiți!” 

NIVEL DE VARSTA:3-5 ani 

DURATA: 1 săptămână 

   

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

A.2 Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 

B.2 Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității  

B.4 Autocontrol și expresivitate emoțională 

C.3 Activare și manifestare a potențialului creativ 

D.2 Mesaje orale în diverse situații de comunicare 

E.2 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat.  

E.3 Caracteristici structurale și funcționale ale lumii 

înconjurătoare 

 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

 

A. 2.2. Explorează și utilizează texturi și suprafețe 

diferite când se joacă (nisip, apă, frunze, pluș, plastic, 

burete etc.)  

A. 2.3. Își coordonează mișcările în funcție de stimuli vizuali, ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii. 

B. 2.3. Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate  

B. 2.4. Exersează, cu sprijin, abilități de negociere şi de participare la luarea deciziilor  

B. 2.5. Demonstrează acceptare și înțelegere faţă de celelalte persoane din mediul apropiat 

B. 4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă etc.  

B. 4.2. Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional 

C. 3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri 

creative  

C. 3.3. Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc 

D. 2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii 

(comunicare expresivă) 

E. 2.1 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia  
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E. 2.2. Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, volum  

E. 2.3. Identifică şi numește formele obiectelor din mediul înconjurător 

E. 3.1. Evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător 

E. 3.4. Demonstrează cunoașterea poziției omului în univers, ca parte a lumii vii şi ca fiinţă socială 

 

RESURSE: 

METODE ŞI PROCEDEE:  jocul, observări spontane, conversaţia euristică, explicaţia, experimentul, problematizarea, 

învãţarea prin descoperire, brainstorming-ul, experimentul, turul galeriei; 

MATERIALE: cărți, albume, jetoane, imagini, planșe, joc de masă, acuarele, pensule, pahare cu apă, creioane colorate, 

plastilină, pliante, laptop, fișe de lucru, hârtie colorată, puzzle, lipici, truse de construcții de lemn și de plastic, Trusa 

Lego, Globul pământesc. 

RESURSE BIBLIOGRAFICE:          

M.E.N.Curriculum pentru educație timpurie - 2019; 

Dima, Silvia “Metoda proiectelor la vârste timpurii” ed. Miron, 2005. 

RESURSE UMANE: copiii din grupă; părinți,  educatoare; 

 

ARGUMENTAREA PROIECTULUI: 

         Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viața fiecăruia, este o lume mirifică pe care probabil nu o vom putea 

înțelege pe deplin niciodată, este o perioadă lipsită de tristețe și plină de emoție, bucurie și culoare. Copilăria este o lume 

aparte; pentru noi o lume ciudată, fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea dimpotrivă, una reală și plină de armonie. 

         Copilaria este, în concluzie, un loc și un timp al fericirii, insula de nemurire luminata de soarele primei vârste. Este 

un spațiu al fericirii și al veseliei continue, în care realitatea este înlocuita cu un spațiu imaginar și ideal. Este un timp mitic 

și fericit, în care visul devine realitate, iar realitatea devine basm. 

         Inocenţa şi naivitatea fac din copilărie o lume fericită, înconjurată de bine şi apărată de puritate. 

 

INVENTAR  DE  PROBLEME 

CE  STIU  COPIII? CE  NU ȘTIU ȘI DORESC  SA  AFLE? 

➢ Copiii se joaca . 

➢ Copiii primesc cadouri de ziua lor 

➢ Știu că există copii care au culoarea pielii 

diferită de a lor. 

➢ părinţii îi iubesc, îi îngrijesc şi ocrotesc. 

        

 

➢ Când este ziua copilului ? 

➢ Este doar ziua copiilor de la grupă ? 

➢ Toţi copiii sunt la fel ? 

➢ Cum sărbătorim ziua noastră ? 

➢ Toţi copiii primesc daruri ? 

➢ Care sunt drepturile şi obligaţiile copiilor? 

➢ De ce nu toţi copiii sunt iubiţi de către părinţi? 

➢ Ce înseamnă pacea? 

➢ prin ce se aseamănă  toţi copiii din intreaga 

lume? 
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CENTRUL  TEMATIC 

          

         Vom procura materialul necesar desfasurarii proiectului apelând la materialele existente cat si la ajutorul părinţilor. 

 

CENTRE DE INTERES: 

BIBLIOTECA 

 

STIINȚE 

 

CONSTRUCȚII 

 

*imagini  şi reziste despre copii din 

lumea intreagă; 

*planşe cu copii de diferite rase; 

* jetoane; 

*fişe de lucru; 

*creioane şi creioane colorate; 

*calculator; 

* cd-uri ; 

* imagini PPT; 

 

*jucării şi jocuri diverse; 

*fişe de lucru; 

*creioane colorate; 

*puzzle; 

*Glob Pământesc; 

*cuburi de lemn, de plastic; 

*trusa Lego; 

*mozaic; 

*forme geometrice; 

 

JOC DE ROL JOC DE MASA ARTA 

 

*măşti; 

*obiecte party: 

baloane,coifuri; 

Puzzle-uri *coli desen; 

*acuarele, pensoane, *carioci; 

*creioane colorate; 

*plastilină; 

*carton colorat; 

*foarfece; 
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SCRISOARE CĂTRE PĂRINȚI: 

                                                                   Dragi părinţi, 

 

              Vara a sosit pe meleagurile noastre aducând cu ea şi o sărbătoare dragă sufletelor noastre, Ziua Copilului.   

In săptămâna ce urmează am hotărât, împreună cu copiii, să sărbătorim acest eveniment printr-o serie de activităţi şi 

jocuri desfăşurate in cadrul proiectului tematic: “ZÂMBESC, DECI SUNT FERICIT !” 

      Vă rugăm să fiţi alături de noi, purtând discuţii cu copiii pe această temă şi, de asemenea, vizionând expoziţia cu 

lucrările pe care le vom realiza la finalul proiectului! 

     

                                                               Vă mulţumim! 

                                                                                  Educatoarea şi copiii                                  

 

 

HARTA  PROIECTULUI 
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ZIUA/DATA ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

LUNI ADP: Întâlnirea de dimineață-va debuta cu salutul:,,Bună dimineața copii de 

pretutindeni!’’salutul, prezența, se completeaza calendarul naturii, împărtășirea cu ceilalți,  

mesajul zilei. 

Tranzitii:joc cu cânt și text:,,Dacă vesel se trăiește!” 

Rutine: sosirea copilului, întâlnirea de dimineață, micul dejun, igiena-spălatul și toaleta, plecarea  

ALA  Știinta: ,,Un copil fericit” -harta conceptuală 

           Construcții : ,,Parcul de distracții” 

           Artă: ,,Dreptul la educație și dreptul la familie” -postere 

ADE  

Domeniul Stiințe- Cunoașterea mediului- observare: ,,Copii de pretutindeni!” 

Domeniul Om și Societate-,,Copii fericiți, copii triști!”- joc didactic 

MARTI  

 

ADP: Întâlnirea de dimineață ,, Vine ziua copiilor! Ne pregătim de petrecere!’’, salutul, prezenta 

copiilor, completarea calendarului naturii, împărtășirea cu ceilalți, mesajul zilei 

Tranzitii:joc de miscare-,,Hora prieteniei” 

Rutine: sosirea copilului, întâlnirea de dimineață, micul dejun, igiena-spălatul și toaleta, plecarea 

ZÂMBESC, 

DECI SUNT 

FERICIT !” 

 

Zambetul,jocul si 

veselia 

 

Copiii de pretutindeni! 

 

Cine este prioetenul 

tău! 

 

Hora copiilor veseli! 

 

 

1 IUNIE-Ziua Copiilor! 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2162 

ALA   Bibliotecă: Citim imagini despre Ziua copiilor 

           Artă:Trenul copilăriei-desen 

ADE   

Domeniul Estetic și Creativ -repetare cântec: ,,Dacă vesel se trăiește!” 

                                               -predare cantec: ,,O lume minunată!” 

MIERCURI  

 

ADP: Întâlnirea de dimineață ,, Pretutindeni trăiesc copii!”,  salutul, prezenta copiilor, 

completarea calendarului naturii, împărtășirea cu ceilalți, mesajul zilei 

Tranzitii:,, Joc muzical Aram, Sam, Sam!’’ 

 Rutine: sosirea copilului, întâlnirea de dimineață, micul dejun, igiena-spălatul și toaleta, 

plecarea 

ALA  Stiințe-Ce drepturi am? 

          Joc de masă-puzzle ,,Globul Pământesc” (din 4,6 si 10 piese) 

 ADE   

Domeniul Limbă și Comunicare -joc didactic ,,Ghici ce daruri am pregătit?” Domeniul Estetic 

și Creativ -pictură- ,,Zâmbet de copil”  

JOI 

 

ADP:Întâlnirea de dimineață,, Cum aș vrea să mă simt de ziua mea?, salutul, prezenta copiilor, 

completarea calendarului naturii, împărtășirea cu ceilalți, mesajul zilei 

Tranzitii: De Ziua copilului,/Copii veseli, daaa!,/copii triști, nuuuu!.-joc motric 

 Rutine: sosirea copilului, întâlnirea de dimineață, micul dejun, igiena-spălatul și toaleta, 

plecarea 

ALA  Joc de masă: Alege și potrivește chipuri de copii! Se dau copiilor siluete/imagini cu copii, 

capul fiind detașabil. Copiii aleg chipuri și caută să le potrivească la fetițe și băieței. 

          Artă:desen cu creioane colorate: ,,O lume de copii veseli!” 

ADE 

Domeniul Stiințe - matematică, joc didactic 5 copii veseli, 5 copii triști. Formare de mulțimi, 

formare de perechi. 

VINERI  

 

ADP:Întâlnirea de dimineață ,,Cine este prietenul tău?”, salutul, prezenta copiilor, completarea 

calendarului naturii, împărtășirea cu ceilalți, mesajul zilei 

Tranzitii: joc cu cânt și text: Vivat veselia! 

Rutine: sosirea copilului, întâlnirea de dimineață, micul dejun, igiena-spălatul și toaleta, plecarea  

Dans și voie bună! mini-petrecere organizată în grădiniță 

ALA 

Artă:,,Daruri pentru prietenii mei”-modelaj 

Joc de rol:,,De-a prietenia’’ 

ADE 

Domeniul Psiho-Motric-Educație fizică, repetare dansul popular ,,Hora” (copiilor), după 

cântecul Hora mare (youtube) 
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                                          PROIECT  DIDACTIC    

                                                 
                                          Prof. IOANA ROXANA GEORGESCU 

           

 DATA: 02.2022 

CLASA PREGĂTITOARE  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „Întâmplări din vacanță” 

SUBIECTUL LECŢIEI: Iarna printre litere 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL LECŢIEI: consolidare 

DURATA: 45 min. 

 

DOMENII INTEGRATE:  Arte vizuale și abilități practice 

COMPETENŢE SPECIFICE:  

C.L.R.: 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;   

              4.2. Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare. 

COMPETENȚE INTEGRATE 

A.V.A.P: 2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale 

                2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

Pe parcursul lecției și la sfârșitul acesteia elevii vor fi capabili: 

C.L.R.: O1- să identifice imaginile a căror denumire începe cu sunetele date; obiectivul se consideră atins, dacă toți 

copiii identifică toate imaginile a căror denumire începe cu sunetele c, l, t, s. 

             O2   - să identifice sunetul inițial al cuvintelor ce denumesc imaginile prezentate; obiectivul se consideră atins, 

dacă toți copiii identifică sunetul inițial. 

             O3   - să realizeze prin încercuire mulțimi de litere de același fel; obiectivul se consideră atins, dacă toți copiii 

realizează prin încercuire patru mulțimi de litere de același fel (A, a, M, m) 

O4   - să realizeze corespondența prin colorare între litera mare și litera mică de tipar; obiectivul se consideră 

atins, dacă toți copiii colorează cu aceeași culoare litera mare și mică de tipar. 

            O5  - să traseze după contur literele A, E, I, M; obiectivul se consideră atins, dacă toți copiii trasează după contur 

literele date. 

            O6   - să scrie pe omul de zăpadă cuvinte care conțin litera „e”; obiectivul se consideră atins dacă fiecare copil 

scrie minim trei cuvinte. 
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          O7 – să formeze silabe și cuvinte cu ajutorul literelor date; obiectivul se consideră atins dacă fiecare copil 

formează și scrie toate cuvintele. 

           O8 – să construiască omul de zăpadă lipind părțile componente corespunzătoare literei de pe fesul acestuia; 

obiectivul se consideră atins, dacă toți copiii vor construi omul de zăpadă format din elementele corespunzătoare 

literei date. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: metoda fonetică, conversaţia, explicaţia, observația, exerciţiul, elemente de 

problematizare, jocul didactic; 

  Forme de organizare: frontal, individual; 

          Resurse materiale: prezentări powerpoint, platforme online (Youtube, Twinkl), fișe de lucru, videoproiector, 

smartboard, lipici, foarfeca, jetoane cu imagini  

          Resurse temporale: 45 de minute 

          Resurse umane: clasa are un număr de 18 elevi care se caracterizează printr-o dezvoltare psihică și fizică normală, 

corespunzătoare vârstei 
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Momentele lecţiei  

Conţinutul învățării 

 

Strategii didactice  

Evaluare 
Metode şi procedee Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

I. Momentul 

organizatoric 

 

 

 

Asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a 

lecţiei;pregătirea resurselor materiale. 

Întâlnirea de dimineață: 

- salutul și prezența; 

- prezentarea invitaţilor; 

- completarea “Calendarului  naturii” (dată, anotimp, starea 

vremii). 

- stabilirea mesajului zilei 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

 

Prezentare PPT 

realizată cu aplicația 

Twinkl pentru 

completarea 

„Calendarului 

naturii” 

frontal *aprecieri verbale 

II. Reactualizarea și 

verificarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

Se propune un joc, prin care elevii descoperă literele învățate. 

Joc wordwall: „Micii detectivi”- copiii vor descoperi, 

recunoscând imaginile, literele învățate (A, a, M, m, I, i, U, u, 

R, r, E, e, N, n) le vor numi, vor despărți cuvintele în silabe, 

prin bătăi din palme, și vor spune din câte silabe e format 

cuvântul. 

 

Expunerea 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

Jocul didactic 

Laptop 

 

Joc wordwall 

https://wordwall.net/r

esource/7273468/mic

ii-detectivi-de-sunete 

 

frontal  *capacitatea de a 

recepta un mesaj, 

de a răspunde la 

întrebări 

*îndeplinirea 

sarcinii jocului 

didactic 

III.Captarea atenţiei și 

motivarea pentru 

învățare 

Învățătoarea proiectează o prezentare powerpoint cu titlul 

„Inuiții”. După lectură prezentării, aceasta inițiază o 

conversație cu elevii pe marginea aceasteia: Cine sunt inuiții? 

Unde trăiesc ei? Cu ce se hrănesc și ce vestimentație poartă? 

Din ce sunt realizate și cum se numesc locuințele acestora? Ce 

poziție are sunetul „i” în cuvântul „inuit”? Câte silabe are 

acest cuvânt? Ce alte litere au fost folosite pentru a-l scrie? 

 

 

 

  

 

Comunicarea temei lecției. 

-        Așa cum am discutat și ieri, în această săptămâna vom 

recapitula literele învățate jucându-ne. Vom sorta sunete, vom 

identifica poziția unui sunet dat într-un cuvânt, vom forma 

silabe și cuvinte. 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicatia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

Prezentare 

powerpoint „Inuiții” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

*capacitatea de a 

recepta un mesaj, 

de a răspunde la 

întrebări 

 

https://wordwall.net/resource/7273468/micii-detectivi-de-sunete
https://wordwall.net/resource/7273468/micii-detectivi-de-sunete
https://wordwall.net/resource/7273468/micii-detectivi-de-sunete
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IV.Dirijarea învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joc recreativ 

   Elevii vor identifica în prezentarea powerpoint imaginile a 

căror denumire începe cu sunetul dat (c, l, t, s). Vor fi numiți 

elevi care ies în fața clasei și selectează aceste imagini pe 

smartboard. 

  

Fiecare elev primește câte două jetoane. Pe fiecare jeton se află 

o imagine și trei sunete. Elevii trebuie să încercuiască pe 

jetoanele lor  sunetul inițial al cuvântului ce denumește imaginea 

respectivă. Voi numi fiecare elev iar acesta va rosti cuvântul ce 

denumește imaginea dată și sunetul inițial ales. 

Elevii sunt invitați la mișcare de către cei mai haioși oameni de 

zăpadă din filmulețul „Omulețul de zăpadă”. 

 

 

  

Voi oferi fiecărui elev o broșură „Iarna printre litere” 

 

1. Formează mulțimi cu litere de același fel. Scrie sub fiecare 

numărul de elemente al mulțimii. 

 

 

2.    Colorează cu albastru închis literele mari de tipar și cu albastru 

deschis literele mici de tipar. 

3.    Unește punctele pentru a scrie literele. 

4.    Privește cu atenție litera scrisă pe pălăria omului de zăpadă. 

Scrie, pe bulgării lui, cuvinte ce conțin acea literă. 

 

Unde este cazul se corectează, se explică.  

 

 

Exerciţiul 

 

Explicaţia 

 

Metoda fonetică, 

analitico-sintetică 

 

Elemente de 

problematizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentare PPT 

 

Smartboard 

 

 

 

 

 

jetoane 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=U_uh9

NKlXUM  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Brosura „Iarna printre 

litere” 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

Individual  

 

 

 

 

 

individual 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

frontal 

 

 

 

 

*observarea 

sistematica   

 

 

 

*îndeplinirea 

sarcinilor de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* evaluare scrisă 

 

 

*observarea 

sistematica  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U_uh9NKlXUM
https://www.youtube.com/watch?v=U_uh9NKlXUM
https://www.youtube.com/watch?v=U_uh9NKlXUM
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Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

*îndeplinirea 

sarcinilor de lucru 

VI.Obţinerea 

performanţei 

 Voi distribui fiecărui elev o fișa de lucru. 

Cerință: Formează silabe, apoi cuvinte. Unește fiecare cuvânt 

cu imaginea potrivită. 

Aceștia vor lucra individual. După rezolvarea cerinței, vom corecta 

fișa frontal, prin numirea unor elevi care vor citi rezolvările. 

Fiecare elev va bifa cu un creion colorat rezolvarea corectă, iar 

în cazul unei greșeli va tăia cu o linie și va scrie cuvântul 

corect deasupra. 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

Fisa de lucru 

 

 

 

 

Individual 

Frontal 

*observarea 

sistematică a 

comportamentului 

elevului 

 

*îndeplinirea 

sarcinilor de lucru 

 

VII.Încheierea 

activităţii 

Cadrul didactic face aprecieri asupra activității elevilor 

 

 

  frontal *autoevalua 

re, aprecieri 

globale, evaluare 

globală 
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UTILIZAREA MICROCONTROLERULUI ARDUINO PENTRU CONTROLUL TURAȚIEI SI A 

SENSULUI DE ROTAȚIE PENTRU UN MOTOR ELECTRIC DE MICĂ PUTERE 

 

Prof. Ploșniță Lăcrămioara  

Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman 

 

Cea mai obişnuită metodă de control al vitezei este PWM sau modulator de puls electric, modulare în lăţime. 

modularea de puls în lăţime este procesul de schimbare a puterii la un dispozitiv prin comutaţie la o frecvenţa dată. Aceste 

comutaţii on şi off sunt denumite cu „Duty Cycle”. Diagrama de mai jos arată formele de undă de 10%, 50%, 90% Duty 

Cycle. 

 

 
Fig.1 

Asadar, Duty Cycle descrie latimea unui puls in procente. Un Duty Cycle de 10% inseamna ca timp de 10% 

dintr-un cicle generatorul nostru primeste curent fata de 90% din timp cand nu primeste. Un Duty Cycle de 100% 

inseamna ca generatorul nostru primeste curent tot timpul si nu am avea nevoie de un PWM. Aceste semnale sunt trimise 

la motor la o frecvenţă destul de mare ca pulsare nu are nici un efect asupra motorului. Rezultatul final al procesului de 

PWM constă în faptul că puterea totală trimisă la motor poate fi ajustată de la (0% Duty Cycle) până la (100 Duty Cycle), 

cu un randament bun şi control stabil. 

Schema de principiu a acestei metode are la bază o punte H. 

 
 

Fig 2. 
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Comanda tranzistoarelor din fiecare braț se face cu o pereche de semnale modulate în lățime (PWM) 

complementare. În funcție de modul în care sunt corelate comenzile celor două brațe A și B, pot fi puse în evidență 

două tehnici (strategii) de comandă a punții H : 

-comanda PWM cu o comuntație bipolară a tensiunii la ieșirea punții ; 

-comanda PWM c o comuntație unipolară a tensiunii la ieșirea punții; 

O punte H (eng. H Bridge) este un circuit electronic ce permite aplicarea unei tensiuni pe o sarcină în orice sens. 

Aceste circuite sunt adesea folosite în robotică şi alte aplicaţii pentru a permite motoarelor de curent continuu să ruleze 

înainte şi înapoi. Punţile H sunt disponibile ca circuite integrate sau pot fi construite din componente discrete, tranzistoare 

bipolare sau MOS. 

Schema simplificată a puntii H conectată în circuitul motorului M are următoarea structură: 

 

Fig. 3 

Mod de funţionare: 
 

Atunci când întrerupătoarele S1 şi S4   sunt închise şi S2 şi S3 sunt deschise o tensiune pozitivă va fi aplicată 

la nivelul motorului. Prin deschiderea întrerupătoarelor S1 şi S4 şi închiderea întrerupătoarelor S2 şi S3, această tensiune 

este inversată, astfel încât să permită funcţionarea inversă a motorului. Întrerupătoarele S1 şi S2 nu trebuie să fie închise 

în acelaşi timp, deoarece acest lucru ar provoca un scurtcircuit la sursa de tensiune (Vin). Acelaşi lucru se aplică şi 

întrerupătoarelor S3 şi S4. În practică întrerupatoarele S1,S2,S3,S4 sunt tranzistoare bipolare sau MOS-FET. 

Schema de principiu cu microcontrolerul Arduino are următoarea structură (fig.3): 

 

Fig. 3 

 
 

Se conectează o tensiune de 5 V pe PIN-ul central al intrării analogice PIN 0 , iar PIN-ul rămas se leagă la masă. 

Pentru limitarea curentului pe intrarea digitală (pin 9) se conectează un rezistor de 220 ohmi în serie cu un LED. Anidul 

LED-ului trebuie să fie conectat la ieșirea  rezistorului, iar catodul se conectează la masă. 
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Schema electrică a montajului  pentru reglarea turatiei are următoarea structură (fig. 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 

 

 

 

 

 
 

Programarea microcolntrolerului: 

În programul microcontrolerului se declară două intrări : analogică pentru potențiometru (0) și digitală pentru 

aled (9) . Pentru senzorul de viteză se declară două variabile :    sensorValue și outputValue. Pentru funcționarea schemei 

se configurează portul pentru funcția de comunicare serială . 

Mai departe, în bucla principală a codului , sensorValue este atribuit pentru a stoca valoarea analogică de pe 

potentiometru. Deoarece Arduino are o rezolutie analogRead de 0-1023, precum și o rezoluție analogWrite de numai 0- 

255 , aceste date brute de la potențiometrul trebuie să fie scalate înainte de al utiliza la dim LED. 

Datele senzorului sunt apoi redate la iesirea   analogică OutPin și sunt sesizate prin aprinderea Led-ului. 

Valorile preluate de senzor de la motorul electric sunt preluate de intrarea serială a microcontrolerului Arduino care 

prelucrează continuu aceste date. 

Funcționare : 

Modificând frecvența se va modifica și turația motorului, fapt evidențiat și de intensitatea luminoasă a LED- 

ului de la ieșirea microcontrolerului. Schimbarea sensului de rotatie se realizează cu 3 butoane: stanga, dreapta si stop). 

 

 

 

Bibliografie 

✓ Curs-Electronică de putere, Mihai Albu, Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iași, 2012; 

✓ Manual utilizare Arduino 
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,, CREATIVITATE ŞI INOVARE ÎN PREDAREA –ÎNVĂŢAREA CONCEPTELOR DE 

CHIMIE ÎN CONCORDANŢĂ CU STILURILE DE ÎNVĂŢARE’’ 
 

 

Autori: 

-prof. Aniţei Liliana  

Liceul Tehnologic,,Vasile Sav’’ ,Roman,jud. Neamţ 

 

                                                                                

   „Rolul profesorului este în schimbare, într-o lume în care nu există adevăruri absolute şi în care neprevăzutul şi 

incertitudinea sunt prezente mereu. Se poate spune chiar că munca profesorului se transformă, din a fi o bancă de date, 

în a deveni mentor şi cercetător. Viitorul va pune la mare încercare practica şcolară şi rolul profesorului.” 

CEDEFOP Finlanda: Proiectul de stabilire a nevoilor de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice 

         În contextul reformei învăţământului, al schimbărilor radicale care au loc în acest context, strategiile de predare –

învăţare  bazate pe stilurile individuale de învăţare sunt promovate din ce în ce mai mult. Acestea, organizate corect şi 

desfăşurate sub îndrumarea şi supravegherea atentă a cadrului didactic pot ridica nivelul activităţii de învăţare. 

Pentru aceasta, cadrul didactic trebuie să depună un volum mult mai mare de muncă, să prevadă toate dificultăţile 

pe care le-ar putea avea elevii, să-şi proiecteze activitatea într-un mod cât mai amănunţit. Ţinând cont de efectele acestui 

mod de lucru şi de obiectivele / competenţele pe care şi le propune profesorul în activităţile de  învăţare dorim ca în 

această lucrare să demonstrăm  şi eficienţa utilizării strategiilor de  predare-învăţare pe baza stilurilor individuale de 

învăţare în învăţământul modern . 

 Stilurile de învaţare reflectă disponibilitatea spre achiziţii cognitive sau psihomotorii,determinată de 

particularităţiile pshihice individuale şi de vârstă ale elevilor,pe care prin studiul  de faţă ,intenţionăm  să le punem în 

evidenţă,pentru optimizarea procesului de predare- învaţare a chimiei la clasele a IX a ,profil matematică-informatică şi 

tehnic. 

               Tipurile de învăţare descrise de literatura pedagogică sunt cert puse în valoare prin identificarea stilurilor de 

învăţare proprii elevilor.Învăţarea prin discriminare operează în cazul producerii erorilor generate de alte stiluri de 

învaţare  de complexitate mai redusă .Această învaţare se mai numeşte şi complementară ,constând în întărirea repetată a 

unui stimul,concomitent cu stingerea stimulilor asemănatori dar nedoriţi . Alte tipuri de învaţare care pot fi puse în 

evidenţă prin cunoaşterea stilurilor de invăţare sunt:  învăţarea conceptelor,învăţarea principiilor,rezolvarea unei situaţii 

concrete, comportament creator. 

                 Pe baza unor chestionare elaborate de ARACIP, am încercat divizarea elevilor pe categorii reprezentând 

stilurile de învăţare urmărite:  vizual,auditiv şi practic ,între ele neexistând delimitări ferme, riguroase. Studiul îşi propune 

sa obţină pentru elevii unei clese,  apartenenţa acestora la stilul dominant de învăţare, iar în perspectivă să optimizeze 

predarea - învăţarea chimiei în acord cu stilul propriu al elevului, reducându-se riscul tratării nediferenţiate a elevilor. 

               CHESTIONAR REFERITOR LA STILURILE DE ÎNVĂŢARE 

NUME______________________________________Data_______________________ 

Acest chestionar vă va ajuta să găsiţi modul prin care puteţi învăţa cel mai bine. 

➢ Nu există răspunsuri corecte sau greşite 

➢ Pentru completarea chestionarului aveţi la dispoziţie atât timp cât aveţi nevoie, aproximativ 10 şi 30 minute, dar 

nu este NICI O PROBLEMĂ dacă durează mai mult. 

➢ Răspundeţi la toate întrebările pentru a obţine cele mai bune rezultate, sinceritatea este foarte importantă pentru 

completarea acestui chestionar 

➢ Răspundeţi la întrebări prin DA sau NU. 
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➢ Încercuiţi doar un singur răspuns la fiecare întrebare 

➢ Dacă doriţi să răspundeţi prin „uneori”, gândiţi-vă dacă mai mult sunteţi de acord sau mai mult dezaprobaţi 

enunţul respectiv, şi răspundeţi prin Da sau NU. 

➢  

1 
Când descrieţi o vacanţă/ o petrecere unui prieten, vorbiţi în detaliu despre muzica, sunetele 

şi zgomotele le-ai ascultat acolo ? 
DA NU ■ 

2 Vă folosiţi de gestica mâinilor când vorbiţi ? DA NU □ 

3 
În locul ziarelor, preferaţi radioul sau televizorul pentru a vă ţine la curent cu ultimele noutăţi 

sau ştiri sportive ? 
DA NU ■ 

4 
La utilizarea unui calculator consideraţi că imaginile vizuale sunt utile, de exemplu icoanele, 

imaginile din bara de meniuri, sublinierile colorate, etc. ? 
DA NU ♦ 

5 
Când notaţi anumite informaţii preferaţi să nu luaţi notiţe, ci să desenaţi diagrame, imagini 

reprezentative ? 
DA NU □ 

6 Când jucaţi „X şi 0”sau dame puteţi să vă imaginaţi semnele „X” sau „=” în diferite poziţii  DA NU ♦ 

7 
Vă place să desfaceţi în părţi componente anumite obiecte şi să reparaţi anumite lucruri ? De 

exemplu: bicicleta dvs., motorul maşinii dvs.,etc.. 
DA NU □ 

8 
Când încercaţi să vă amintiţi ortografia unui cuvânt, aveţi tendinţa de a scrie cuvântul 

respectiv de câteva ori pe o bucată de hârtie până când găsiţi o ortografie care arată corect ? 
DA NU ♦ 

9 Când învăţaţi ceva nou, vă plac instrucţiunile citite cu voce tare? DA NU ■ 

10 Vă place să asamblaţi diferite lucruri ? DA NU □ 

11 
La utilizarea calculatorului consideraţi că este util ca sunetele emise să avertizeze utilizatorul 

asupra unei greşeli făcute sau asupra terminării unui moment de lucru ? 
DA NU ■ 

12 
Când recapitulaţi / studiaţi sau învăţaţi ceva nu vă place să utilizaţi diagrame şi / sau imagini 

? 
DA NU ♦ 

13 Aveţi rapiditate şi eficienţă la copierea pe hârtie a unor informaţii? DA NU ♦ 

14 Dacă vi se spune ceva, vă amintiţi ce vi s-a spus, fără necesitatea repetării acelei informaţii ? DA NU ■ 

15 
Vă place să efectuaţi activităţi fizice în timpul liber ? De exemplu: sport,  grădinărit, plimbări,  

etc.. 
DA NU □ 

16 Vă place să ascultaţi muzică când aveţi timp liber  ? DA NU ■ 

17 
Când vizitaţi o galerie sau o expoziţie, sau când vă uitaţi la vitrinele magazinelor, vă place să 

priviţi singur(ă), în linişte ? 
DA NU ♦ 

18 Găsiţi că vă este mai uşor să vă amintiţi numele oamenilor decât feţele lor ? DA NU ■ 

19 Când fotografiaţi un cuvânt, scrieţi cuvântul pe hârtie înainte ? DA NU □ 

20 Vă place să vă mişcaţi în voie când lucraţi ? DA NU □ 

21 Învăţaţi să ortografiaţi un cuvânt prin pronunţarea acestuia ? DA NU ■ 

22 
Când descrieţi o vacanţă/ o petrecere unui prieten, vorbiţi despre cum arătau oamenii, despre 

hainele lor şi despre culorile acestora ? 
DA NU ♦ 

23 
Când începeţi o sarcină nouă, vă place să începeţi imediat  şi să rezolvaţi ceva atunci , pe loc 

? 
DA NU □ 

24 Învăţaţi mai bine dacă asistaţi la demonstrarea practică a unei abilităţi anume ? DA NU ♦ 

25 Găsiţi că vă este mai uşor să vă amintiţi feţele oamenilor decât numele lor? DA NU ♦ 

26 Pronunţarea cu voce tare a unor lucruri vă ajută să învăţaţi mai bine ? DA NU ■ 

27 Vă place să demonstraţi şi să arătaţi altora diverse lucruri ? DA NU □ 

28 Vă plac discuţiile şi vă place să ascultaţi opiniile celorlalţi ? DA NU ■ 

29 La îndeplinirea unor sarcini urmaţi anumite diagrame ? DA NU ♦ 

30 Vă place să jucaţi diverse roluri ? DA NU □ 

31 
Preferaţi să mergeţi  „pe teren” şi să aflaţi singuri informaţii, decât să vă petreceţi timpul 

singură  într-o bibliotecă ? 
DA NU □ 

32 
Când vizitaţi o galerie sau o expoziţie, sau când vă uitaţi la vitrinele magazinelor, vă place să 

vorbiţi despre articolele expuse şi să ascultaţi comentariile celorlalţi ? 
DA NU ■ 

33 Urmăriţi uşor un drum pe hartă? DA NU ♦ 

34 
Credeţi că unul dintre cele mai bune moduri de apreciere a unui exponat sau a unei sculpturi 

este să îl / o atingeţi ? 
DA NU □ 

35 Când citiţi o poveste sau un articol dintr-o revistă, vă imaginaţi scenele descrise în text ? DA NU ♦ 

36 
Când îndepliniţi diferite sarcini, aveţi tendinţa de a fredona în surdină un cântec sau de a 

vorbi cu dvs. înşivă ? 
DA NU ■ 

37 Vă uitaţi la imaginile dintr-o revistă înainte de a vă decide ce să îmbrăcaţi? DA NU ♦ 
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38 
Când planificaţi o călătorie nouă, vă place să vă sfătuiţi cu cineva în legătură cu locul 

destinaţiei ? 
DA NU ■ 

39 
Va fost întotdeauna dificil să staţi liniştit mult timp, şi preferaţi să fiţi activi aproape tot timpul 

? 
DA NU □ 

 

Aflaţi care este stilul dvs de învăţare: 

 

Încercuiţi numai numărul întrebărilor la care aţi 

răspuns cu DA 

Acum marcaţi pe grafic numărul total pentru fiecare stil 

de învăţare. 

13  13 

12  12 

11  11 

10  10 

9 
 

9 

8  8 

7  7 

6  6 

5  5 

4  4 

3  3 

2  2 

1  1 

0  0 

 VIZUAL            AUDITIV           PRACTIC  
 

♦ 

4,      6,     8,  

12,  13,    17, 

22,  24,    25, 

29,   33,  35, 37 

■ 

1,    3,    9, 

11,  14,  16, 

18,   21, 26, 

28,   32,  36, 

38 

□ 

2,      5,    7, 

10,  15,  19,  20  

, 23 ,  27, 

30,   31,   34, 39 

 

Total întrebări 

încercuite_____ 

 

VIZUAL 

 

Total întrebări 

încercuite____ 

 

AUDITIV 

 

Total întrebări 

încercuite____ 

 

PRACTIC 

 

Obs. Cea mai înaltă curbă de pe grafic arată stilul dvs. de învăţare preferat. Dacă curba are o evoluţie aproximativ egală 

înseamnă că vă place să utilizaţi toate stilurile de învăţare. 

        Chestionarele au fost administrate unui număr de patru clase a IXa , două clase  profil matematică-informatică 

şi respectiv două clase  profil  tehnic.  În total au fost chestinaţi un număr de 111 elevi din care 56 elevi de la profil 

real,matematică –informatică şi 55 elevi de la profilul tehnic. 
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            S-a încercat prin lucrarea de faţă să se evidenţieze prin câteva exemple importanţa şi eficienţa utilizării 

strategiilor de  predare-învăţare pe baza stilurilor individuale de învăţare în învăţământul modern. 
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MĂSURAREA MĂRIMILOR NEELECTRICE CU AJUTORUL 

MICROCONTROLERELOR 

 
Autor : prof. UNGUREANU MARELENA 

LICEUL TEHNOLOGIC VASILE SAV ROMAN 

 
Ansamblul electronic este destinat masurarii cu precizie a presiunii in domeniul 20-110 kPa sau a altitudinii si a 

temperaturii . 

Schema bloc cuprinde: 

 
➢ platforma echipata cu microcontroler , 

➢ unitate de masura a presiunii si temperaturii , 

➢ convertor de nivele logice de tensiune 3,3V/5V 

➢ afisal LCD cu doua randuri, 

➢ doua surse de alimentare in comutatie . 

Aplicatii posibile ale montajului: 

altimetru de mare precizie 

aplicatii pentru Smartphones/Tablets 

statii meteo portabile si fixe 

GPS 

GPS imbunatatite pentru servicii de 

urgenta Platform didactica 

Masurari industriale 

Domenii de masura: 

➢ presiune : 20-110KPa 

➢ temperatura: -40/+85 grade C 

➢ precizie temperatura: +/-1 grad la 25 grade C 

➢ precizie presiune: +/- 0,4 KPa pe tot intervalul 

➢ precizie pentru altitudine: 0,3m 

MPL3115A2 este un circuit integrat cu o interfata I2Ccare masoara cu 

acuratete temperatura si presiunea. Iesirile circuitului ofera date cu 

rezolutie de 24 de biti de la convertoare analog digitale. Are functii 

programabile, cum ar fi achiziție automată și încetarea funcționării. 

Consumul de curent este foarte redus. 

Presiunea poate fi masurata cu o precizie de fractiuni de Pa si 

altitudinea de fractiuni de metru. Acest circuit are dimensiuni de 5mmx3mmx1,1 mm si opereaza in domeniul - 

40….+85 grade Celsius. Capsula este metalica si indeplineste standardele ROHS ( nu contine substante 

periculoase). Caracteristici: 

➢ alimentare 1,95V-3,6V 

➢ compensare interna a parametrilor 

➢ evenimente programabile – alarmare la atingerea valorii prescrise 

➢ rata de achizitie intre o secunda si 9 ore 
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➢ interfata de iesire digitala 

Formula de calcul pentru altitudine: 

h = 44330.77( 1 – (p / p0)0,1902632 ) + valoarea unui registru 

p0 = presiunea la nivelul marii (101326 

Pa) h = inaltimea in metri . 

valoarea registrului citit din circuitul integrat MPL3115A2 pentru compensarea unor parametri. 

Modulul de măsură are nenumărate facilități care pot fi accesate prin programarea directă prin cele două fire ale 

interfeței I2C . Foarte importantă este funcția de punere în consum redus (stand by) pentru aplicații din baterii . 

Aplicația utilizează protocolul I2C pentru transferul datelor între microcontroler si senzor. 

Interfaţa I2C (Inter Integrated Circuits) este o interfaţă serie, apărută din necesitatea de a realiza sisteme ieftine cu 

microcontrolere, destinate în principal conducerii proceselor industriale. Un astfel de sistem este constituit, de regulă, 

dintr-unul sau mai multe microcontrolere şi o serie de echipamente periferice (de intrare/ieşire, memorie etc.). 

Conectarea acestora printr-o interfaţă serie satisface cerinţele enunţate. Viteza mică de transfer, caracteristică 

interfeţelor serie, nu constituie un neajuns pentru aplicaţiile principale avute în vedere (conducerea proceselor). 

Descrierea interfeţei 

Realizarea unui sistem I2C presupune interconectarea unor circuite integrate (specializate) prin numai trei linii: două 

de semnal şi una de masă. Cele două linii de semnal sunt denumite "serial data" (SDA) şi "serial clock" (SCL). 

Fiecare circuit integrat are o adresă unică şi poate funcţiona fie ca transmiţător, fie ca receptor, în funcţie de tipul 

circuitului. De exemplu, un circuit pentru comanda unui afişaj cu cristale lichide poate fi numai receptor, în timp ce un 

circuit de memorie RAM poate fi atât transmiţător cât şi receptor (evident, nu simultan). 

Dintr-un alt punct de vedere, un circuit integrat din sistem poate fi coordonator sau executant. 

Circuitul integrat coordonator este circuitul care iniţiază un transfer de date şi tot el generează semnalele de tact 

pentru a permite realizarea unui transfer. 

Orice alt circuit integrat adresat de coordonator este subordonat. 

Structura I2C este o structură multi-coordonator, adică se pot interconecta mai multe circuite care pot avea rolul de 

coordonator. 

Avantajele sunt ca lucreaza doar pe 2 fire (SCL si SDA ) si masa, se pot pune in paralel pe acestea foarte multe circuite, 

exista un standard bine pus la punct, viteza mare (100-400KHZ )si rata erorilor este foarte mică. 

 

Microcontrolerul functioneaza cu 5 V iar circuitul din modulul senzorial cu 3,3V . De aceea este nevoie de un modul 

intermediar care translateaza nivelele de tensiune intre 5 si 3,3V . 

 

Arduino este o platforma care initial a fost destinata pasionatilor de 

microcontrolere si in special celor care nu aveau suficiente cunostinte 

de programare, dar acum a migrat spre mediul home automatization si 

chiar industrial in variante hardware certificate . Are o sustinere 

impresionanta in mediul programatorilor de nivel incepator sau mediu 

si chiar mai sus . A generat o revolutie in domeniul placilor de 

achizitie si executie inzestrate cu microcontroler . 

Arduino este o platforma de procesare open-source, bazata pe software 

si hardware flexibil si simplu de folosit. Consta intr-o platforma de mici dimensiuni (6.8 cm / 5.3 cm – in cea mai des 

intalnita varianta) construita in jurul unui procesor de semnal si este capabila de a prelua date din mediul inconjurator 
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printr-o serie de senzori si de a efectua actiuni asupra mediului prin intermediul luminilor, motoarelor, servomotoare, 

si alte tipuri de dispozitive mecanice. 

Procesorul este capabil sa ruleze cod scris intr-un limbaj de programare care este foarte similar cu limbajul C++. 

programul se introduce in placa Arduino prin intermediul mufei USB si tot prin aceasta pot fi extrase informatii cu 

privire la functionarea ansamblului. 

Afisajul LCD contine doua randuri, fiecare cu 16 caractere alfanumerice si are iluminare din spate. Contine integrat 

din fabrica un bloc care il face adptabil la protocolul serial I2C. 

 

 
 

Caracteristici tehnice: 

 
• Interfata I2C 

• Adresa proprie pentru interfata I2C: 0x27 

• conexiuni : VCC、GND、SDA、SCL 

• lumina verde 

• tensiune de alimentare: 5V 

• marime: 27.7mm×42.6mm 

• contrast ajustabil : prin potentiometru 

• backlight ajustabil : prin potentiometru 

Schema de principiu a aplicației pentru măsurarea mărimilor neelectrice are următoarea structură : 

7,5 -9 V/ 

500 m A 

 

 
5 V/ 500 mA DC 

PORT USB PROG. 

3,3 V 

 GND 
5 V 

GND 
 

CONVERTOR 

DATE 

SERIAL 

PARALEL 

AFISAJ   LCD 
SCL 

 

A5 

A4 

 

 
CONVERTOR 

TENSIUNI 

SCL 

SDA 

GND 

SDA 

3,3 V 

 

PRESIUNE / 
GND 

A
T

M
E

G
A
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Digitalizarea materialelor didactice si utilizarea suporturilor grafice si cartografice prin 

intermediul instrumentelor digitale si al aplicatiilor online in procesul de predare-invatare 

 
Prof. Zaim Irina Elena 

 Liceul Tehnologic Vasile Sav Roman, Neamt. 
 

 

Sub imperativul schimbărilor din societate impuse de pandemia de COVID-19, cadrele didactice au fost obligate să se 

adapteze și să-și îmbogățească ,,din mers” practica educațională. 

Interdisciplinaritatea geografie – informatică nu a reprezentat un element de noutate absolută pentru profesori. Inserția 

tehnologiei în sistemul de predare-învățare-evaluare a suitei de componente ce fac obiectul geografiei ca disciplină școlară 

reprezintă un instrument de dinamizare și eficientizare a actului educațional. Însă transferarea totală a procesului instructiv-

educativ în mediul digital a reprezentat/reprezintă o provocare pentru fiecare profesor. Device-ul devine suportul tehnic al 

activităților de învățare, iar platformele, aplicațiile, resursele online se transformă în pârghiile de bază care facilitează și 

mențin interacțiunile elev-învățare, elev-profesor, elev-elev,familie-școală. 

Se recomandă o serie de resurse online care facilitează crearea cadrului necesar implicării elevului ca partener permanent 

în procesul de instruire. Uniunea Europeană pune la dispoziția profesorilor din statele membre o serie de resurse online de 

învățare (https://ec.europa.eu/education/resources-andtools/coronavirus-online-learning-resources/online-platforms_ro). 

Google Classroom - oferă posibilitatea atât profesorilor, cât şi elevilor, să încarce materiale, să posteze diverse anunţuri 

şi, special pentru profesori, să acorde note materialelor lucrate de elevi şi încărcate aici. 

24edu - platformă educatională dedicată instituțiilor de învățământ preuniversitar care dispune de un sistem complet de 

notare (note, absențe, calcul automat al mediilor), de comunicare (școală-elevi-profesori-părinți), de încărcare facilă a 

instrumentelor de predare-evaluare (materiale didactice, teme, teste), de organizare (avizier, calendar), de notificare și 

informare (SMS, email) și poate fi configurat în funcție de nevoile școlii. Este singura platformă de educație integrată cu 

Microsoft Office 365. 

Easyclass - platformă cu o interfaţă intuitivă, asemănătoare cu cea a Facebook, oferă profesorilor posibilitatea de a 

transmite teme şi de a le reaminti de evenimente esenţiale precum predarea temelor sau apropierea unor teste. De asemenea, 

elevii pot posta, la rândul lor, materiale sau pot discuta pe marginea temelor de la clasă. 

Microsoft Teams - aplicație în care profesorii au posibilitatea de a forma clase, de a posta materialele didactice, de a crea, 

distribui şi evalua teste/teme. Se pot desfășura activități de predare online (comunicare video și audio în timp real) și de tip 

chat. 

Zoom - aplicație în care 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. 

Google Keep - aplicație cu o interfață intuitivă și prietenoasă, un instrument util pentru a crea notițe digitale. Poate fi 

folosită pentru a insera text și imagini, permite partajarea notițelor cu alte persoane. În plus, se pot crea liste de activități, 

remindere, permite salvarea site-urilor utile, înregistrarea vocală, se pot copia notițele în Google Docs etc. 

Resurse educationale online foarte interesante  pentru parcurgerea si recuperarea competentelor si continuturilor din 

programa de invatamant pot fi gasite in blogul: 

 https://geografilia.blogspot.com/. 

Aplicatia MapMaker CLICK AICI 

 

https://geografilia.blogspot.com/
https://mapmaker.nationalgeographic.org/
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Descriere: Este o aplicație on-line în care puteți vizualiza o mulțime de hărți globale tematice (temperatura apei 

oceanului, vegetația, cutremurele, fusurile orare, plăcile tectonice, populația etc). Nu necesită instalare sau descărcare, ci 

este direct pe internet. 

 

Cum funcționează: După ce accesați linkul, vi se deschide harta lumii ca „base map”. Din dreapta-sus puteți alege harta 

de fundal dorită: imagine satelitară, o hartă gri simplă, relieful umbrit etc. 

 
 

Alegeți „base-map”-ul dorit. 

 

Tot în dreapta-sus aveți „layers”, adică hărțile tematice pe care le puteți adăuga. Apăsați „Add layer” pentru un nou strat 

tematic. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-BkT5QuRe90I/XpBOn4yM3BI/AAAAAAAALTk/fTZZ_iHcNl80bX5dayADTHC__9YMPsLGACLcBGAsYHQ/s1600/2.+Mapmaker.png
https://1.bp.blogspot.com/-pHO6oJUidrE/XpBO1wY3awI/AAAAAAAALTs/HmeUaS1e-G89prFFu2Z2s_bYbjMZY8uxACLcBGAsYHQ/s1600/3.+Mapmaker+Basemap.png
https://1.bp.blogspot.com/-BhOdf3CO4YQ/XpBO9ATwLNI/AAAAAAAALT0/A4f7Zh5nWFMtT6f_3zzd56gfzpndPQXdgCLcBGAsYHQ/s1600/4.+Add+layer.png
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Adăugați un nou strat. 

 

 
După ce adăugăm mai multe straturi, setăm transparența fiecăruia pentru a-l vedea pe cel care ne interesează, în cazul de 

față distribuția cutremurelor. Dacă dați click pe legendă veți vedea semnificația culorilor (magnitudinea). 

 

În bara din stânga mai aveți câteva instrumente: puteți desena pe hartă linii, poligoane, pătrate sau cercuri, puteți scrie pe 

ea sau puteți adăuga paralelele și meridianele. 

 

Sugestii de activități didactice: Se pot face observații corelate (plăci tectonice/ cutremure/ erupții vulcanice; curenți 

oceanici/ temperatura apei; densitatea populației/ relieful; distribuția diverselor specii de animale etc.) Se poate urmări 

producția agricolă sau cea de energie alternativă pentru toate statele lumii. Elevii pot clasifica statele după aceste valori. 

Pot explica de ce anumite state au valori mai ridicate ale energiei geotermale, de exemplu, asociind harta cu vulcanismul 

și plăcile tectonice... Se pot face desene explicative direct în aplicație. Elevii pot identifica, încercui și nota anumite 

regiuni de interes, apoi pot face screenshot pentru a arăta profesorului ce au lucrat. O aplicație excelentă pentru cls. a IX-

a, a V-a (relieful, vegetația și fauna), a X-a, a VI-a (migrațiile și densitatea populației, agricultura, industria), a XI-a 

(mediul, energiile alternative). 
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CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE SI POLITICI IN EDUCATIE, 2020, Repere metodologice pentru  

consolidarea achizitiilor din anul scolar 2019-2020, Editura Didactica si Pedagogica 

 https://geografilia.blogspot.com/2020/04/10-aplicatii-si-instrumente-digitale.html 

https://thebestschools.org/magazine/synchronous-vs-asynchronous-education/ 

https://www.learnupon.com/blog/synchronous-learning-asynchronous-learning/ 

https://www.easy-lms.com/knowledge-center/lms-knowledge-center/synchronous-vs-asynchronous-learning/item10387 

(https://ec.europa.eu/education/resources-andtools/coronavirus-online-learning-resources/online-platforms_ro). 

                                

 

https://geografilia.blogspot.com/2020/04/10-aplicatii-si-instrumente-digitale.html
https://thebestschools.org/magazine/synchronous-vs-asynchronous-education/
https://www.learnupon.com/blog/synchronous-learning-asynchronous-learning/
https://www.easy-lms.com/knowledge-center/lms-knowledge-center/synchronous-vs-asynchronous-learning/item10387
https://ec.europa.eu/education/resources-andtools/coronavirus-online-learning-resources/online-platforms_ro
https://1.bp.blogspot.com/-ThNXx7feZHk/XpBPC9Df5UI/AAAAAAAALT4/IhBhRvHTLG4uvTC6LkJQXZgyc1xZ5p4xgCLcBGAsYHQ/s1600/5.+Add+layer+straturi.png
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              Tehnica teledetecţiei satelitare în sprijinul  

      dezvoltării durabile, studiată prin proiecte europene 
 

                                                                     Prof. Adriana Drăghici 

                                                                           Liceul Tehnologic  “Vasile Sav” Roman- Neamţ 

                                                                                        
              Planeta Pământ este locuită de milioane de ani dar mai mult ca niciodată, acum, constatăm transformările în  

defavoarea sa şi a oamenilor, pe care aceasta le-a înregistrat. A apărut ca necesitate o nouă stiinţă , cea a studierii 

modalităţilor de realizare a unei dezvoltări durabile. Dezvoltarea durabilă este acel proces de dezvoltare care răspunde 

nevoilor actuale fără a periclita capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor lor nevoi.Conceptul de dezvoltare 

durabilă a fost enunţat în anul 1987 în raportul Brundtland, în contextul promovării reducerii amprentei ecologice a omului, 

a echităţii între generaţii, indivizi şi naţiuni şi a mentinerii eficacităţii economice. Ulterior conceptul a fost promovat în 

cadrul Conferinţei Mondiale pentru Devoltare Durabilă, organizată de Naţiunile Unite în anul 1992 la Rio de Janeiro. 

Dezvoltarea este durabila atunci când are la baza atât obiective economice cât şi obiective sociale şi de mediu. Dezvoltarea 

durabilă este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene. Scopul abordării este îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii şi 

a bunăstării generaţiilor prezente şi viitoare, printr-o abordare integrată între dezvoltarea economică, protecţia mediului şi 

justiţie socială. Conceptul de dezvoltare durabilă poate fi caracterizat din mai multe puncte de vedere, prin urmatoarele 

elemente:    

●  economie: eficienţă, creştere, stabilitate  

●   societate: nivel de trai, echitate, dialog social şi delegarea responsabilităţilor, protejarea culturii şi a patrimoniului 

●  ecologie: conservarea şi protejarea resurselor naturale, biodiversitatea, evitarea poluării    

            Dezvoltarea durabilă este o  recunoaştere a faptului că scopurile economice, sociale şi de mediu (1) nu pot fi 

urmărite independent dar că între ele trebuie să se stabilească un echilibru de interese. 

                                                   (1)                                                                                                                                                        

 Cele 7 axe prioritare ale Strategiei Uniunii Europene pentru Dezvoltare Durabilă sunt:                                                                                                

• schimbări climatice şi energie 

• transport durabil 

• consum şi producţie durabile 

• sanatate publică 

• incluziune socială, demografie şi migraţie 

• sărăcie globală şi provocările dezvoltarii durabile 
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          Atingerea obiectivelor dezvoltării durabile nu se poate realiza fară o schimbare de mentalitate a oamenilor şi fără  

comunităţi capabile să utilizeze resursele în mod raţional şi eficient şi să descopere potenţialul economic al economiei, 

asigurându-se prosperitate, protecţia mediului şi coeziune socială. Biodiversitatea se degradeaza în toată lumea, iar 

principalele ecosisteme sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari. În linii mari  protecţia mediului înseamnă: 

• protejarea capacităţii Pământului de a menţine viaţa în toata diversitatea ei,  

• respectarea limitelor resurselor naturale ale planetei  

• asigurarea unui înalt nivel de protecţie şi îmbunătăţire a calităţii mediului prin prevenirea şi reducerea poluării 

mediului 

• promovarea producţiei şi consumului durabile, pentru a determina distrugerea legăturii dintre creşterea economică 

şi degradarea mediului. 

          În aceste condiţii când implicarea promtă încă mai poate opri avalanşa degradării mediului, ştiinţa oferă metode 

miraculoase de intervenţie.O astfel de metodă este pusă la dispoziţie de teledetecţia satelitară. Aceasta permite 

interpretarea undelor electromagnetice care sunt reflectate sau emise de către obiectele şi vieţuitoarele de pe Pământ, dând 

astfel informaţii despre starea acestora. Lumina albă, naturală, care cade pe acestea este de fapt rezultatul suprapunerii 

radiaţiilor din domeniul vizibil, fiecăreia corespunzându-i o nuanţă a unei culori.Corpurile reflectă doar unele dintre aceste 

radiaţii, în funcţie de compoziţia lor chimică dar şi de starea energetică a lor la acel moment. Prin interpretarea acestor 

radiaţii se pot obţine informaţii extrem de utile referitoare la mediul care este studiat.                                                                                                                                                                  

  Cu ajutorul teledetecţiei satelitare se fac previziuni meteorologice. 

De exemplu, poate fi urmarită formarea unui ciclon (2), ceea ce presupune 

posibilitatea avertizărilor în legatură cu evoluţia acestuia.                                                                                                                                                                                                                                   

De asemenea pot fi urmărite efectele tragice ale despăduririlor şi ale 

fenomenului de deşertificare.Acest lucru permite aplicarea unor măsuri 

preventive care să preântâmpine aceste fenomene dramatice.  

           În domeniul agriculturii, teledetecţia oferă posibilitatea studierii 

eroziunii solului şi a contaminării apei permiţând intervenţia remedială în timp 

util. Analizând imagini obţinute prin metoda teledetecţiei, se poate construi o 

strategie de protejare a zonelor vizate de aceste fenomene dar şi de combatere 

a efectelor produse de acestea. 

          În cadrul silviculturii, teledetecţia satelitară poate fi aplicată în mai multe domenii, în funcţie de tipul imaginii folosite 

şi caracteristicile acesteia: rezoluţia spectrală şi rezoluţia spaţială. Imaginile cu rezoluţie spectrală bună, dar de rezoluţie 

spaţială medie şi înaltă, pot fi utilizate pentru delimitarea unor specii sau grupe de specii forestiere, pentru supravegherea 

stării de sănătate a pădurilor, pentru detectarea schimbărilor, permiţând o observare atentă, pe suprafeţe mari, a fenomenelor 

şi obiectelor. Pentru realizarea unor astfel de aplicaţii este necesară o bună cunoaştere a caracteristicilor spectrale ale 

vegetaţiei forestiere, dar şi al modului în care senzorii satelitari captează şi măsoară radiaţia provenită de la aceasta. De 

asemenea este necesară analiza metodelor de prelucrare ale imaginilor satelitare, dependente şi acestea de caracteristicile 

tehnice ale senzorului satelitar. Teledetecţia permite depistarea zonelor cu  vegetaţia afectată de dăunatori şi realizarea 

studiilor de mediu. Cu ajutorul teledetecţiei se realizează monitorizarea reţelelor de gaz, reţelelor electrice şi de apa, 

eliberarea deşeurilor menajere. În domeniul transporturilor, cu ajutorul teledetecţiei se realizează hărţi rutiere de mare 

precizie şi supravegherea reţelelor de şosele, drumuri,căi ferate , transporturi aeriene şi fluviale.  În imaginile alăturate (3) 

se poate observa efectul produs de trecerea unei tornade peste o localitate din statul american Alabama. Astfel de imagini 
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oferă nu numai posibilitatea constatării dimensiunilor dezastrului produs de tornadă dar și pun la dispoziţie o hartă a zonelor 

cele mai afectate pentru a facilita intervenţia rapidă a echipelor de salvare.                                                                                    

  

                     Metoda teledetecției satelitare a fost utilizată de o echipă de elevi şi profesori ai liceului nostru în cadrul 

proiectului Erasmus + “Pamânt, teren, teritoriu, oraşul meu, satul meu, peisajele noastre. Modul dedicat 

teledetecţiei satelitare” realizat în colaborare cu parteneri din nouă ţări europene. În baza unor imagini obţinute prin satelit,  

s-au construit harţi ale zonei Roman şi s-au studiat varietăţile de vegetaţie şi tipurile de soluri din regiune. Tot aceste 

imagini au permis stabilirea stării de poluare a zonei prin analiza gradului de extindere a unei varietăţi de licheni. Aplicarea 

la scară largă a acestei tehnologii ar permite urmărirea unor transformări nedorite ale mediului şi intervenţia promtă pentru 

stoparea degradării acestuia. Rezultă că trebuie să ajungem la un echilibru între dorinţa de dezvoltare economică şi 

corectitudinea preocupărilor sociale, de care toată lumea trebuie să beneficieze,dar şi a celor de mediu, respectiv că nu 

trebuie să obţinem dezvoltare economică prin distrugerea mediului şi a lumii din jurul nostru. Dezvoltarea durabilă nu este 

doar o alternativă posibilă, printre multe altele, pentru România, ci singura soluţie reala şi onestă, pe termen mediu şi lung, 

inspirată din strategiile Uniunii Europene. După prea mulți de ani de tranziţie haotică, lipsită de o viziune pe termen lung, 

România are, în cele din urmă, un program coerent şi logic de dezvoltare, Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă. 

Elaborată de cei mai buni specialişti în domeniu, această strategie prefigurează imaginea României în anul 2030, cu ţinte 

precise pentru etapele intermediare. Conceptul dezvoltării durabile oferă răspunsul aşteptat de societate , prin îmbinarea 

aspectelor economice şi sociale, cu gospodărirea raţională a resurselor şi păstrarea unui mediu natural sănătos. 

 

 

 

Bibliografie : 

1.   www. ecomagazin.ro 

2.   www.anpm.ro                                                                    
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PLAN CALENDARISTIC 

EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
 

 
Nume: Mardarescu Theodor 

Scoala: Liceul tehnologic” Vasile Sav” Roman, Neamt                                                                                           

 

 

Unitatea de invatamant …Liceul Tehnologic « Vasile Sav » 
Anul scolar …2020- 2021…………. 

Cadru didactic: Mardarescu Theodor                                                      
 
Clasa a X-a B, C, E / Semestrul I 

 

Competente 

specifice 

 

            Unitatea de invatare                 Continuturi Numar de 

lectii 

alocate 

Saptamana      

Masuri 

de 

reglare 

         1                            2                          3       4        5               

6 

 

 

 

 

 

 

       1.1 

       2.1 

       2.2 

       5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starea de 

sanatate si 

dezvoltarea 

fizica 

Determinarile 

specifice 

dezvoltarii 

fizice 

Prezentarea unor modalitati 

de determinare a dezvoltarii 

fizice a elevilor 

  

permanent     

 

permanent       

 

Modelul 

dezvoltarii 

fizice 

Prezentarea unor grafice 

privind nivelul de dezzvoltare 

fizica a elevilor 

permanent permanent  

Atitudini 

corporale 

deficiente 

Cifoze, lordoze, scolioze, 

asimetrii, picior plat 

 

permanent permanent  

Indicatori 

specifici 

Prelucrarea datelor privind 

dezvoltarea fizica: 

-indici de nutritie 

-indici de proportionalitate 

 

permanent 

 

permanent 

 

Prevenirea 

instalarii si 

corectarea 

atitudinilor 

corporale 

deficiente 

 

 

Cunoasterea si adoptarea unor 

atitudini corporale corecte 

Cauze care produc instalarea 

atitudinilor corporale 

deficiente  

Masuri de tonifiere a 

lanturilor musculare 

 

 

permanent 

 

 

permanent 

 

Programe 

analitice pentru 

segmentele 

corpului 

Programe analitice pentru 

segmentele corpului 

 

permanent permanent  

 

Complexe de 

dezvoltare fizica 

 

Complexe de dezvoltare 

fizica: 

-individual  

-in perechi 

-cu obiecte 

 

permanent 

 

permanent 

 

 

Metode 

specifice 

culturismului 

 

Exercitii analitice pentru 

grupele musculare, executate 

in activitatea 

independenta(extracurricular) 

 

permanent 

 

permanent 
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Caracteristicile 

exercitiilor si 

programelor de 

gimnastica tip 

aerobic 

 

Cunoasterea si efectuarea 

unor complexe de dezvoltare 

fizica, executate pe fond 

muzical(inclusiv independent) 

pentru educarea 

componentelor estetice 

 

permanent 

 

permanent 

 

 

 

 

 

        2.1 

        2.2 

        4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protectia 

individuala 

Tehnici de 

reechilibrare 

Relatia efort  - refacere in 

functie de tipul de efort si 

reactiile propriului organism 

 

permanent 

 

permanent 

 

 

Modalitati de 

atenuare a 

socurilor 

Prelucrarea normelor de 

protectie fizica a elevilor 

Asigurarea conditiilor optime 

de desfasurare a activitatilor 

       1 

 

permanent 

        1 

 

permanent 

 

 

 

Cunostinte 

teoretice 

Importanta incalzirii 

Rolul respiratiei in efort si 

refacere 

Tehnici de acordare reciproca 

a ajutorului/sprijinului in 

executii 

 

permanent 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

       1.2 

       4.1 

       4.2 

       4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1.2 

       4.1 

       4.2 

       4.3 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

trasaturilor 

de 

personalitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

trasaturilor 

de 

personalitate 

Activitati 

practice cu 

specific de 

conducere, 

subordonare, 

colaborare 

 

Conducerea de catre elevi a 

unor secvente de lectie 

Satutul de “lider” 

Arbitraj/autoarbitraj 

 

 

permanent 

 

 

permanent 

 

Situatii 

conflictuale care 

pot interveni in 

activitatile 

practice 

Nerespectarea regulamentelor 

Comportamente agresive, 

verbale si fizice 

 

permanent 

 

permanent 

 

Modalitati de 

prevenire / 

aplanare 

rezolvare a 

situatiilor 

conflictuale 

Medierea situatiilor 

conflictuale 

Cunoasterea si aplicarea 

regulamentelor 

 

 

permanent 

 

 

permanent 

 

Comportamente 

integrate in 

notiunea de fair-

play 

Tolerante fata de 

parteneri/adversari 

Corectitudine in situatii de joc 

Spirit competitiv 

 

 

permanent 

 

 

permanent 

 

Regulamentele 

disciplinelor 

sportive 

Cunoasterea si aplicarea 

regulamentelor disciplinelor 

sportive 

 

permanent 

 

 

permanent 

 

 

 

 

       1.2 

       5.2 

 

 

 

Culturalitate 

 

 

 

Criterii de 

evaluare a 

valorilor 

sportive, in 

diferite ramuri 

de sport 

Interes pentru documentarea 

asupra fenomenului sportiv 

 

permanent 

 

 

permanent 

 

 

 

Valori sportive 

etalon in diferite 

discipline 

sportive 

Identificarea modelelor de 

reusita din lumea sportului 

Popularizarea si cunoasterea 

valorilor sportive 

 

permanent 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probe specifice 

de determinare a 

valorii fiecarei 

calitati motrice 

 

Probe de evaluare cuprinse in 

Sistemul National Scolar de 

Evaluare 

Orele in 

care se 

sustine 

evaluarea   

Orele in 

care se 

sustine 

evaluarea       

 

 Forta:        5    10 - 14  
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      1.2 

      3.1 

      3.2 

      4.2        

 

 Calitati  

motrice 

 

 

 

 

 

 

 

Procedee si  

mijloace de 

dezvoltare 

-exploziva 

- segmentara 

Indemanare: 

-actiuni motrice simple si 

complexe executate in 

conditii variate 

      

       

       3 

   

      

     7 - 9 

 

Viteza de deplasare: 

-distante medii 

-distante mari 

 

       3 

 

     5 -7 

 

   

      1.2 

      3.2 

      4.2 

 

Deprinderi 

motrice 

 

 

Deprindei 

motrice de 

stabilitate 

Indoiri, intinderi, rasuciri, 

balansari 

Posturi ortostatice 

        

       3 

       

      

     10-12 

      

 

      1.2 

      3.1 

      3.2 

      3.3 

      4.2 

      4.3 

      5.2 

   

   Atletism 

 

   

   Atletism 

      

     Alergari 

 

        

        Alergari 

 

 

Alergare de rezistenta  

      

       3 

     

     2 - 4 

 

 

 

 

Alergare de viteza cu start de 

jos 

 

        3 

 

    

    5 – 7  

 

      

      1.2 

      2.1 

      3.1 

      3.2 

      3.3 

      4.1 

      4.2 

      4.3 

       

 

 

 

 

 

 

Jocuri 

sportive 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  Handbal / 

Baschet 

Procedee tehnice de atac 

Procedee tehnice de aparare 

Actiuni tactice individuale si 

colective simple de atac 

Actiuni tactice individuale si 

intre doi jucatori, folosite in 

aparare 

Un sistem de joc in atac 

Un sistem de joc in aparare 

Joc bilateral 

Regulamentul de joc 

    

 

        

 

 

      14 

 

 

      

 

 

    2 - 18 

 

 

 

 

 

 

         EVALUARE 

1.Alergare de viteza 

 (naveta 5x10m) 

2.Forta (cuplu de doua probe 

vizand segmente diferite) 

      

       2 

   

   8 , 14 
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Asking for Information on the Telephone 
 

Nume: Mărdărescu Cătălina 

Scoala: Liceul Tehnologic “ Vasile Sav” Roman, jud. Neamt 

 

    

Task: Chose a partner. Decide who will be Student A and Student B. Next, take some time to prepare information for 

your role-play. Prepare by yourself; do not start practicing with a partner. When you are ready, your teacher will ask 

you to role-play the situation with your partner.  

 

Student A 

 

You have just moved to a new home. You would like to have Internet access in your home, so you need to call an 

Internet Service Provider (ISP). Prepare a list of questions to ask the salesperson of an ISP. 

 

Call Speedy Internet and ask your questions. If you feel that their offer is suitable, sign up for the service. 

Your personal information is: Joseph Bednarczyk, 307 Vaughan St., Toronto, Ontario, M5P 1G7. Your telephone 

number is 416-778-5566. 

 

Student B 

 

You are a salesperson for Speedy Internet Services. Prepare a list of 5-8 points about the Internet service you 

provide that you can tell callers (packages, prices, installation fees, equipment costs, etc.).  

 

Answer the phone with a professional greeting. Answer the caller’s questions. Get the customer to sign-up for the 

service. Use at least one telephone strategy to clarify information. 

 

 

For Teacher’s Use: 

I. Interacting with Others 

 Yes Somewhat No 

Answers the phone with appropriate greeting    

Uses a strategy/strategies to confirm information    

Closes conversation using an appropriate expression    

Is polite and has appropriate tone    

IV. Sharing Information 

 Yes Somewhat No 

Provides necessary information     

Asks relevant questions    

Speaks clearly / Is understandable    

Accuracy (grammar, word choice) CLB5/CLB6/CLB7/CLB8 

Score: 
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Comments: 

Additional Telephone Scenarios 

Scenario #1 

Student A 

 

You are interested in taking a writing course at Lakeside College. 

 

First, think of questions you want to ask about the course and school. Then, when ready, call the college to get 

information. Your name is Rudolph McDougall, and you live at 85 McClearly Lane, North York, M4N 3G7. Your 

telephone number is 647-735-1259 

 

Student B 

 

You are a receptionist at Lakeside College. Your college offers a variety of courses. One of your most popular 

courses is its writing course. Prepare a list of 5-8 points about the writing course that you can tell callers (hours, 

price, course content).  

 

Answer the phone with a professional greeting. Answer the caller’s questions. Get the customer to sign up for the 

course. Use at least one telephone strategy to clarify information. 

 

 

Scenario #2 

Student A 

 

You have just moved to a new city. You have a dental problem. You have found the name of a dental clinic called 

York Dental on the Internet. It has good reviews, so you would like to call there to make a reservation. 

 

First, prepare some information about your dental problem. Also, think of some questions to ask the clinic. Try to 

make an appointment that suits your busy schedule.  

 

Your personal information is: Zach Galifaianakis, 307 Jacobs Quay. Mississauga, Ontario, M5P 1G7. Your 

telephone number is 416-778-5566. 

 

Student B 

 

You are a receptionist for York Dental. Your main duty is to schedule appointments. Prepare a list of 5-8 points 

about your clinic (location, cost, hours, dentist’s names.).  

 

Answer the phone with a professional greeting. Answer the caller’s questions. Try to schedule an appointment. Use 

at least one telephone strategy to clarify information. 
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PROIECT  DIDACTIC 

 

Profesor învățământ primar   

Adina Luciana Hrelescu-Roșu 

 Alina Veronica Roşu 

Clasa: I  D 

Aria Curriculară: Arte și Tehnologii 

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice 

Unitatea tematică: Despre prietenie  

Subiectul lecţiei: Pădurea de argint 

Tipul lecţiei: Lecție de formare de priceperi și deprinderi 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

✓ Arte vizuale și abilități practice: 

2.4. Transformarea unui material folosind o tehnică simplă 

2.5. Explorarea de utilizări în contexte variate a obiectelor/ lucrărilor realizate prin efort propriu 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

O1 -să execute corect exercițiile de încălzire a mușchilor fini ai mâinii; 

O2 -să decupeze corect pe contur copacii din folie de staniol; 

O3 – să picteze fulgii folosind tempera și bețișoare de urechi; 

O4- să lipească copacii pentru a realiza Pădurea de argint; 

O5- să realizeze tema propusă respectând tehnica de lucru și instrucțiunile primite; 

 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: conversaţia, povestirea, observația, demonstrația, explicaţia, exerciţiul. 

Mijloace de învăţământ:  prezentare PPT, carton albastru, fişe de lucru, lipici, foarfeca, tempera, planșetă de culori, bețișoare de urechi. 

Forme de organizare: activitate frontală, individuală, online. 
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Bibliografie: 

• Programa şcolară pentru clasa I – MEC 2013; 

• Faliboga Violeta, Ghergu Virginia, Ablilități ăpractice- clasele I- IV. Ghid metodic, Editura Axxa 2001 

Resurse temporale: 30 minute 

Resurse umane: 26 elevi 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Nr. 

crt. 

Secvenţele pedagogice Ob. 

Op. 

Conţinuturi 

 

 

Strategii didactice Evaluare  

1. MOMENT ORGANIZATORIC    Se pregătesc cele necesare desfășurării lecției.  Conversaţia   Frontală  

2. CAPTAREA ATENŢIEI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Copiii vor afla, prin intermediul unor ghicitori despre anotimpul iarna. 

 

Flori de gheață la fereastră 

Copii-s la sobă-n casă! 

Derdelușul s-a albit, 

Ce anotimp a sosit? (iarnă) 

 

A venit babă din munți,                             Totu-i înghețat în drum, 

Peste râuri făcând punți                             Florile-s pe geam acum, 

și a prins spunând povești,                         în soba focul trosnește, 

Flori de gheață la ferești. (iarnă)               Spune, ce anotimp este? (iarnă) 

 

 

Conversația 

 

 

Explicația 

 

 

Frontală  

 

3. 

ANUNŢAREA TEMEI ŞI  A 

OBIECTIVELOR 

 

 

 Va fi anunţată temă, titlul si obiectivele activităţii, într-un limbaj accesibil 

copiilor. 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

Frontală 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 2 

O3 

O4 

 

 

  Elevilor li se vor prezenta ilustrații care au fost realizate prin această tehnică 

de lucru. Fiecare copil va pregăti fișa printată cu copacii. 

 

 

a) Demonstrarea modului de execuție 

   Se prezintă cateva lucrări model. Se analizează lucrările, precizându-se 

materialele şi tehnicile folosite: 

 

✓ Materiale: copaci, folie de aluminiu, foarfecă, lipici, carton 

albastru, tempera, bețișoare de urechi. 

✓ Tehnici de lucru: decupare, pictură, lipire, colaj. 

Se intuiesc materialele pe care le au elevii pe bancă. 

 

    Se explică şi se demonstrează etapele de lucru: 

 

1. Se pictează cu ajutorul bețișoarelor de urechi fulgii și zăpada pe 

cartonul albastru 

2. Se decupează copacii de pe fișele printate 

3. Se așează pe folia de aluminiu pentru a realiza modelul dorit 

4. Se decupează copacii din aluminiu 

5.  Se lipesc pe foaia de hârtie 

6.  Se înfrumusețează planșa și cu alte elemente realizate la alegere . 

b) Executarea lucrării  Înainte de a începe realizarea lucrării se fac 

exerciţii de încălzirea a muşchilor mici ai mâinii. 

     Li se atrage atenţia asupra curăţeniei la masa de lucru şi asupra 

respectării etapelor de lucru. 

Conversația 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe de lucru 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

Observaţia 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare frontală, 

orală 

 

Observare sistematică 
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O1 

 

 

O5 

 

    Se urmărește modul de execuţie, se dau explicaţii suplimentare și 

individuale. 

 

   Activitatea se va desfăşura pe fond muzical, astfel încât elevii să lucreze 

relaxat şi cu plăcere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

Observare sistematică 

 

 

5. 

 

OBŢINEREA PERFORMANŢEI 

 

 

 

     Copiii vor da un titlu potrivit lucrării lor . 

 

Conversația 

 

Evaluare orală 

 

6.   

EVALUAREA 

 

 

  

    Lucrările se expun pe monitor și se vor încărca pe platformă în cadrul temei 

create de învățător. 

 

 

Conversația 

 

 

Frontală 

 

7. 

 

ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII 

   

 Se fac aprecieri generale asupra modului de desfășurare a lecției. 

  Elevii vor primi un link pentru aplicația Mentimeter în care vor vota cum s-

au simțit. 

 

https://www.menti.com/hd76y49ynb 

 

 

Conversația 

 

Frontală 

 

https://www.menti.com/hd76y49ynb
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ELEMENTE  DE  DEONTOLOGIE  A  EVALUĂRII 

ÎN  CONTEXTUL  CREŞTERII CALITĂŢII  ACTULUI  EDUCAŢIONAL 

 

PROF. LOREDANA VOICU 

COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIHAI VITEAZUL”, PLOIEŞTI 

 

 

                               Paradigma modernă a educaţiei presupune o activitate complexă şi aplicarea unor modalităţi de 

îndrumare a activităţii elevilor, calitatea procesului instructiv-evaluativ fiind dată şi de aspectul formativ al acestuia, de 

străduinţa profesorilor de a evita situaţia ca elevii să memoreze informaţiile predate, dar şi de calitatea procesului de 

evaluare care atestă nivelul de competenţă la care elevii au ajuns. Cum este firesc, orice activitate începe prin stabilirea 

unor obiective precise şi îşi verifică eficienţa prin raportarea rezultatelor concrete la obiectivele propuse. De aceea, 

evaluarea este indispensabilă în primul rând profesorului, deoarece informaţiile furnizate de evaluare îi oferă posibilitatea 

de a-şi perfecţiona activitatea, în vederea atingerii obiectivelor instrucţionale, fiind o proiecţie concomitentă care urmăreşte 

sistematic măsura achiziţiilor şi progresul fiecărui elev. Pentru verbul ,,a evalua”, Gerard Scallon aduce în discuţie trei 

planuri de semnificaţie: a concepe o procedură de evaluare, a realiza practic o evaluare şi a exprima o evaluare. Fără 

îndoială, profesorul evaluează pentru a identifica elementele comune, dar şi diferenţele în performanţele elevilor, întrucât 

evaluarea, pe lângă faptul că vizează procesele şi produsele care măsoară natura şi nivelul performanţelor atinse de elevi 

în învăţare, apreciază măsura în care rezultatele învăţării sunt în concordanţă cu obiectivele propuse şi furnizează toate 

datele necesare pentru a se putea adopta cele mai bune decizii educaţionale. 

                                 Pentru derularea eficientă a unei activităţi de învăţare diferenţiate, individualizate, profesorul trebuie 

ca, în funcţie de specificul colectivului de elevi, să proiecteze nuanţat nivelurile de performanţă pentru atingerea 

obiectivelor şi să utilizeze în forme adecvate, diversificate întregul spectru al metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de 

evaluare în vederea realizării unui feed-back relevant şi obiectiv. 

                                  În integralitatea lor, acţiunile evaluative realizează o diagnoză a rezultatelor şi a procesului însuşi, 

determinând atât aspectele reuşite, cât şi punctele în care se înregistrează unele lacune, astfel fiind posibile unele acţiuni 

de orientare a activităţii în etapele următoare. În condiţiile reorganizării continue a procesului de învăţământ, evaluarea nu 

mai este făcută în scop exclusiv de constatare a efectelor învăţării, ci are şi menirea de a facilita reglarea permanentă a 

activităţii profesorului. În acest mod, profesorul poate determina: 

         ► oportunitatea modului în care a selectat şi a organizat conţinutul învăţării; 

         ► alegerea modalităţilor de transmitere a conţinutului instruirii; 

         ► măsura în care conţinutul corespunde capacităţilor de învăţare ale elevilor; 

         ► capacitatea proprie de empatie şi creativitate în luarea deciziilor în situaţiile de feed-back. 

                                   Pentru ca o notă care îi este atribuită unui elev să indice nivelul său real, este necesar să fie relevant 

un prim indiciu al obiectivităţii, şi anume repetabilitatea; pertinenţa notei poate fi verificată şi prin studierea validităţii sale 

empirice sau de conţinut. Evaluarea corectă şi obiectivă a rezultatelor şcolare reprezintă unul dintre idealuri, acest proces 

fiind afectat, de multe ori, de anumite circumstanţe care pot induce variaţii semnificative, fie la acelaşi examinator în 

momente diferite, fie la examinatori diferiţi. 

                                    În vederea conceperii şi aplicării adecvate a evaluării în activităţile paideutice, trebuie să se ţină cont 

de schimbările survenite în educaţie în ultimul timp, care au drept consecinţă redimensionarea strategiilor evaluative. 

Printre acestea, profesorul trebuie să acorde o atenţie deosebită tehnicilor de evaluare şi creşterii gradului de adecvare a 
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acestora la situaţii didactice concrete, reconsiderării şi altor indicatori, alţii decât achiziţii cognitive, de genul: atitudinea, 

conduita, personalitatea, stabilirii  unui raport optim între evaluarea prin note şi cea prin calificative,necesităţii întăririi şi 

sancţionării cât mai operative a rezultatelor evaluării şi reconsiderării elevului, asimilarea ipostazei acestuia, de partener al 

profesorului în evaluare. Fără îndoială, evaluarea elevului de către cadrul didactic îi determină nu doar parcursul şcolar în 

clasă, ci şi în instituţie, fiind în strânsă legătură şi cu judecata pe care profesorul o emite asupra elevului; de asemenea, 

evaluarea poate influenţa pozitiv sau negativ prin aprecierile pe care elevul le emite asupra lui însuşi. 

                                  În ultima perioadă, s-au dezvoltat numeroase strategii evaluative, concretizate în instrumente de 

evaluare, care se constituie într-o alternativă a evaluării de tip tradiţional, inclusiv în ceea ce priveşte testele standardizate. 

Toate instrumentele alternative pe care le utilizază profesorul de limba şi literatura română, chiar dacă sunt formalizate sau 

nu, prin aplicarea lor, au un accentuat aspect formativ şi oferă elevului şansa de a-şi asuma propria învăţare. Cu siguranţă, 

cadrele didactice au observat că actorii implicaţi în procesul evaluării îşi schimbă atât comportamentul, cât şi mentalitatea: 

profesorul care evaluează trece de la statutul tradiţional de ,,judecător” la cel de ,,formator”, deoarece accentul cade pe 

dimensiunea calitativă a evaluării, iar elevii au posibilitatea  să-şi reconsidere propriile demersuri.Urmărind să valorifice 

potenţialul de care dispun elevii, stilul şi propriile metode de instruire şi autoinstruire, profesorul îşi poate contura o imagine 

clară despre cei evaluaţi: dacă ,,ştiu”, dacă ştiu ,,să facă”, dacă ştiu ,,cum”să facă sau dacă ştiu ,,cum vor aplica”ceea ce au 

învăţat, nu doar în ceea ce priveşte orizontul constrângerilor şcolare, ci şi în viaţa reală. În ultimul timp, existenţa Codului 

deontologic pentru teste în educaţie şi-a dovedit vădit importanţa, deoarece acest Cod deontologic, cf. J.Vogler, răspunde 

următoarelor intenţii: 

         ▓  de a informa subiecţii asupra metodelor care le sunt aplicate; 

         ▓  de a defini în folosul proiectanţilor şi al beneficuiarilor limitele stricte ale cadrului în interiorul căruia trebuie să 

rămână. 

                                   Totodată, un asemenea cod îşi dovedeşte importanţa prin prezentarea regulilor deontologice care 

trebuie respectate, în special în ceea ce priveşte conceperea şi alegerea testelor, interpretarea rezultatelor, asigurarea 

echităţii şi informarea persoanelor testate. 

                                   În şcoala românescă de astăzi, este evidentă străduinţa cadrelor didactice de a alege căi de acţiune 

practică în activitatea paideutică, dorindu-se, pe de o parte, optimizarea şi valorificarea normelor pe care sistemul 

educaţional românesc le impune, iar pe de altă parte, utilizarea propriilor resurse de inovaţie didactică; de aceea, elaborarea 

tipologiilor reprezentative de acţiune este bazată pe structurile funcţionale deschise (pe termen lung). În consecinţă, dincolo 

de dimensiunea socială şi de cea pedagogică, evaluarea are şi o dimensiune psihologică, caracterizată şi prin relaţia 

profesor-elev. Pentru ca tensiunile şi conflictele să poată fi evitate, este recomandat să se accentueze latura formativă a 

evaluării, parteneriatul între actorii implicaţi, nu aşa-zisa ,,goană după note”. 

                               Practica şcolară a demonstrat şi existenţa unor cadre didactice care nu acordă atenţia cuvenită evaluării 

sistematice a cunoştinţelor, considerând că evaluarea sumativă este suficientă pentru a asigura elevilor necesarul de note 

în catalog, perspectiva fiind, evident, greşită.  

                              Statutul de evaluator implică şi luarea unor decizii dificile şi fundamentale, de aceea stilul educaţional 

al cadrului didactic nu se referă doar la modul în care coordonează şi dirijează activitatea din clasă, ci şi la felul în care 

abordează noţiunea de inovare a proceselor instructive şi evaluative. Profesorul are responsabilitatea de a lua în considerare 

noile structuri, de a inventa şi experimenta noi demersuri şi de a implementa schimbări în vederea îmbunătăţirii activităţii 

de evaluare. De exemplu, prin utilizarea instrumentelor de evaluare sub raportul strategiei formative, profesorul îşi face o 
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reprezentare clară asupra elementelor de conţinut şi asupra dificultăţilor pe care elevii le întâmpină la nivelul clasei, dar şi 

la nivel individual. 

                              În concluzie, calitatea procesului educaţional, reflectată şi în procesul de evaluare, trebuie privită ca o 

condiţie de bază pentru realizarea unei societăţi educaţionale care să se încadreze în paradigma europeană, iar aceasta se 

poate realiza doar prin atenţia maximă acordată mijloacelor prin care noi, cadrele didactice, realizăm educaţia elevilor. 

 

 

       BIBLIOGRAFIE: 

 

• Stoica A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003; 

• Vogler J., Evaluarea în învăţământul preuniversitar, Ed. Polirom, Iaşi, 2000; 

• Voiculescu E., Factori subiectivi ai evaluării şcolare. Cunoaştere şi control, Ed. Aramis, 2001. 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

ANUL  ȘCOLAR 2020-2021 
 

 

PROF.INV.PRIMAR: PIELE ELENA ROXANA 

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ „GABRIEL MARINESCU” TIGVENI 

  

Numele  și  prenumele:M.O.V 

Clasa:I  

Prof.înv.primar: Piele Elena-Roxana 

Dezvoltare somatică:sub nivelul vârstei cronologice 

Motricitatea:normală pentru un copil de vârsta lui 

Comunicarea:vocabular extrem de sărac;nu se poate exprima coerent 

Percepția:deficitară.Are formate noțiuni elementare,denumind momentele principale ale unei zile,diferențiază 

anotimpurile(vara și iarna), nu cunoaște culorile, nu stie sa numere 

Atenția:capacitate de concentrare foarte  scăzută 

Memoria:predomină memoria vizuală și cea de scurtă durată 

Gândirea:lacunară,incapabilă de a înțelege prea multe noțiuni. 

Capacitatea de învățare:foarte  scăzută,nesusținută motivațional 

Afectivitate:introvertit,nu leagă ușor prietenii 

Scrisul și cititul: nu stie literele, nu stie povesti specifice varstei 

Noțiuni de matematică : nu stie cifrele si numara doar pana la 3  

Atitudine personală: nu și-a însușit normele elementare de conduită, are o atitudine neprietenoasa, fiind introvertit 

Socializarea:redusă 

Prezentarea dificultăților: 

-de comunicare: 1).limbaj oral:vocabular sărac,exprimare greoaie; 

                           2).limbaj scris:nu știe să scrie după dictare 

-de citire:recunoaște literele,dar citește greoi. 

-de matematică: invatatul cifrelor si sa numere in concentrul 0-20 ,calcule matematice simple în concentrul 0-20  fără 

trecere peste ordin  

-de învățare:lb.română,matematică,științe,dezvoltare personală etc.. 

Îngrijire medicală și socială necesară: 

-control medical despecialitate; 

-psiholog; 

-profesor itinerant; 

Obiective de învățare: 

-să efectueze calcule matematice într-un concentru mai mare; 

-se se desprindă de aspectul concret- intuitiv al acțiunilor sale,putând da rezolvare unor aspecte mai puțin  concrete ale 

vieții; 

-să rezolve o problemă simplă; 

-să-și dezvolte capacitatea de exprimare orală,formulând propoziții simple și dezvoltate; 

--să-și formeze deprinderea de a scrie /copia texte de mică întindere,respectând liniatura și semnele de punctuație; 
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-să se implice în activitățile desfășurate în clasă. 

 

Strategii didactice: 

-conversația,explicația,exercițiul,jocul didcatic,fișe de lucru individualizate; 

 

Conținuturile învățării: 

-Jocuri didactice de comparare a unor mulțimi de elemente; 

-Corpuri cu fețe de diferite figuri geometrice; 

-Adunări și scăderi ale numerelor naturale fără trecere peste ordin; 

-Povestirea după imagini; 

-Formularea unor propoziții simple și dezvoltate; 

-Dezvoltarea vorbirii independente; 

- Realizarea  corespondențelor dintre literele si imagine 

-Exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe; 

-Alcătuirea unei plante,animal,a organismului uman; 

-Realizarea unui scurt dialog,folosind formule de politețe. 

Recomandări: 

      Se recomandă stimularea pozitivă,întărirea motivației și a încrederii în  forțele proprii,precum și reluarea unor 

anumite activități în vederea consolidării achizițiilor dobândite. 
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PROIECT DIDACTIC 

EDUCATOARE:  BENCHEU ANGELICA 

GRĂDINIŢA PN 1 ŞIRIA 

GRUPA: MIJLOCIE 

TEMA : CÂND,CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? 

SUBTEMA:  DIN LUMEA ANIMALELOR 

DOMENII EXPERIENŢIALE:  DOMENIUL  LIMBĂ ŞI COMUNICARE       DLC 

                                                 DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE ACTIVITATE PRACTICĂ  DOS 

DLC: 

CONŢINUT CONCEPTUAL - ,,Întrebări, întrebări” 

MIJLOC DE REALIZARE : Joc didactic 

DOS: 

CONŢINUT CONCEPTUAL - ,, Cartea animalelor sălbatice” 

MIJLOC DE REALIZARE: -   confecţionare 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE  

DLC: 

    -  Să identifice şi să denumească animalele domestice şi sălbatice. 

    -  Să formuleze şi să adreseze întrebări cu cuvintele  cheie: Ce? Cine? Când? Unde? De ce? 

    -   Să realizeze conexiuni între ideile descoperite de copii. 

    -   Să respecte regulile de desfăşurare a metodelor interactive de grup. 

DOS: 

    -  Să denumescă materialele şi ustensilele primite. 

    -  Să exerseze deprinderile formate anterior - lipire. 

    -   Să urmărească explicațiile şi demonstraţia educatoarei. 

    -  Să lucreze ordonat pastrând curăţenia la locul de muncă. 

 SCOPUL : - Consolidarea, sistematizarea cunoştinţelor despre animale,  priceperilor şi deprinderilor de   muncă. 

                  -  Educarea atitudinii grijulii faţă de animale 

SARCINA  DIDACTICĂ:  Formularea unor întrebări despre animale. 

STRATEGII DIDACTICE 

   METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia,  explozia stelară. 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  jetoane cu animale sălbatice şi domestice, planşă reprezentând pădurea cu animale 

sălbatice, planşă reprezentând gospodăria cu animale domestice,  măşti, CD cu muzică ecusoane, o stea mare şi cinci stele 

mici cu întrebările aferente metodei, buline colorate, pastă de lipit. 

 

BIBLIOGRAFIE 

Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6 ani M.E.C.I.-2008 

Breben Silvia,  Gongea Elena,  Ruiu Georgeta,  Fulga Mihaela -  Metode interactive de grup- Ghid metodic,  Editura 

Arves 2002.
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EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

CONŢINUTUL  ŞTIINŢIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE 

1.Organizarea 

activităţii 

 

 

2.Captarea 

atenţiei 

 

 

3.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

 

 

 

4.Desfăşurarea 

activităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pregăteşte materialul pentru 

activitate,  aerisirea sălii de grupă, 

aranjarea scăunelelor în semicerc 

 

Se va realiza cu ajutorul personajului 

surpriză, Iepurila -  Neştiilă. 

 

Voi anunţa că Iepurilă - Neştiilă este 

un iepuraş care nu merge la grădiniţă 

şi vrea să afle tot ce ştim despre 

animale sălbatice şi domestice. 

Explic regulile jocului: 

  ,,Întrbări, Întrebări ” şi elementele de 

joc. 

Ne vom folosi acum de steluţele pe 

care voi le cunoaşteţi deja, pentru că 

le-am mai utilizat şi la alte activităţi 

,,Explozia stelară” 

Voi aranja materialul necesar  (steaua 

mare, pe ea două imagini ,,În pădure” 

şi ,,În gospodărie” şi cinci steluţe mici 

cu întrbările: Ce? 

Cine?  Când?  Unde?  De ce? 

Exemple de întrebări posibil 

formulate: 

 - Ce animale sălbatice cunoaştem? 

- Ce face omul din imagine? 

- Ce foloase avem de la animalele 

domestice? 

- Cine are grijă de animalele 

sălbatice? 

-  Cine este gingaşă sprintenă şi se 

hrăneşte cu muguri şi frunze din 

copaci? 

- Cine este sanitarul pădurii? 

- Care sunt animalele carnivore? 

- Care animale le întâlnim în poveşti? 

Conversaţia 

 

 

 

Observaţia 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explozia stelară 

Explicaţia 

Conversaţia 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Participă la pregătirea 

activităţii 
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5.Obţinerea 

performanţei 

Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 

 

 

 

 

6. Evaluarea 

activității  

 

7. Încheierea 

activității 

- Care animal atacă gospodăriile 

oamenilor? 

- Când a rămas ursul fără coadă? 

- Când au grijă pădurarii de animalele 

sălbatice? 

- Când s-a prefăcut vulpea că este 

moartă? 

- Unde trăiesc animalele sălbatice? 

- Unde trăiesc animalele domestice? 

- Unde hibernează ursul iarna? 

- De ce îngrijesc gospodarii 

animalele? 

- De ce animalele se numesc sălbatice 

sau domestice? 

- De ce spunem că lupul își schimbă 

părul dar năravul ba? 

Tranziţie:,, Căsuţa din pădure”. 

Copiii primesc pe măsuţe materialele  

necesare confecţionării unei cărţi 

,,Cartea animalelor”. 

Copiii vor trece la măsuţe apoi vor lipi 

imaginile cu animale sălbatice în 

cărticică. 

Cărţile vor fi aşezate la bibliotecă. 

 

Voi face aprecieri referitor la modul 

cum s-a desfășurat întreaga activitate 

Voi încheia activitatea printr-un dans 

,,Carnavalul măștilor din pădure” 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Observația 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificarea corectitudinii 

cu care copiii lucrează 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri  verbale și 

recompense 
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PROIECT DIDACTIC 

EDUCATOARE:OLARIU CĂTĂLINA-ANCA 

GRĂDINIȚA PN. 1 ȘIRIA 

GRUPA: MARE 

SUBTEMA: CĂLĂTORIE ÎN ZONELE  POLARE 

ACTIVITATE INTEGRATĂ: LA POL 

DOMENII EXPERIENŢIALE: DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

DLC  

CONŢINUT CONCEPTUAL :,,PĂŢANIA URSULUI CAFENIU’’ de V. COLIN 

MIJLOC DE REALIZARE-: POVESTIREA EDUCATOAREI 

DOS: 

CONŢINUT CONCEPTUAL :,,LA POL ’’-confecţionăm prieteni pentru ursul cafeniu 

Mijloc de realizare: confecţionare 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

-Consolidarea deprinderii de a audia o poveste şi de a desprinde ideile principale şi mesajul educativ 

-Consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

DLC: 

-Să asculte cu atenţie povestea spusă de educatoare 

 Să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte şi expresiinoi a se abengui,sloi,batjocură 

-Să înţeleagă şi să redea succint conţinutul povestirii 

-Să comunice impresii pe baza celor observate 

-Să analizeze comportamentul personajelor 

-Să desprindă învăţătura povestirii 

-Să adopte o atitudine pozitivă -respect,acceptare,iubire faţă de semenii săi 

DOS: 

-Să utilizeze tehnici de lucru pentru realizarea activităţilor practice- rupere,lipire 

-Să aprecieze critic şi autocritic lucrările 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia,povestirea,problematizarea,observaţia,explicaţia,pălăriile 

gânditoare,exerciţiul,turul galeriei. 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: machetă reprezentând polul,planşe reprezentând scene din poveste,ursuleţ de 

pluş,pălării de culoare albă,neagră,roşie,albastră,verde,galbenă,hârtie albă,gri şi neagră,portocalie,lipici. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Curriculum pentru învăţământul preşcolar -3/ 6 ani,M.E.C.T. 2008 

Activitatea integrată din grădiniţă ,Ed. Didactica Publishing House,2008.
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EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE 

1.Organizarea 

activităţii 

 

 

 

 

2.Captarea atenţiei 

 

 

3.Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

 

 

 

4.Prezentarea 

noului conţinut 

Dirijarea învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Fixarea 

conţinutului 

 

 

 

Pentru ca activitatea să se desfăşoare în 

bune condiţii voi avea în vedere 

următoarele: 

 aerisirea sălii de grupă,aranjarea 

scăunelelor în semicerc,pregătirea 

materialului didactic 

Se citeşte copiilor următoarea ghicitoare 

,,Cine locuieşte în pădure 

Are blana cafenie 

Şi face mor,mor,mor. 

Astăzi vă voi spune o poveste care se 

numeşte,,Păţania ursului cafeniu.’’ 

Este vorba despre un urs cafeniu care a 

ajuns din întâmplare la Polul Nord.Vom 

afla ce peripeţii a făcut pe acolo ursul 

cafeniu. 

Voi reda conţinutul povestirii cât mai 

expresiv cu mimica şi gestica adecvată. 

Voi urmări succesiunea evenimentelor 

principale. 

1.Ursul cafeniu nimereşte din 

întâmplare la Pol şi toată lumea animală 

râde de el,spunând că este murdar.La 

Pol trăiesc doar urşii albi. 

2.Un pinguin cu suflet bun îl sfătuie să 

se ungă cu săpun pe corp şi să rămână 

aşa. 

3.Ursul cafeniu dă dovadă de curaj 

salvând de sub gheaţă puiul de urs alb 

care risca să se înece. 

4.Toată lumea urşilor albi bucuroasă îi 

mulţumeşte pentru gest ursului cafeniu 

şi îl primeşte în rândul ei. 

În timp ce povestesc afişez  planşele 

reprezentative. 

Copiii vor fi împărţiţi în şase grupuri. 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

Povestirea 

Observaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

Asigurarea interesului 

copiilor pentru activitate 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului verbal 

şi nonverbal al  

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea raspunsurilor 

Copiilor 
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6.Obţinerea 

performanţei 

Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

7.Evaluarea şi 

încheierea 

activităţii 

Fiecare grup va purta câte o pălărie de 

culoare 

albă,neagră,roşie,albastră,verde,galbenă. 

Pălăriuţa albă -informează 

Pălăriuţa neagră- identifică greşelile în 

alegerea soluţiilor 

Pălăriuţa roşie- spune ce simte 

Pălăriuţa albastră- clarifică /alege 

soluţia corectă 

Pălăriuţa verde- prezintă soluţiile 

posibile şi generează idei 

Pălăriuţa galbenă- realizează beneficiile  

Joc muzical- Ninge,ninge viscoleşte 

 

Copiii se împart în trei echipe cu scopul 

de a confecţiona prieteni pentru ursul 

cafeniu- foci,pinguini şi urşi polari. 

 

 

În finalul activităţii se fac aprecieri 

asupra modului de comportare şi 

participare al copiilor pe tot parcursul 

activităţii. 

Pălăriile 

Gânditoare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Observaţia 

Demonstraţia 

Explicaţia 

Turul galeriei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificare corectitudinii 

cu care copiii lucrează 

 

 

 

Aprecieri verbale 

Individuale şi 

colective,,Bravo’’ 

,,Foarte bine’’ 

,,Recompense’’ 
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STUDIU DE CAZ PRIVIND APLICAREA METODELOR DE STIMULARE  A CREATIVITĂŢII ELEVILOR 

 

    Secretar sef, Constantinescu Maria Mirela 

Școala Gimnazială Nr. 1 Vânătorii Mici 

 

Creativitatea s-ar putea defini ca ansamblu unitar al factorilor subiectivi şi obiectivi care duc la realizarea de către 

subiectul individual sau grup al unui produs original şi de valoare pentru societate.  Se referă însă şi la găsirea unor soluţii, 

idei, probleme, metode care, chiar dacă nu sunt noi , ele sunt obţinute pe o cale independentă de către subiect. 

Creativitatea reprezintă capacitatea elevilor de a identifica probleme şi de a găsi soluţii cât mai diferite de cele 

deja existente. 

Factorii care facilitează creativitatea sunt: 

➢ Factori structurali, interiori creativităţii (inteligenţă, motivaţie intrinsecă, interes conitiv, gândire divergentă, 

tenacitate, perseverenţă…) 

➢ Factori de climat general, socio-culturali în dezvoltarea şi afirmarea personalităţii elevilor (mediu social şi 

cultural, contextul familial, economic…) 

➢ Factori de ambianţă psihosocială, de climat psihoeducaţional (relaţii interpersonale, valori şi modele social-

umane, relaţiile dintre profesor-elev, stilul de conducere şi tactul pedagogic…).”1 

➢ Creativitatea elevilor este stimulată şi de: 

➢ Acceptarea şi încurajarea gândirii de tip divergent; 

➢ Tolerarea opiniilor nonconformiste, 

➢ Încurajarea încrederii elevilor în propriile judecăţi; 

➢ Sublinierea faptului că oricine este capabil să realizeze activităţi creative într-o anumită formă; 

Managementul educaţional modern susţine centrarea procesului educativ pe elev, susţine crearea unui climat creativ 

în care se acceptă ideile inedite şi sugestiile elevilor stimulându-se astfel încrederea în sine a acestora, susţine folosirea de 

metode participativ-active care să stârnescă interesul elevilor pentru învăţare. 

În aceasta perioada, când copiii sunt mai degrabă tentaţi de televizor, calculator şi Internet decât de o carte bună sau 

de studiu este din ce în ce mai greu pentru cadrele didactice să menţină trează curiozitatea elevilor. Avem nevoie de metode 

noi sau de împrospătarea celor mai vechi, de o nouă atitudine şi de o nouă atmosferă în clasă.  

Așadar, profesorii trebuie să acorde atenţie deosebită elevilor, să le urmărească evoluţia, să-i determine să participe efectiv 

la toate activităţile propuse, să le acorde libertatea şi condiţiile necesare pentru a găsi soluţii creative pentru problemele pe 

care trebuie să le rezolve, să menţină un climat favorabil în clasă şi să-i stimuleze permanent.  

În cadrul orei de română dacă prefesorul va folosi mai multe metode pentru a stimula creativitatea elevilor din 

colectivul clasei a IV-a motivația pentru învățare va crește. 

 

Brainstorming 

Caracteristica de bază a tehnicii brainstorming constă în organizarea activităţii grupului, astfel încât să permită şi 

să provoace emiterea unor idei importante, care în alte împrejurări ar fi rămas neexprimate de teama de a nu greşi sau de a 

apare într-o situaţie nefavorabilă faţă de componenţii grupului. Bazându-se pe teoria dinamicii de grup, practicarea tehnicii 

are drept scop obţinerea unui număr cât mai mare de soluţii cu privire la o anumită problemă în ideea că printre acestea, 
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sau printr-o anumită combinare sau asociere a lor, rezultă  şi soluţia optimă. Această înseamnă că, prin aplicarea tehnicii 

brainstorming, nu se urmăreşte direct rezolvarea problemei, ci obţinerea unui număr cât mai mare de soluţii . Condiţia 

esenţială pentru atingerea unui asemenea rezolvări constă în stimularea şi dezvoltarea activităţii creative, printr-o atmosfera 

“permisivă”, prin înlăturarea aprecierii şi evaluării ideilor de către componenţii grupului, evitând în acest mod, fenomenul 

de inhibare a participanţilor.  

Philips 6-6  Clasa se divide în grupuri de câte 6 elevi. Ficare grup îşi desemnează câte un moderator. Profesorul oferă scris 

ficărei grupe o problemă de rezolvat. Dezbaterea pe marginea respctivei probleme durează 6  

Jocul de rol  Copiilor li se dă sarcina să interpreteze un rol în strânsă legătură cu lecţia predată pentru a stimula capacitatea 

de elaborare verbal-expresivă a unor povestiri, pentru a pune la muncă bogata imaginaţie pe care o au copiii. 

Mima  Copiii sunt puşi să mimeze diferite sentimente, acţiuni, situaţii pentru pentru a li se stimula capacitatea de exprimare 

non-verbală. 

Desene  După predarea vocabularului nou, elevii pot fi solicitaţi să deseneze cuvintele proaspăt învăţate pentru a li se 

stimula creativitatea artistică. 

Stimularea creativităţii ţine şi de o atmosferă care să stimuleze spontaneitatea, propunerea de jocuri didactice, de activităţi 

antirutiniere,învăţare prin descoperire. 

În urma aplicării metodelor amintite, ora de română la această clasă va deveni  deosebită deoarece atmosfera este relaxată, 

iar copiii se simt în largul lor să-şi manifeste creativitatea pentru că sunt încurajaţi, stimulaţi şi motivaţi. 

În concluzie, majoritatea metodelor sunt aplicabile dar având în vedere vârsta lor şi faptul că elevii clasei a IV-a sunt foarte 

creativi, atunci când sunt puşi să facă joc de rol, să deseneze se implică cu mare plăcere în aceste sarcini dar când sunt 

folosite metodele de lucru în grup se adaptează un pic mai greu la această formă de lucru. 

 

 

Bibliografie: 

Dimitriu, Gheorghe; Dimitriu Constanţa: Comunicare şi învăţare, E.D.P., Bucureşti, 1998. 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Managmentul educaţional pentru instituţiile de învăţământ, Bucureşti, 2001. 
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A FI PROFESOR ÎN ERA DIGITALĂ 

                                                                                  
     Prof. PIP Stoica Mihăița                                                                            

Școala Gimnazială Nr. 1 Vânătorii Mici 

 

 

În această perioadă, în care învățarea online a dobândit o nouă dimensiune și a căpătat statut prioritar față de 

învățământul clasic, cu toții avem nevoie de informații, tehnici și strategii specifice. Tehnologia schimbă școala, iar 

educația online provoacă atât elevii cât și profesorii să se adapteze cu rapiditate la nou. 

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 scurtă sau abreviată 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. 

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. 

În tradiţia socio-culturală, TIC este definită ca miloc 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. 

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 fi 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. 
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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 înșiruire 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. 

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. 

Unele 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: 

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. 

 Bibliografie 

Beetham, Helen& Sharpe, Rhona. Rethinking Pedagogy for a Digital Age – Designing and delivering e-learning , 

Routledge, 2007 

Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009. Raport de cercetare evaluativă. 

Bucuresti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009. (Online: www.elearning.ro/resurse/EduTIC2009_Raport.pdf ) 

 Istrate, Olimpius – Efecte si rezultate ale utilizării TIC în educaţie în  Lucrările Conferinţei Naţionale de Învăţământ 

Virtual , Ediţia a VIII-a, 29 octombrie – 31 octombrie 2010, Tehnologii Moderne în Educatie si Cercetare, Editura 

Universităţii din Bucureşti, 2010 

Thorne, Kaye. Blended Learning – How to Integrate Online and Traditional Learning, 2003, Kogan Page Limited 

https://www.elearning.ro/resurse/EduTIC2009_Raport.pdf


         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2208 

 STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA CONDUITEI 

MORAL-CIVICE LA VȂRSTA PREŞCOLARĂ 

 

CADRUL DIDACTIC ׃ Clas Florentina 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I.L.CARAGIALE“, 

 Structură „M.KOGĂLNICEANU“, GRĂDINIŢA P.P.„MIHAELA“, BRĂILA 

CADRUL DIDACTIC : Clas Veronica  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION CREANGA, BRĂILA  

 

 

Grădiniţa este prima experienţă a vieţii în societate a copilului. Ea constituie un cadru nou pentru copil, prin 

dimensiunile şi conţinuturile sale, prin activităţile variate, noi şi interesante. 

 Pentru a le forma copiilor un comportament pozitiv, un rol hotărâtor pentru micii preşcolari îl are însăşi 

educatoarea. Modelul acesteia, reacţiile ei, cuvintele prietenoase sunt foarte importante pentru copil. 

Acum copilul învaţă programul de lucru, regulile grupului din care face parte, respectă mesele principale, unde 

are voie şi unde nu are voie să se joace, care sunt regulile de igienă elementare. Sentimentele se dezvoltă, mai ales, în 

relaţia copilului cu ceilalţi copii, cu persoanele cele mai apropiate. Relaţiile vor fi, în permanenţă, însoţite de emoţii, de 

trăiri. Prin activităţile directe cu copilul începe să observe atitudinile celor din jur faţă de faptele şi atitudinile morale, 

înţelegând ce are şi ce nu are voie să facă, ce le este permis şi ce nu le este permis . 

Copilul învaţă să salute, să fie politicos, să ofere şi să primească ajutor. Prin exemplele părinţilor, ale educatoarei, 

prin explicaţii copilul deprinde comportamentul civic atât în familie, cât şi în societate, învaţă să-şi exprime punctul de 

vedere, să aibă opinia sa. 

Grădiniţa joacă un rol esenţial în ceea ce priveşte procesul de socializare al copiilor. Copilul învaţă să se joace 

alături de alţi copii. Prin acest experiment educatoarea îşi propune să formeze copiilor capacitatea de a interacţiona cu 

colegii, cu adulţii, cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi. De asemenea, educatoarea 

îşi propune să insufle copiilor afectivitatea, trăiri, emoţii, sentimente, acumularea unor impresii puternice care determină 

formarea deprinderilor de comportare civilizată în societate. 

Educatoarea propune programul educaţional „Călătorie în Ţara Bunelor Maniere“ prin care  desfăşoară activităţi 

pe domenii experienţiale şi activităţi extracurriculare cu impact deosebit asupra dezvoltării conduitei moral-civice a 

preşcolarilor. 

Denumirea programului „Călătorie în Ţara Bunelor Maniere“ a pornit de la ideea că educatoarea îşi propune să-i 

introducă pe copii cu ajutorul unei călătorii imaginare în lumea bunelor maniere, astfel încât micii preşcolari să înveţe 

diferite norme de comportament atât în familie, cât şi în societate, să distingă ceea ce este frumos, bun, adevărat. 

Prin activităţile extracurriculare educatoarea urmăreşte educarea dragostei copiilor faţă de natură, a dorinţei de a 

contribui la păstrarea frumosului, la educarea capacităţii de a respecta natura. Aceste activităţi au un impact deosebit asupra 

copiilor prin cultivarea spiritului de cercetare, a curiozităţii şi interesului lor spontan pentru descoperirea de noi cunoştinţe. 

Învăţând să planteze o floare, copilul va învăţa să o iubească, acest lucru trezind în inima lui bucurii şi dragostea faţă de  

tot ceea ce-l înconjoară, devenind astfel prietenul florilor, al naturii. 

Tot prin activităţile extracurriculare educatoarea urmăreşte să formeze micilor preşcolari norme de comportare 

civilizată, să-i înveţe să empatizeze cu cei din jur, să le insufle valori morale, artistice, estetice. 
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Poveştile din cadrul domeniului limbă şi comunicare au un impact deosebit asupra copiilor contribuind la formarea 

unor trăsături etice, morale. Copiii îşi aleg modele de comportament şi de viaţă, învăţând să facă diferenţa între bine şi rău. 

Prin activităţile desfăşurate în cadrul acestui program educatoarea va activa fiecare copil, îl va încuraja, îi va pune 

în valoare încercările, iniţiativele, răspunsurile, îi va întreţine curiozitatea. Educatoarea va facilita comunicarea în interiorul 

grupului, relaţionarea între copii. 
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Repere pentru realizarea proiectului de intervenție personalizată 
 

Prof. ȘUHAN ALINA 

 

Proiectul de intervenție este o modalitate de investigare mai exactă şi mai eficientă a abilităţilor, atitudinilor sau cunoştinţelor persoanelor care urmează să fie supuse 

unei intervenţii educaţionale sau specializate (logoped, psiholog, psihopedagog). Proiectul de intervenție se axează pe o problemă a unui elev în condiţiile în care există motivaţia 

necesară diminuării problemei. 

Etapele formulării proiectului de intervenție 

1. Definirea problemei – încadrarea problemei într-o categorie  

 Exemplu: dificultăți de învățare a limbajului oral 

2. Descrierea problemei – se realizează prin descrierea cognitivă, emoţională și comportamentală surprinzând aspectele mai evidente şi cu o frecvenţă mai mare la copilul 

studiat; 

3. Identificarea factorilor de formare şi dezvoltare a problemei – identificarea cauzelor care au dus la apariţia problemei reprezintă primul pas în rezolvare 

Exemplu: cauze ereditare, congenitale, probleme la naștere, traumatism cranian etc. 

4. Identificarea factorilor de menţinere şi activare a problemei – aceşti factori sunt cei care împiedică o bună evoluție a cazului 

Exemplu: neimplicarea familiei, strategii educative defectuoase, lipsa motivației pentru învățare, beneficii ale dificultății de învățare descoperite și întreținute de copil sau 

de familie, determinări culturale etc. 

5. Planul de intervenţie: cuprinde modalităţile de realizare a obiectivelor de intervenţie şi vizează elevul 

Etapele formulării planului de intervenţie: 

1. formularea obiectivului de lungă durată 

Exemplu: corectarea tulburărilor de pronunție, formarea deprinderii de lectură cursivă 

2. formularea obiectivelor specifice: se realizează în funcţie de natura problemei şi de obiectivul de lungă durată, vizând aspecte cognitive, emoţionale și 

comportamentale; 

3. menţionarea strategiilor de intervenţie pentru fiecare obiectiv specific în parte; 

6. Evaluarea intervenţiei la nivelul cunoştinţelor, atitudinilor şi abilităţilor (prin rezultatele activităţii elevului, grile de observaţie,  chestionare adresate părinților). 
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Fişă proiect de intervenție 

1. Definirea problemei 

Presupunem ca eleva X(clasa I) are probleme de discalculie (discalculia numerică ce dezvoltă mai departe dicalculia lexicală grafică si operațională) la acest nivel 

fiind afectată capacitatea de a înţelege numărul ca şi concept,  manifestă dificultăţi la nivelul calculului matematic şi al rezolvării de probleme; 

Acest copil discalculic nu reuşeşte să integreze cognitiv numerele şi simbolurile numerice. 

2. Descrierea problemei 

-Probleme existente în memorarea cifrelor și înțelegerea semnificației lor numerice 

- incapacitatea de citire şi scriere a cifrelor de la 0 la 10; de a număra din 2 în 2, din 5 în 5, din 10 în 10; 

-imposibilitatea de a  a face scăderi şi adunări; 

-poate număra doar dacă se numară în cor și aude numerele la ceilalți colegi 

-nu asociază cifra auzită cu imaginea dată 

3. Factori de formare şi dezvoltare a problemei 

 -lipsa  de exersare a acestor noțiuni matematice la clasa cu învățătorul 

 -neutilizarea materialului didactic necesar matematicii în prezentarea notiunilor și conceptelor 

 -apariția în anul anterior a lucrului online 

 -posibile  probleme ereditare 

-lipsa motivației pentru cunoașterea limbajului și termenilor matematic 

4. Factori de menţinere şi de activare a problemei 

-lipsa intervenției părințior pentru exersarea noțiunilor minime de matematică 

-limbaj dezcurajator al învățătorului 

-acceptarea ideii de către părinți că acest copil are probleme(ca nu poate) 

-dezinteresul pentru educație; -situație materială necorespunzătoare 

5. Planul de intervenţie 

Obiectiv de lungă durată 

Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru cunoașterea și studierea termenilor, noțiunilor și conceptelor matematice utilizate în diferite situații date. 
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Obiective specifice Conținuturi Metode de intervenție Criterii de evaluare a 

progresului 

Metode și mijloace de 

evaluare 

1.Cunoasterea și utilizarea 

conceptelor specifice 

matematicii în perioada 

cunoașterii numerelor și a 

numărării acestora   

- să înțeleaga conceptul de număr 

-să numere elementele date  

-să descopere un numar de 

elemente date 

-să deseneze  un număr de 

obiecte cerute 

 

a. SA DESCOPERIM NUMERELE 

 

1 Explicația formarii 

fiecarui numar 

Recunoaște numerele date  

 

Evaluare orală 

2.joc matematic Coloreaza  atatea elemente 

cate îi cere profesorul 

Evaluare scrisa(la tablă) 

3.fișă de lucru Numără elementele din  

fiecare coș și pune în casuță 

numărul corect 

Evaluare scrisa(desen) 

4.lucru în perechi Gasește cel puțin trei numar 

din cele cerute în șirul dat 

Evaluare orală 

b. NUMARARE ȘI 

CORESPONDENȚĂ 

 

1.conversația Asociaza numarul de 

elemente date cu numarul 

indicat 

Aprecieri stimulative 

2.utilizarea numaratorii Numără atatea bile cate îi cere 

profesorul 

 

3.folosirea cifrelor 

magnetice 

Pune pe tablă cifrele auzite de 

la colegii de clasă 

 

4.desenarea axei 

numerelor 

Scrie cifrele lipsă de pe axa  

2.Dezvoltarea capacitatilor de 

explorare/investigare si 

rezolvare de probleme 

-Să înțeleaga anumiți termeni 

legați de operații cu numere 

a.ADUNAM ȘI SCĂDEM 

 

1.explicarea termenilor 

de a aduna și a scadea 

Înțelege cand i se spune să 

mai pună,,adune”și când i se 

spune sa ia,,scada” 

 

2.joc matematic Află cat pește a prins fiecare 

pescar 
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-să efectueze adunari și scăderi in 

concentrul 1-10 

-să realizeze probleme după 

imagini 

-să calculeze anumite operații 

date 

b.NE JUCĂM ȘI REZOLVĂM 

 

1.ascultarea unor 

cantecele 

Cântă și totodată numară 

realizând conceptul de 

adunare 

 

2.compunerea 

exercițiilor după 

imagini 

Scrie numarul de elemente 

corect și analizeaza de ce sunt 

mai multi și mai puțini 

 

3.exerciții simple calculează și rezolvă 

operațiile date 

 

3.Formarea si dezvoltarea 

capacitatii de a comunica 

utilizând limbajul matematic 

-să utilizeze în limbaj noțiuni 

matematice 

-să gasescă soluții la problemele 

date 

-să interiorizeze noțiunile 

matematice jucând un rol dat 

-să cunoască elementele 

matematice fară sprijin 

 

 

 

a.CATE OBIECTE SUNT ÎN JUR 

 

1.conversația in limbaj 

matematic 

Se exprima utilizand numere 

si face asocieri cu lucrurile 

din jur 

 

2.problematizarea Cautarea unor soluții potrivite 

pentru a rezolva o problemă 

dată 

Evaluare orală 

 b.CE VECINI ARE NUMARUL 

EXTRAS 

c.CE DAM ȘI CU CE RAMANEM

 

1.exerciții Pune elementele lipsă din 

casuțele date 

 

2.joc de rol ,,Vânzatorul de fructe”  

Evaluarea intervenţiei  persoana va fi evaluată prin teste standardizate privind memoria de lucru,amintirea numerelor, capacitatea de a organiza obiecte în funcţie de anumite 

criterii.( în fucție de numarul cerut, ordinea dorită crescatoare /descecatoare, sau forma ,culoare, marime) și de asemenea efectuarea calculelor și oeraților de adunare și scadere 

in concentrul 0-10. Se va incerca o colaborare cat mai bună cu părinții pentru a ști cu exactitate unde trebuie lucrat mai mult și totodată pentru a nu ajunge la un doctor 
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PROIECT DE LECŢIE 

 

ROTEA ANCA MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE BĂLCESCU 

DRĂGĂȘANI - VÂLCEA 

 

CLASA: Pregătitoare  

PROF. ÎNV. PRIMAR:  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:  Lumea cărţii 

 

SUBIECTUL LECŢIEI: Identificarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui    

                                             sunet/ unei silabe  

TIPUL LECŢIEI: Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe 

DURATA LECŢIEI: 35 min. activitate integrată 

FORMA DE REALIZARE: Abordare integrată 

COMPETENŢE SPECIFICE:  

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

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 

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE 

1.3. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale 

 

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

•  cognitive:  

O1 – să formuleze propoziţii cu ajutorul cuvintelor date; 

O2– să reprezinte grafic propoziţii, cuvinte, silabe, sunete; 

O3- să identifice sunetele ce diferă în perechile de cuvinte; 

 O4– să utilizeze cunoştinţele referitoare la numerele şi cifrele din concentrul 1-7; 

 

• psiho – motorii: 

                          Adoptarea unei poziţii adecvate a corpului pe parcursul activităţilor desfăşurate 

                          

• afective : 

                          Dezvoltarea interesului pentru cărţi. 

  . 
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STRATEGII DIDACTICE: 

 

METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, exerciţiul   

RESURSE MATERIALE: imagini, fişe de lucru, caiet cu foaie velina, caietele speciale- Comunicare in limba romana, Ed. 

Ars Libri; creion , culori . 

FORME DE ORGANIZARE: * frontală 

                                                   * individuală 

                                                    

FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică, proba orală, probă scrisă, probă practică,  aprecieri verbale 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: activitate online 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:    

•    Molan Vasile, Didactica disciplinei „Limba şi literatura română” în învăţământul primar, 

Bucureşti, Editura Miniped, 2010; 

•    *** 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. 

•    http://www.didactic.ro 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

Nr 

crt 

Momentele lecţiei Du-

rata 

Ob. 

op. 

Elemente de conţinut Metode Mijloace Forme de 

organizare 

Evaluare 

1 Moment 

organizatoric 

1  Începerea conversației pe Google Meet. 

Asigur condiţiile necesare desfăşurării lecţiei. 

- conversaţia    -observarea 

sistematică 

2  

Captarea atenţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 10 

  

Vă anunţ cu bucurie 

Că astăzi vom face o călătorie 

Fără maşini şi avioane 

Fără autobuze şi autocare, 

Vom călători cu mare zor 

În  minunata lume a cărţilor. 

 

   Irina s-a supărat, astăzi, grozav pe Mieunica. I-a 

răscolit lucrurile dintr-un sertar, i-a pătat  foaia cu 

desenul ei foarte frumos şi i-a răsturnat ghiveciul cu flori 

pe covor, imediat după ce terminase de făcut ordine în 

cameră. 

  Simţind că de data asta a întrecut măsura, 

ca să scape, Mieunica a fugit să se ascundă 

printre containerele cu gunoi. S-a pitit cât a  

putut de bine. 

  Irina s-a aventurat în acea zonă şi a observat, într-un 

loc mai retras, o carte foarte mare. Nu înţelegea ce caută 

acolo. Dar cât de mare i-a fost mirarea când a auzit-o 

vorbind! 

-conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-imagini 

-frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-observarea 

sistematică 
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 Aceasta i-a mărturisit că o vrăjitoare a transformat-o 

într-o carte uriaşă. Doar dacă Irina va reuşi să treacă 

peste toate obstacolele vrăjitoarei, ajutată de elevii clasei 

pregătitoare, cartea se ajunge la dimensiuni normale, iar 

fetiţa le va putea citi şi celorlalţi copii  poveştile ei. 

-Să pornim şi noi la drum! 

 

 

 

 

-conversaţia 

 

 

 

 

 

-frontal 

 

 

 

3. Anunţarea 

subiectului şi 

enunţarea 

obiectivelor 

1    Se anunţă subiectul:  „Astăzi vom învăţa despre 

schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui 

sunet sau a unei silabe”. 

-conversaţia  -frontal  

4. Dirijarea învăţării 17  

O2 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joc-didactic: Eu spun una, tu spui multe 

carte– cărţi 

  

măr – mere 

umbrelă – umbrele  

prinţesă– prinţese 

vulpe-vulpi 

fată-fete 

 Se va realiza reprezentarea grafică a silabelor.  

 Pentru fiecare cuvânt se va proceda în mod asemănător. 

 

 

 

-explicaţia 

-conversaţia 

-jocul didactic   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-caiet cu foaie 

velina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-probă orală 
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O1 

 

 

   O3 

 

 

 

Elevii sunt invitaţi să deschidă caietele speciale la 

pagina indicată. Se precizează faptul că, uneori, 

schimbând un sunet sau o silabă, se poate schimba şi 

sensul cuvântului. 

 

dar-zar 

cal-car 

casă-masă 

vază-vacă 

 

 

 

 

-explicaţia 

-conversaţia 

 

 

-caiete 

speciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-probă scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conexiunea inversă  O2  Elevii sunt invitaţi să rezolve sarcinile din fişa de 

lucru. 

-explicaţia   

-exerciţiul 

    

-fişe de lucru 

 

-frontal -probă orală 

6. Aprecieri finale 

 

1     Se fac aprecieri generale şi individuale cu privire la 

activitatea elevilor pe parcursul lecţiei şi se acordă 

diverse stimulente 

-explicaţia, 

conversaţia 

 -frontal - aprecieri 

verbale 
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FIŞĂ DE LUCRU 

Realizeazǎ corespondenţa între imaginile date şi bulinele reprezentând numǎrul de silabe. 
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Addressing the Global Climate Crisis in  

my Classroom 

 
Author: SIMONA GÎRCOVEANU 

 

SUMMARY INFORMATION 

Title of the project plan: A better place to live! 

Table of summary 

Subject 
Deforestation. Why is it done illegally and when is it going to stop? 

Garbage. Why is it so much garbage everywhere and how can we make people 

understand that is much better to recycle? 

Ecotourism. When will we be able to understand the major importance that 

places around us play and how can local ecotourism help our town and 

community develop? 

 

Curriculum integration I think this project is very important because it is meant to make students 

understand the major problem that humanity is facing with and give solutions 

towards climate change and sustainability. This fits very well in the school 

curriculum helping students become responsible adults who learn to take 

attitude and offer sustainable solutions for the environment.  

Age of students The age of students participating in the project will be 14-18 years old. 

Number of students There will be around 50-60 students. 

Time frame/duration The time frame is of one month. 

Learning objectives -Make students become aware of the climate change crisis 

-Involve students in planning the activities 

-Encourage students to take action and find solutions for the local problems 

- Empower students through learning opportunities for effective collaboration 

and communication 

- Teach students how to work collaboratively  

Resources and tools The tools and resources are diverse: from using different materials available on 

the internet (websites, texts, messages, songs, images, all kind of information 

concerning the global climate crisis) to funds (obtained through donations). 

Expected results As a result of this project students will create a poster and a website to promote 

local tourism and help local economy. 
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PROCEDURE 

Work process 

State how you intend to work with students. If you intent to create teams of pupils or collaborate with other schools or 

classrooms please provide relevant information. 

I intend to work with students in teams and altogether. 

We’ll invite the other town schools to join us in different activities of the project. 

We will be partners with parents by engaging them in volunteering activities.  

We’ll collaborate with the local council in order to help us make the local community understand the importance 

of protecting the environment and raise funds to plant flowers and trees in town and around it. 

 

Activities 

Provide an overview of the activities that you are planning for this project. Explain the procedure of work, the tools you 

are going to use and explain the role of the students and your role. 

Name of activity Procedure 

Are we a team? 
This is an organizing activity and lasts a week. At first, we’ll watch some 

documentaries about world’s climate change as a result of human actions. 

We’ll have a debate with students and teachers involved in the project. 

Parents and local authorities will be invited as well. Then, we’ll watch a 

video with the most serious environmental problems our town is facing 

with. Students are encouraged to ask questions for a better understanding 

of the issue. 

I advise students to organize themselves in teams and set their objectives. 

Then, they will invite their fellows from other schools at a meeting and 

then for a walk into town for a better understanding of the situation. 

Clean town/Clean air/Healthy 

people 

The second activity of the project will be dedicated to collecting trash, 

but not only. It is also a week activity. 

Students are determined to make the town look cleaner. They split into 

teams and in the first 6 days of the week they collect trash all over the 

streets in town and from the riverbank. They will also talk to people 

about the climate change and global climate crisis. 

For the 7th day, I’ll propose the students from all schools to create an 

artistic program for our community in order to raise funds for our next 

activity. The local council will help us by sharing our program on social 
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networks inviting people to come and enjoy the show. At the end who 

wants it, will make a donation. 

Be better, plant a tree! Students will need the money raised from donations to buy seedlings and 

flowers to be planted in and around the town. The old forest has to be 

rebuilt and for that students accompanied by me and other teachers will 

go at the scene and calculate the number of trees we must plant. If 

needed, we’ll ask the local council to help us. We need a week to 

accomplish the task. Parents and members of the community will be 

involved as well. 

For a better understanding of the situation, students will watch videos 

about deforestation. Discussion on the topic will also take place at school. 

Inspired by history. We have a beautiful and very old citadel outside the town. It’s called 

“Sucidava” and it’s a place where architecture students come quite often 

to discover vestiges from the ancient times. We’ll go and visit the place 

because some of the students have never been there. I’ll ask students to 

take pictures and record the explanations that the guide gives us. Inspired 

by the history I’ll ask students to dramatize a short scene from the guide’s 

presentation. This activity will last two days. 

Have initiative! Make your 

work count! 

The last days of the month will be dedicated to make our efforts count for 

something. We’ll have this activity in the classroom. Students, helped by 

the IT school teacher, will create a website with lots of information 

gained through the whole month’s activities. They will add photographs 

from all over the places and short films which illustrates the beauty of our 

town and its history. Students will also make a poster for a better 

popularization. 

ASSESSMENT 

Explain how you intend to assess your students during this project. How would you know if the learning objectives have 

been achieved? 

Students will be assessed during the whole project by providing them resources and guidance, by teaching them 

how to work collaboratively, by giving the students feedback on how well they understand the information and 

on what they need to improve. At the end of the project we’ll share feelings and experiences, we’ll reflect 

individually and as a group, we’ll discuss about what worked well and what needs change and share ideas that 

will lead us to new questions and new projects. 
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Projet de leçon pour enseigner le vocabulaire des TICE 

Petrescu Maria Steliana  

Scoala Gimnaziala Gheorghe Lazar, Corbu, jud Constanța 

 

Thème : Le vocabulaire de la technologie de l’information  

Type : Acquisition des nouvelles connaissances lexicales  

Durée : 40 min 

Classe : VIIe (L2) 

 

COMPETENCE GENERALE 1. Receptarea de mesaje orale simple 

                                                     3. Receptarea de mesaje scrise simple 

COMPETENCE SPECIFIQUE :  

1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi rar în contexte cunoscute / previzibile 

1.3. Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale specific 

3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conţin informaţii uzual 

3.3. Identificarea informațiilor din mesaje scrise simple 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

A la fin de la classe, les élèves seront capables de : 

O1 : Ecouter le document audio.   

O2 : Numéroter les images sur la fiche, dans l’ordre du document audio.  

O3 : Associer l’étiquette aux images. L’objectif sera accompli si chaque élève numérote 3 images sur 9. 

O4 : Compléter les phrases données avec la réponse à la question : Qu’est-ce qu’on fait avec ces objets ? L’objectif sera 

accompli si chaque élève trouve 2 objets sur 6. 

O5 : Compléter l’échelle des objets, en fonction de leur importance progressive. 

O6 : Formuler des énoncés pour dire quels objets sont les plus/ moins importants pour eux.  

O7 : Choisir la bonne réponse sur les fonctions du smartphone. L’objectif sera accompli si chaque élève trouve 2 objets sur 6. 

  Les capacités d’enseignement : La classe d’élèves est composé de quatre types de rythmes et capacités de travail, à partir 

de G1(ceux qui travaillent le plus lentement), jusqu’au groupe G4(ceux qui travaillent le plus rapidement).  

 

STRATEGIES DIDACTIQUES : 

- méthodes et procédés : écoute, repérage, exercices lexicaux. 

- moyens et matériel : fiches de travail, manuel, portable, tableau noir. 

             - forme d’organisation : travail individuel, travail frontal. 

SUPPORTS : - https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-

a/Limba%20moderna%20franceza/U0MgQk9PS0xFVCBTUkw/#p=71 

- https://www.google.com/images 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Limba%20moderna%20franceza/U0MgQk9PS0xFVCBTUkw/#p=71
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Limba%20moderna%20franceza/U0MgQk9PS0xFVCBTUkw/#p=71
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SCÉNARIO DIDACTIQUE 

      Phase Durée Nature de 

l’activité 

Déroulement de l’activité Objectifs Supports 

Salut 2’  L’enseignant salue les élèves en français et s’assure de la participation attentive 

de tous les élèves à l’activité qu’il propose 

  

Mise en train 2’ Conversation   L’enseignant demande aux élèves quel a été le sujet de la classe passé. Réponse 

attendue : l’utilisation du portable 

 

 

 

Annonce du 

thème 

1’ Explication L’enseignant annonce le thème et les objectifs de la leçon.   

 

Exploitation  

 

30’ 

 

Exercices 

 

 

 

 

 

Les apprenants écoutent un document audio sur le vocabulaire de la technologie 

de l’information.  

Ils doivent numéroter les images sur la fiche, dans l’ordre du document. 

Après la vérification à l’oral, ils écrivent les mots correspondants sous chaque 

image. 

Ensuite, les apprenants indiquent l’utilité des objets mentionnés auparavant, en 

répondant à la question de l’exercice 3.  

 L’enseignante pose la question : Mais, quel objet très important dans nos vies 

manque de cette liste ? Réponse attendue : le smartphone/ le portable/ le 

téléphone.  

Après, elle demande aux élèves de noter les mots de l’activité 4, selon 

l’importance dans leurs vies et de formuler oralement des énoncés du type : Pour 

moi, le moins important est………et le plus important est……. 

Les élèves doivent choisir la bonne variante de réponse pour l’utilisation du 

smartphone.  

O1 

 

O2 

O3 

O4 

 

 

O5 

 

O6 

O7 

 

Ordinateur 

portable 

Fiche de travail  

Tableau noir  

 

Devoir 3’ Explication  Exercice 9/ page 71- le langage des textos.   

Conclusion 2’ Evaluation L’enseignant fait des appréciations verbales et donne des suggestions concernant 

l’activité des élèves pendant la classe.  
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Fiche de travail 

La technologie de la communication 

1. Ecoute les mots et note les numéros de 1 à 9, sous la bonne image : 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

2. As-tu réussi ? Maintenant, met aussi l’étiquette avec le mot : la clé USB ; l’écran ; la manette de jeux ; 

l’imprimante ; le clavier ; la souris ; les touches ; la webcam ; l’ordinateur 

3. Qu’est-ce qu’on fait avec ces objets ? 

➢ Pour realiser un appel vidéo, on utilise…………….. 

➢ Pour stocker l’information, on utilise…………….. 

➢ Pour sélectionner une icône, on utilise…………….. 

➢ Pour taper l’adresse d’un site, on utilise…………….. 

➢ Pour imprimer des documents et des photos, on utilise…………….. 

➢ Pour jouer à des jeux vidéo, on utilise…………….. 

4. Classe les objets suivants, selon leur importance dans votre vie (du moins important au plus important) : 

l’appareil photo, la télé, le smartphone/ portable, l’imprimante, la radio. 

 

 

 

 

 

5. Comment on utilise le portable ? Choisis la variante correcte :  

J’appuie sur la touche verte/ rouge pour répondre au téléphone.  

Si mon ami ne répond pas, je lui envoie un sms/ appel.  

Je n’entends pas toujours le son/ la sonnerie de mon téléphone.  

Avec le smartphone on peut envoyer des photos/ cadeaux à nos amis.  

Un sms est appelé aussi un texto/ un texte.  

Dans mon agenda/ ma messagerie, j’ai les numéros de tous mes contacts.
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Proiect de activitate 

 

EDUCATOARE: prof. Abdula Șeida 

Grădinița cu P.P. nr 6 

GRUPA: mare “Steluțele mării”          

NIVELUL: II  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: “Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

TEMA PROIECT: “Tradiția românească, printre noi să dăinuiască” 

TEMA SĂPTĂMÂNII:  “Ghetuța copiilor cuminți”   

TEMA ZILEI:” Dorința lui Viorel”  

TIPUL ACTIVITĂŢII: mixtă 

FORMĂ DE REALIZARE: activitate integrată ADP+ALA+ADE (DLC+DEC) 

ELEMENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 

 ACTIVITATI DE DEZVOLTARE PERSONALA (ADP) 

✓ Întâlnirea de dimineață “Dorința lui Viorel” (lectura educatoarei) 

✓ Rutine: 

❖ Exersarea deprinderilor igienico-sanitare:  

“Fuga,fuga la făntână,/ Ne spălăm cu apă bună./Pe manuțe și năsuc, / Cu săpun să fac clăbuc.”                           

“Eu locomotivă sunt,/ Voi sunteți vagonae,/ Așezați-vă n rand , /Că ne este foame.” 

“Wash your hands tu-tu-ru-tu-tu” 

”Ghetuțele-s lustruite, pentru moș sunt pregătite” 

❖ Exersarea deprinderilor de a-şi planifica şi organiza o acţiune: 

,,Mă gândesc desigur bine,/Apoi trec la acțiune!”    

“Open , shut them  

✓ Tranziţii:  

❖ Jocuri de mișcare:  ”Walking, walking song”; 

                                “Iarnă, bine ai venit!”                                  

❖ Joc cu text și cânt:  “Suntem veseli și vioi”;  

 “Moșul Nicolae”  

 

 

 II.  ACTIVITĂȚI LIBER-ALESE 1 (ALA I ):     

✓ Artă  ”Ghete cochete” (confecționare, lipire) 

✓ Joc de rol  “Povești cu gust de biscuiți și ciocolată”  (activitate practic gospodărească) 

✓ Știință  “Iarna o prevestim, sărbătorile iute vin!” (puzzle, șnuruire) 

✓ Bibliotecă  “Pachetul decorat, așteaptă să fie livrat” (exercițiu grafic ) 

✓ Construcții  “Spiriduși pentru o zi” ( asamblare cadouri) 

 III. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE) 

✓ Domeniul limbă și comunicare  

✓ Domeniul estetic și creativ 

“Răsplata lui  Moș Nicolae”( lectura educatoarei + pictură) 
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 IV. ACTIVITĂȚI LIBER-ALESE 2 (ALA2)  

✓ „Joaca bomboanelor colorate” (joc de coordonare motrică și exersare a atenție) 

 

FORMĂ DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri mici, individual; 

DURATĂ: 1 zi  

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

Consolidarea cunoştinţelor dobândite de copii despre  obiceiurile şi tradiţiile specifice sărbătorilor de iarna, în 

vederea sensibilizării acestora  prin deazvoltarea capacității de a-şi percepe şi exprima emoţiile și  de a înţelege şi 

răspunde emoţiilor celorlalţi. 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

• Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare; 

• Interacțiunea cu adulții și cu copiii de vârste apropiate; 

• Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversități; 

• Autocontrol și expresivitate emoțională; 

• Curiozitate, interes și inițiativă în învățare; 

• Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități); 

• Activare și manifestare a potențialului creativ; 

• Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 

• Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de limba română. 

 

 

COPORAMENTE VIZATE: 

• Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei; 

• Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii; 

• Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată; 

• Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiare; 

• Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă etc.; 

• Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți; 

• Manifestă creativitate în activități diverse; 

• Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. 

(comunicare expresivă); 

• Utilizează structurile orale însușite în contexte familiare, cunoscute (ex. în cadrul jocurilor de rol, sau în 

dramatizări, teatru de păpuși, etc.). 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

• Să se implice activ în activități de rutină, contribuind voluntar la crearea unui mediu propice sărbătorilor de iarnă; 

• Să intuiască senzorial materialele puse la dispoziție pentru realizarea sarcinilor zilei; 

• Să traseze două șiruri de elemente grafice în vederea obținerii unor obiecte decorative; 
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• Să persevereze în finalizarea sarcinii, solicitând ajutorul adultului, dacă întâmpină dificultăți; 

• Să  intoneze, în grup, minim două cantece în concordanță cu tema aleasă; 

• Să  execute pe toată durata cantecului  mișcări ritmice sugerate de text sau melodie; 

• Să demonstreze înțelegerea mesajului din textul audiat prin formularea unor enunturi explicite, corecte din punct 

de vedere gramatical; 

• Să realizeze lucrări plastice și practice, prin tehnici specifice, respectand etapele de lucru; 

• Să manifeste atitudini de cooperare, de competiţie şi fair-play în cadrul jocurilor libere sau dirijate; 

• Să reacționeze pozitiv pe toată durata activității, exprimăndu-și emoțiile cu dezinvoltură. 

 

STRATEGII DIDACTICE 

✓ Metode și procedee: povestirea,  conversația , explicația,  demonstrația, exercițiul practic, problematizarea, jocul, 

Turul galeriei (adaptat), metoda Kodaly (adaptată) 

✓ Material didactic 

• ADP : roata anotimpurilor, tabla Plan Dalton, jetoane cu caracteristici ale anotimpurilor, pozele copiilor, 

videoproiector, laptop. 

• ALA1 

Bibliotecă: cartoane decorate, nasturi, foarfecă, machetă-barba moșului. 

Centrul Artă: ghetuța sablon, adeziv, pensule, pahare cu apă, folie alimentară, obiecte decorative, ochișori mobil. 

Centrul Joc de rol: cocă, forme pentru prăjituri, pixuri alimentare decorative, plicuri cu ciocolată caldă, apă caldă, 

frișcă, turtă dulce, bomboane, șorțulețe, tăvi, căni. 

Centrul Știință: cartoane colorate cu orificii în formă de ghetuță, ață colorată, ace groase din plastic, mărgele 

plastic, piese de puzzle. 

Construcții: piese din lemn, machetă. 

 

• ADE 

DLC:  videoproiector, boxă, microfon, imagini din poveste. 

DEC:  mese, acuarele, pensule, pahare cu apă, bureței, bețișoare cu vată, folie alimentară. 

• ALA2 : daruri ambalate. 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:  

• M.E.N., Curriculum pentru educație timpurie(aprobat OMEN nr.4694/ 2.08.2019) 

• M.E.N., Scrisoare metodica an școlar 2019-2020 

• L. Culea, A Sesovici, F. Grama, M. Pletea, D. Ionescu, N. Anghel, Activitatea integrată în grădiniță. Ghid pentru 

cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Editura Didactică, București, 2008. 

• V. Preda, M. Pletea, F. Grama , A. Cucoș, Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas, București, 2005. 

• V.Preda, Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii, Editura Sitech, Craiova, 2010 

• Revista Învățământului Preșcolar nr. 1-2  si 3-4/ 2010, Editura Arlequin, București,2010. 
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Proiect de activitate 

 

PROFESOR Lambru Nadia 

Grădinița cu P.P. Nr. 6, Constanța 

 

GRUPA: mijlocie,, Marinarii Veseli”        

NIVELUL: I  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: “Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII:“Jocurile copiilor iarna!”   

TEMA ZILEI:,,Sărbătoare dobrogeană ”– proiect de 1 zi 

TIPUL ACTIVITĂŢII: mixtă 

FORMĂ DE REALIZARE: activitate integrată ADP+ALA+ADE (DOS+DEC) 

ELEMENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 

 ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 

 

✓ Întâlnirea de dimineață: ,,Invitatul surpriză” 

✓ Rutine: 

❖ Exersarea deprinderilor igienico-sanitare:  

“Fuga,fuga la fântână,/ Ne spălăm cu apă bună./Pe mânuțe și năsuc, / Cu săpun să fac clăbuc.”                           

“En az yarim dakika elini yika!” 

✓ Tranziţii: 

❖ Jocuri de mișcare: ”Alunelu, alunelu, hai la joc!”; 

❖ Joc cu text și cânt: “Bună dimineața dragă grădiniță”;  

 “I am so happy to see…” 

 “ Parmak ailesi” 

 “Gura ta” 

 

 II.  ACTIVITĂȚI LIBER-ALESE 1 (ALA I ): 

✓ Joc de rol: “De-a micii brutari”  (activitate practic gospodărească) 

✓ Bibliotecă:  “Micii meșteșugari” (exercițiu grafic ) 

✓ Construcții : “Lăcașuri de cult” ( asamblare lăcașuri) 

 III. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE) 

✓ Domeniul om și societate 

✓ Domeniul estetic și creativ 

“Povestea armoniei dobrogene”( povestea  educatoarei + pictură) 

 IV. ACTIVITĂȚI LIBER-ALESE 2 (ALA2)  

✓ „Pe ritmuri dobrogene” (dansuri tradiționale specifice Dobrogei) 
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FORMĂ DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri mici, individual; 

DURATĂ: 1 zi  

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

Consolidarea cunoştinţelor dobândite de copii despre  obiceiurile şi tradiţiile specifice diferitelor naționalități 

care conviețuiesc în spațiul dobrogean, în vederea sensibilizării acestora  prin dezvoltarea capacității de a trăi în 

armonie, respectându-și reciproc cultura fiecăruia. 

 

DIMENSIUNI ALE DEVOLTĂRII: 

• Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare; 

• Interacțiunea cu adulțiiși cu copiii de vârstea propiate; 

• Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversități; 

• Autocontrol și expresivitate emoțională; 

• Curiozitate, interes și inițiativă în învățare; 

• Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități); 

• Activare și manifestare a potențialului creativ; 

• Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 

• Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de limba română. 

 

COMPORAMENTE VIZATE: 

• Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei; 

• Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență,pauză, semnale sonore, melodii; 

• Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată; 

• Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiare; 

• Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă etc.; 

• Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți; 

• Manifestă creativitate în activități diverse; 

• Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. 

(comunicare expresivă); 

• Utilizează structurile orale însușite în contexte familiare, cunoscute (ex. în cadrul jocurilor de rol, sau în 

dramatizări, teatru de păpuși, etc.). 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

• Să intuiască senzorial materialele puse la dispoziție pentru realizarea sarcinilor zilei; 

• Să traseze semne grafice în vederea decorării unor obiecte tradiționale; 

• Să persevereze în finalizarea sarcinii, solicitând ajutorul adultului, dacă întâmpină dificultăți; 

• Să execute pe toată durata cântecului  mișcări ritmice sugerate de text sau melodie; 
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• Să demonstreze înțelegerea mesajului din textul audiat prin formularea unor enunțuri explicite, corecte din punct 

de vedere gramatical; 

• Să realizeze lucrări plastice, prin tehnici specifice, respectând etapele de lucru; 

• Să manifeste atitudini de cooperare, de competiţie şi fair-play în cadrul jocurilor libere sau dirijate; 

• Să reacționeze pozitiv pe toată durata activității, exprimăndu-și emoțiile cu dezinvoltură; 

•  

STRATEGII DIDACTICE 

✓ Metode și procedee: povestirea,  conversația, explicația,  demonstrația, exercițiul practic, problematizarea, jocul, 

Turul galeriei, metoda CLIL. 

✓ Material didactic: 

• ADP :Calendarul naturii, stegulețe, obiecte tradiționale ale diferitelor naționalități 

• ALA1 

Centrul Bibliotecă: carioci, creioane colorate, cartoane pe care sunt desenate obiecte tradiționale(costum popuar, 

ștergar, ulcior,etc) 

Centrul Joc de rol: cocă, ou, mac, susan, pensulă, șorțulețe, tăvi, tocător. 

Centrul Construcții:diferite cuburi, imagini reprezentative. 

• ADE 

DOS: covorul povestitor, ,,stegulețe întrebătoare”  

DEC:  mese, acuarele, pensule, pahare cu apă, bureței, canvas, stative. 

• ALA2 : laptop. 

 

Povestea armoniei dobrogene 

Pe-un picior de plai,/ Pe-o gură de rai,  

Este un ținut,/ Foarte cunoscut...  

Dobrogea cea veche / Fără de pereche.  

Despre ea se spune, / Încă din vechime, 

Că-i ținut bogat, / De ape scăldat.... 

 Într-un sat liniștit aflat la marginea Mării Negre, pe frumoasele plaiuri dobrogene, convietuiau în armonie o 

mulțime de oameni cu familiile lor.  

 După strămoșii lor, unii erau români, alții tătari sau turci, alții macedoneni sau aromâni. Trăiau în acel loc și câțiva 

ruși-lipoveni, chiar și câțiva rromi.... Dar, indiferent cum își spuneau după strămoși, cu toții erau mândri de originea lor și 

de satul românesc în care trăiau în bună înțelegere! 

 Pentru a nu uita care le este trecutul stămoșeasc, fiecare familie se îngrijea să povestească pruncilor lor care le 

sunt străbunii, din care colț de lume au călătorit, ce fapte de vitejie au făcut și cum au hotărât să se stabileacă pe aceste 

meleaguri... Nu uitau să le transmită credințele, obiceiurile și de a le vorbi despre mândria de a face parte dintr-un neam 

vrednic, indiferent cum s-ar numi el! 

 Din acest motiv, în fiecare vară se organiza pe dealul înflorit al satului „Sărbătoarea armoniei dobrogene”, unde 

erau poftiți cu mic cu mare să se veselească și să se mândrească fiecare cu ce are mai frumos. 
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 Primii care începeau pregătirile erau cei mici: școlarii și preșcolarii. Așa se face că Ianis un elev din clasa I, vestit 

pentru frumusețea vocii sale, a fost rugat să interpreteze cântece vechi armânești pentru a a-i veseli pe participanți. Băiatul, 

încântat peste măsură, a pornit către casă pentru a-și anunța familia despre eveniment. El știa că toată lumea are nevoie de 

straie de sărbătoare, în caz contrar nu puteai participa. Tradiția strămoșească trebuia respectată! 

Ajuns acasă o întâlnește pe surioara lui Anatasia care pleca la grădiniță.... 

Plin de bucurie i-a povestit ce i s-a întâmplat, apoi o roagă să ducă vestea doamnei educatoare și colegilor. Știa că, în fiecare 

an, copiii mici care participau la petrecere erau foarte apreciați!!! Ei erau cei mai nostimi și frumoși! 

 Anastasia a plecat grăbită să ducă vestea la grădiniță. Se simțea foarte importantă în acest rol. De aceea, la 

Întâlnirea de dimineață a comunicat noutatea, pentru a fi dicutată cu d-na educatoare și cu colegii. De la d-na educatoare, 

copiii au înțeles importanța și semnificația momentului precum și faptul că este necesar să se îmbrace cu costume naționale. 

 Spre sfârșitul programului, Maria și Alara s-au apropiat de prietena lor Anastasia dornice de a vorbi despre 

hăinuțele de sărbătoare deoarece nici una nu știa dacă are acasă un costum tradițional. 

 Maria și-a amintit că bunica ei ținea în cufărul de zestre multe comori vechi: obiecte și straie de când era mică .... 

Le-a spus fetelor acest lucru și a plecat în grabă spre casa bunicii. 

Bunica a primit-o cu drag și după ce a ascultat-o a scos din cufăr cel mai frumos costum pe care i l-a dăruit, spunându-i : 

-Să-l porți cu fruntea sus! De acum încolo tu vei fi mândria noastră! 

 Fetița a plecat liniștită spre casă. 

 La rândul ei, Alara își dorea foarte mult să-și impresioneze colegii, îmbrăcând cel mai strălucitor costum tătărăsc. 

Neliniștită, stătea ca pe ace pe covorul de la grădiniță  așteptându-și mama. Știa că de câte ori are o problemă, aceasta o 

ajuta să  iasă învingătoare. 

 Când chipul mamei a apărut în ușă, Alara a zburat în brațele ei și, dintr-o suflare i-a spus tot ce avea pe suflet. Ca 

de obicei, mama a înțeles temerile copilei și a asigurat-o că nu trebuie să-și facă griji. Costumul este acasă de multă vreme 

și a așteptat-o să crească pentru a i se potrivi. Tot ce avea de făcut era să-l probeze și să-i învețe povestea, deoarece orice 

costum vechi are o istorie ce trebuie spusă mai departe... Alara, fericită, a promis că va învăța cu drag să-și prezinte 

costumul de sărbătoare. 

 În tot acest timp, Anastasia era linistită. Ea știa ca are un minunat costum armânesc în șifonierul de acasă. Îi plăcea 

foarte mult și își amintea ce mândră a fost când l-a purtat anul trecut la un eveniment în familie. Tot ce avea de facut era 

să-l scoată și să-l aerisească. 

 Zis și făcut! A urcat în odaie și a deschis șifonierul, apoi a început să țipe cât o ținea gura: 

- Mami, mami am vazut un șoricel!!!! A ieșit din dulap... 

 Mama a apărut într-un suflet, a liniștit-o pe Anastasia apoi a scos costumul fetiței. Îngrozite au vazut că șoricelul 

ronțăise o parte din catifeaua de la .... și o bucățică din cămasa de pânză. Fetița a început din nou să plângă cu supine. 

 În acel moment, mama Anastasiei și-a amintit că bunica Mariei este foarte pricepută la cusutul costumelor 

populare și ar putea să o ajute să repare stricăciunile făcute de șoricel. De asemenea mama Alarei avea o catifea veche pe 

care o păstrase de la costumul ei tătărăsc. Toată lumea știa că ambele etnii folosesc catifeaua pentru costumele tradiționale.  

 I-a spus copilei acest lucru și s-au hotărât să  ceară ajutorul...  

 A doua zi, trei femei: o româncă, o tătăroaică și o armâncă lucrau ca niște prietene alături de fetițele lor să termine 

costumul Anastasiei. 

 Ianis le-a vazut și le-a promis ca la „Sărbătoarea armoniei dobrogene” va cânta cu mare drag pentru prietenie și 

le va pofti pe toate la o horă minunată. Era limpede că sărbătoarea din acest an va fi una deosebită după atâta străduință! 
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            5 OCTOMBRIE 2021-  ZIUA INTERNAŢIONALĂ A EDUCAŢIEI 

 

                                                                 Rotar Ancuţa, Şcoala Gimnazială Nr.3 Marginea 

                                             Localitatea Marginea/ Judeţ Suceava 

 

 

          Educația reprezintă un proces de formare a omului , viaţa din afara şcolii sã continue, sã completeze, sã consolideze 

şi sã desãvârşeascã opera educativã într-un adevãrat comportament european. 

         Pregãtirea copiilor ca viitori cetãţeni ai Uniunii Europene a devenit o provocare şi o necesitate prefiguratã de un viitor 

imprevizibil, care îi va solicita sã trãiascã într-o permenentã stare de adaptare pentru a putea face faţã schimbãrilor de zi 

cu zi. 

        Generaţiile pe care le educãm şi le instruim acum în şcoalã sunt generaţiile care au avut ocazia sã trãiascã explozia 

internetului, forţa telecomunicaţiilor şi sã- şi schimbe modul de gândire şi de acţiune. 

       Având convingerea cã formarea unei conduite educative la micii şcolari constituie un aspect  foarte important al 

activitãţii instructiv- educative şi cã acesta se realizeazã, atât în şcoalã, cât şi în afara ei, prin activitãţile extracurriculare şi 

printr-o strânsã colaborare cu familia şi comunitatea localã  elevii clasei a III-a de la Şcoala Gimnazială Nr.3 Marginea 

coordonaţi de doamna profesor învăţământ primar, Rotar Ancuţa,  au realizat activități educative cu tematică specifică zilei 

de 5 octombrie.  

        Activitatea a început cu un exerciţiu de tip  brain-storming  cu titlul : „Educaţia” la care fiecare elev a contribuit cu 

câte un cuvânt cheie. Apoi s-a discutat despre pilonii învățării stabiliți de UNESCO, despre dreptul la educație, rolul pe 

care îl are școala , familia, comunitatea şi biserica. 

         La final, elevii clasei a III-a  au realizat texte creative, planşe didactice şi afişe  cu titlurile:”Educaţia în jurul lumii”, 

„Curcubeul educaţiei”, „Copacul educaţiei” , „Colaj de desene”. 

       Activitatea a fost încununată de succes, elevii înţelegand că: „ educaţia este pâinea sufletului care ne hrăneşte zi de 

zi”. 
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                                            EDUCAŢIA ÎN JURUL LUMII 

 

                                                  COPACUL EDUCAŢIEI 
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COLAJ DE DESENE 
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PROIECT 

RELATIA DE PARTENERIAT GRADINITA-SCOALA-FAMILIE 

 
 

Prof.inv.primar Stanescu Monica 

Gradinita10  Buzau - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV” 

Iolanda Balas Soter” Buzau 

 

 
TEMA PROIECTULUI – INTEGRAREA SCOLARA 

MOTIVAREA PROIECTULUI 

• In cadrul actiunii de reformare a sistemului de invatamant si  reasezare a lui pe baze moderne,se subliniaza tot 

mai intens ideea parteneriatelor educationale,ce creaza oportunitati de 

cooperare,consultare,comunicare,conlucrare in vederea atingerii unui scop comun.In urma consultarilor 

reciproce,a nevoilor resimtite de ambii parteneri s-a stabilit un acord intre unitatile de invatamant implicate. 

Acest proiect s-a nascut dintr-o serie de neajunsuri intampinate cum ar fi :relatia sporadica dintre scoala si 

gradinita,necunoasterea suficienta a prevederilor celor doua programe,neconcordanta de cerinte,dezorientarea 

parintilor in ce priveste cerintele scolii,nehotararea lor cu privire la inscrierea copiilor la scoala.  

  Analiza SWOT mai releva si necesitatea unor intalniri comune,educatoare-invatatori-parinti,pentru ca parintii sa 

cunoasca invatatorul la care isi va inscrie copilul,si unele din cerintele minimale ale scolii.,dupa cum s-a impus si o mai 

larga implicare a parintilor in  pregatirea afectiva a copiilor pentru integrarea scolara. Parteneriatul intre cele doua 

institutii de invatamant,urmareste gasirea celor mai eficiente cai pentru a asigura adaptarea prescolarilor la noua etapa din 

viata lor,scoala, dupa cum vizeaza si imbunatatirea pregatirii profesionale a cadrelor didactice prin activitati organizate in 

scoala si gradinita,valorificand cunostintele,experienta,cadrelor si baza materiala a unitatilor implicate. 

   Proiectul se inscrie in cadrul legal si institutional stabilit de minister,prin Programul de reforma a invatamantului si 

legislatia specifica invatamantului preuniversitar. 

 

MIJLOC DE REALIZARE – schimb de experienta 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode/tehnici 

-intalniri de lucru,discutii informale,activitate mixta,interactiva,dezbateri,relatari,expuneri,lectie demonstrativa,joc ;   

GRUP TINTA –  educatoare ,invatatori,copii; 

BENEFICIARI  

- directi -  copii,educatoare,parinti; 

SCOPUL – gasirea unor modalitati viabile de colaborare intre educatoare si invatatori pentru integrare scolara a copiilor 

si pregatirea parintilor pentru integrarea copiilor in activitatea scolara ; 

OBIECTIVE 

                 *structurarea unor modalitati de cooprare intre cele doua unitati de invatamant ; 

                 *asigurarea continuitatii de cerinte intre gradinita si scoala; 

                 *pregatirea afectiva a copiilor pentru scoala ; 

                 *cunoasterea de catre parintii copiilor a cerintelor scolii ; 

                 *cresterea increderii parintilor in viitorul copiilor,faurit cu ajutorul scolii; 
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                 *asocierea familiei in sprijinirea actiunilor gradinitei; 

                 *cresterea interesului parintilor pentru unitatea noastra; 

 

OPORTUNITATI - activitatile propuse in proiect pot imbunatati substantial calitatea actului didactic,relatia educator-

copil,educator-invatator,educator-parinte si pot contribui la pregatirea afectiva a prescolarilor pentru scoala,la stimularea 

interesului copiilor pentru activitatea scolara. 

LOCATIA - Gradinita nr.10 / Liceul cu Program Sportiv »Iolanda Balas Soter »Buzau 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI  an sc. 2021 –2022 

REZULTATE DEZIRABILE  

1. la nivelul resurselor umane 

- conturarea unei imagini privitoare la pregatirea profesionala a educatoarelor si modul in care contribuie 

la imaginea pozitiva a unitatii de invatamant ; 

- perfectionarea cadrelor didactice; 

- imbunatatirea relatiei educatoare-invatator ,educatoare-copil,invatator-copil,invatator-parinti,cadre 

didactice-comunitate locala ; 

2. la nivelul cresterii eficacitatii externe a unitatilor de invatamant 

- popularizarea imaginii gradinitei ; 

- cresterea interesului parintilor pentru gradinita ; 

- dezvoltarea unui schimb de experienta si cu alte unitati scolare ; 

 

ECHIPA ACTIVA  

– initiator 

– educatoare/resp.comisie metodica 

– invatator/resp.comisie metodica 

– resp.comitet de parinti 

RESURSELE PROIECTULUI 

*resurse umane –  cadre didactice, copii, parinti, directori                                                                                                                  

*resurse materiale-intreaga baza materiala a unitatii ce deserveste procesul de invatamant                                                                    

                           -mijloace didactice necesare desfasurarii activitatilor didactice demonstrative                        

*resurse financiare –bugetul personal al educatoarelor,posibile sponsorizari ;  

MONITORIZARE– inregistrare foto si video  

FOLLOW-UP – nevoia de a continua parteneriatul peste durata de implementare ;largirea schimbului de experienta si cu 

alte scoli ;                                                                                                    
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SUMAR DE ACTIVITATI 

 

Nr.crt. 

 

TEMA ACTIUNII 

 

DOMENIUL 

DE COMPE-

TENTA 

 

MIJLOC DE 

REALIZARE 

CONTINU 

TURI 

 

LOCATIA 

 

RESP.. 

1 Intalniri intre parteneri Relatia grad-

sc-familie 

 

Vizita de lucru 

Cunoastere 

reciproca 

LIC 

SPORTIV 

Grad.10 

Resp.c. 

met. 

2 Cum va fi scoala 

mea ? 

  

vizite 

Vizite cu copiii la 

scoala 

Lic sportiv Ed. T.E. 

J.A. 

3 Ne imprietenim cu 

scolarii 

curriculum  

jocuri 

Jocuri organizate 

cu elevii claselor 

 

Gradinita 

10 

Inv.cls. 

4 Ce inseamna sa fii 

elev ? 

  

Ora de curs 

Part. presc.la o 

ora de curs 

Lic Sportiv  Ed. 

T.E. 

Inv. 

5 « De-a scoala »   

 

-Joc didactic 

-act.interactiva 

Activitate 

demonstr. 

 

 

Gradinita 

10 

Ed,T.E. 

J.A. 

 

 

 

6 

 

 

Muncim impreuna 

 Act.pract. 

Expozitie 

Elevii si 

presc.desf. o 

activit pract. 

-se realizeaza o 

exp. cu lucrari 

manuale 

 

Lic 

Sportiv/Gra

dinita 

 

 

 

Edu.si 

invatat. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

Importanta 

parteneriatului 

Relatia grad-

sc-familie 

 

 

Dialog 

relatari 

-Se subliniaza 

cerintele unui 

parteneriat 

eficient 

-se evidentiaza 

beneficiile 

comune  

 

 

Grad.nr.10 

 

 

Educ.si 

inv.impl

ic.in 

proiect 

Ne intrebati,noi va 

raspundem ! 

 

 

 

Intalnire de 

lucru 

Informarea 

parintilor despre 

cerintele scolii 

 

 

 

Grad.nr.10 

Inv.educ

. 

Impresii,ganduri, 

indoieli 

  

consiliere 

Informarea 

parintilor despre 

cerintele scolii 

-consilierea 

parintilor 

 

 

 

Grad.10. 

 

Educ.si 

inv. 

Va asteptam in vizita !  Vizita de lucru Vizitarea scolii de 

catre parintii 

copiilor 

-informari recipr. 

 

 

 

Lic Sportiv  

BUZAU 

 

Educ. 

Invat. 
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         SCÉNARIO DIDACTIQUE 

Professeur: prof. Mirica Florentina-Alina  

Liceul Tehnologic Lazar Edeleanu Ploiesti 

Public: Adolescents 

Niveau : niveau A2, classe Xème, L2 

Compétences visées : compréhension de l’oral, production orale,  production écrite 

Durée : 40 minutes 

Support : la chanson Si -Zaz 

Matériel : Clip disponible sur You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=W4DTYmmTsyQ 

Thème : L’expression de l’hypothèse 

Compétences : 

➢ Linguistiques : - employer la phrase conditionnelle (structure hypothétique si + imparfait + conditionnel 

présent) 

➢ Communicatives : - formuler des hypothèses                           

➢ Méthodologiques : - se présenter soi-même à l’aide de la technique du portrait chinois 

➢ Socio-culturelles :- la chanson française 

Supports : fiches de travail, la chanson « Si » chantée par Zaz  

 

Déroulement : 

Mise en route : 

• Distribuer les fiches aux élèves 

• Exploiter les prérequis (le conditionnel présent) 

 

Travail des élèves 

Découverte de nouvelles notions de grammaire: 

• Identifier les temps employés dans les constructions avec si dans la chanson de Zaz 

• Écouter la chanson et compléter les paroles de la chanson 

• Identifier la règle pour formuler des hypothèses 

 

Approfondir les nouvelles connaissances 

• Proposer aux élèves des exercices sur la fiche de travail 

• Proposer aux élèves des exercices d’imagination – développer leur propre portrait chinois  

• Corriger les exercices 

 

Évaluation de l’activité: directe en cours, en vérifiant le travail de chaque élève, le devoir 

 

 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 

I. Mise en route – suggestions méthodologiques 

https://www.youtube.com/watch?v=W4DTYmmTsyQ
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- Remue-méninges sur la chanson française: demander aux élèves de donner des exemples de chanteurs français qu’ils 

connaissent et de nommer une chanson favorite en français. Faire parler les apprenants sur leurs connaissances en matière 

de musique. 

II. Travail des élèves : 

Compréhension globale 

Expliquer aux élèves qu’ils vont écouter une chanson française. Pour une première écoute ils ont à découvrir à qui s’adresse 

la chanson et quel sont les temps les plus utilisés. 

1. Écouter la chanson « Si » interprétée par Zaz 

- Demander aux élèves de résoudre les premières deux exercices sur la fiche de travail pour découvrir le texte de la 

chanson. 

Compréhension détaillée 

2. Écouter la chanson « Si » interprétée par Zaz, pour la deuxième fois, pour une compréhension plus détaillée 

- Demander aux élèves de remplir les espaces libres avec les mots qu’ils entendent 

- Demander aux élèves de reconnaître les verbes à l’imparfait et les verbes au conditionnel de la chanson 

- Proposer aux élèves de classifier les verbes en deux colonnes 

Mise en commun des réponses. Après quelques minutes, demander à chaque élève de présenter le résultat de son travail à 

l’ensemble de la classe.   

- Faire les élèves découvrir la deuxième règle du si conditionnel  

Les élèves écrivent dans leurs cahiers la nouvelle règle du si conditionnel 

 

Systématisation  

3. Demander aux élèves de faire les autres exercices sur la fiche de travail. (travail individuel) 

- Faire travailler les élèves individuellement le portrait chinois 

Discussions.  

III. Devoir :  

L’exercice 3, à la page 72 du manuel.  

IV. Prolongement possible : s’imaginer ce qu’ils feraient s’ils étaient le maire d’une ville 

V. Évaluation de l’activité : directe en cours, en vérifiant le travail de chaque élève et de chaque groupe au fur et à 

mesure et à la fin de l’apprentissage. 

 

Fiche 1 -ZAZ -SiSi j'............. l'amie du bon Dieusi je ............. les prières, si j'.............. le sang bleu,le don d'effacer et 

tout refaire. 

Si j'..............reine ou magicienne,  

princesse, fée, grand capitaine, 

d'un noble régiment, 

si j'................ les pas d'un géant. 

Je ..............du ciel en misère, 

toutes les larmes aux rivières, 

et ................... des sables où fuit même l'espoir.  

Je ....................des utopies, plier ................. interdit, 
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on ne .....................plus les regards. 

Si j'.................des mille et des cents,   

le talent, la force ou les charmes,  

des maîtres, des puissants, 

si j'.................les clés de leurs âmes. 

Si je ................ prendre les armes,  

au feu d'une armée de titans, 

j'..................... des flammes, 

dans les rêves éteints des enfants. 

Je ......................... des couleurs aux peines, 

j'..................des édens, 

aux pas de chances, aux pas d'étoiles, aux moins que rien. 

Mais je n'ai qu'un cœur en guenille,  

et deux mains tendues de brindille, 

une voix que le vent chasse au matin. 

Mais si nos mains nues se rassemblent, 

nos millions de cœurs ensemble,si nos voix s'...................,quel hiver y .................. ? 

  

Fiche 2 

Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le 

présent.  

Exemples : Elle ne va pas à ses cours parce qu’elle est malade. Si 

elle n’était pas malade, elle irait à ses cours.  

1. Elles ne vont pas au théâtre parce qu’elles n’ont pas le temps. 

________________________________________________________  

2. Nous ne faisons pas de promenade parce que la chaussée est glacée. 

________________________________________________________  

3. Je ne peux pas dormir parce que les voisins font trop de bruit. 

________________________________________________________  

4. Il n’a pas d’argent parce qu’il n’a pas de travail. 

________________________________________________________  

5. Vous ne sortez pas souvent parce que vous n’avez pas d’auto. 
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IMPACTUL PSIHO-SOCIO-PEDAGOGIC AL FORMĂRII COMPETENȚELOR SOCIALE 

ASUPRA DEZVOLTĂRII COPIILOR CU DIZABILITĂȚI MINTALE 
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Analiza studiilor științifice privind competențe sociale la elevi. 

Modificările realității sociale, economice şi culturale, alături de noile provocări ale lumii contemporane (explozia 

informațională, generată de ritmul rapid de dezvoltare al științei şi tehnicii, precum şi de ritmul rapid de uzură al 

cunoștințelor ş.a.) au impus schimbări de anvergură în proiectarea şi implementarea politicilor şi strategiilor 

educaționale.[17]. Toți copiii învață din interacțiunea cu alți oameni (părinți, frați/surori şi semeni, educatori/profesori)  şi 

din experiența obținută în diferite medii din viața lor (casa, școala, comunitatea). În cazul copiilor cu dizabilități mintale 

acest lucru este adesea trecut cu vederea când acești copii sunt percepuți ca „diferiți”. Într-adevăr, lipsa progresului în 

învățare sau dezvoltarea mai lentă erau numite efect al deficiențelor lor, al restricțiilor întâlnite în interacțiunile cu ceilalți 

şi al participării în diferite medii. Multe din efectele nedorite ale dizabilităților pot fi limitate când copiii au posibilitatea să 

interacționeze cu semenii şi adulții din comunitatea lor, să se expună unui șir variat de medii care ar minimaliza impactul 

deficienței lor, să fie instruiți de către părinți şi educatori/profesori care îi ajută să-şi dezvolte noi competențe. [10, p.21]. 

Se accentuează că diferențele dintre oameni sunt normale, că învățământul trebuie să se adapteze la aceste diferențe şi la 

cerințele specifice de educație care derivă din ele, mai degrabă decât să obligăm copilul să se adapteze unor aserțiuni pre-

fabricate privind scopul şi natura învățământului. Educația incluzivă caută să răspundă tuturor necesităților copiilor, 

tinerilor sau adulților, contribuie la promovarea formelor de învățare diferită. cu un accent deosebit pe cei vulnerabili la 

marginalizare şi excludere socială. 

Deficiența mintală ce afectează 2-3% din populație se definește ca stare funcțională specială care apare în copilărie 

şi care se caracterizează prin valoarea scăzută a coeficientului de inteligenta (IQ) şi limitarea funcțiilor adaptative. Reflectă 

relația între așteptările mediului în care trăiește şi posibilitățile individului. Imposibilitatea funcționării sociale este o 

trăsătură asociată dizabilității mintale. Majoritatea studiilor despre persoanele cu deficiență mintală au fost centrate pe 

întârzierile lor în dezvoltarea cognitivă, acordându-se o mai mică importantă funcționării sociale şi emoționale ale acestor 

subiecți. Această abordare a fost treptat modificată, odată cu recunoașterea tot mai largă a faptului că relațiile sociale din 

cadrul grupului de vârstă pot influenta pozitiv capacitatea de adaptare a copilului cu deficiență mintală, stima lui de sine şi 

chiar dezvoltarea cognitivă ulterioară (Johnson, 1989, Gootman 1993).[15] 

Alte studii indică faptul că majoritatea copiilor cu întârzieri în dezvoltare mintală prezintă şi deficiențe în 

interacțiunile sociale (Guralnic, 1989, Groom, 1995). În comparație cu subiecții fără dizabilități, acești copii au mult mai 

puține relații sociale stabile, oferă mai puține feed-backuri în interacțiunile cu ceilalți şi sunt implicați într-un număr mai 

redus de interacțiuni sociale şi în jocuri de grup. Totodată se atrage atenția asupra diferențelor între copiii cu dizabilități 

mintale severe în dezvoltare - în cazul acestora, deficiențele în domeniul interacţiunilor sociale fiind oarecum firești şi cei 

cu deficiențe ușoare, dificultățile acestora în interacțiunile cu semenii fiind mai subtile şi îmbrăcând forme mai diverse.  

Abordarea conceptului de competenţă în domeniul pedagogiei relevă mai multe dimensiuni ale acestei categorii, şi 

anume – manifestarea capacităţilor, deprinderilor, abilităţilor individului în planul relaţiilor interpersonale în scopul facilitării 

adaptării, integrării lui în câmpul social. Începând cu anii 90 ai secolului XX, conceptul de competenţă socială devine subiect 

https://www.facebook.com/upscofficial/
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de studiu pentru mai mulţi cercetători: Weinert F.E. [26], Wine J.D. [27], Shroder H., Vorwerg M. [23], Ullrich R., Ullrich de 

Muynck R. [15], Phingsten U., Hintesch R. [18], Dutrénit J.-M. [7], M. Argyle [2,3], S. Moscovici [13] etc. Respectiv, studiile 

sunt orientate spre clarificarea definiţiei, a componentelor conceptului de competenţă socială în lucrările lui U. Phingsten şi 

R. Hintesch [18], F.E. Weinert [25], etc. Alte cercetări s-au referit la determinarea caracteristicilor persoanei social 

competente: R. Ullrich / R. Ullrich de Muynck [24], H. Shroder şi Vorwerg M. [23]; la concretizarea rolului competenţei 

sociale în procesul de adaptare la diferite vârste: T. Slama-Cazacu [15]. Vizavi de cercetarea fenomenului de marginalizare şi 

integrare a diferitor categorii de persoane s-au făcut încercări în diagnosticarea competenţei sociale: J.-M. Dutrénit [7], S.L. 

Odom [14] ; în studierea competenţei sociale în raport cu sănătatea mintală: M. Argyle [2], O. Gavril [11] ; a competenţei 

sociale şi dezadaptarea socială, integrarea în diverse grupuri sociale: în clarificarea relaţiei dintre personalitate şi competenţa 

socială: V. Robu [21], etc. 

    Un aport notabil în studierea competenţei sociale l-a adus psihologul M. Argyle, care a introdus în vehiculaţie termenul 

de competenţă socială şi a propus modelul descriptiv şi explicativ al componentelor competenţei sociale în baza asemănării 

cu modelul competenţei motrice [2]. Remarcăm şi contribuţia cercetătorului francez J.-M. Dutrénit, lucrările căruia 

demonstrează importanţa dezvoltării competenţei sociale pentru succesul academic şi profesional; rolul muncii sociale în 

formarea competenţei sociale etc. [18].  

     Argyle (1998) propune un model descriptiv şi explicativ al competenţelor sociale, în care diferenţiază şapte componente: 

asertivitatea, gratificaţia şi sprijinul, comunicarea nonverbală, comunicarea verbală, empatia şi cooperarea, cunoaşterea şi 

rezolvarea problemelor, respectiv prezentarea de sine. Autorul englez consideră competenţele sociale ca fiind dobândite în 

cursul experienţelor din viaţa de familie (deci, prin educaţie), prin interacţiunile din cadrul grupurilor informale de prieteni 

şi, mai târziu, prin interacţiunile prilejuite de activitatea profesională în diverse organizaţii. 

Competenţele sociale variază în funcţie de o serie de variabile, precum: sexul, vârsta, clasa socială de apartenenţă sau 

caracteristicile personalităţii indivizilor. Competenţele sociale pe care le deţine o persoană produc efecte importante în 

planul popularităţii, relaţiilor sociale, familiale şi conjugale, al sănătăţii mentale, al stării de bine percepută de către 

persoană şi în plan profesional. De aceea, numeroşi autori au susţinut necesitatea antrenării competenţelor sociale în 

populaţia generală, în diferite grupuri ocupaţionale/profesionale, chiar şi în cazul persoanelor care prezintă diverse tulburări 

psihice. 

Competenţele sociale nu pot fi analizate în afara cadrului general al organizării şi structurării personalităţii individului 

uman. Aceasta, întrucât personalitatea reprezintă una dintre componentele ansamblului dinamic de influenţe pe care este 

eşafodată conduita umană în diverse contexte: conjugal, parental, familial, profesional. 

Analizând sursele ştiinţifice în domeniul de interes, putem concluziona: competenţa socială rezidă în faptul că ea 

prezintă un fenomen psihosocial ce reflectă o achiziţie psihică căpătată de individ în procesul socializării cu ajutorul căreia 

acesta poate să îndeplinească câteva funcţii: să aleagă modele de comportament eficiente în situaţiile de interacţiune; să 

regleze adaptarea la medii sociale noi; să producă influenţă social dezirabilă asupra altor persoane; să exprime 

individualitatea; să determine nivelul relaţiilor interpersonale între individ şi socium; să aducă performanțe sociale, să 

asigure interacţiunea persoanelor între ele; să faciliteze relaţiile interpersonale şi obţinerea stării de bine, a rezultatelor 

pozitive, iar prin aceasta şi a proceselor de adaptare, integrare, socializare.  

În psihologia socială, după cum am specificat mai sus, primul model explicativ al competenţei sociale a fost 

descris de M. Argyle în articolul său Competenţele sociale. Exemplul adus de autor se referă la competenţele motrice – de 

exemplu, mersul pe bicicletă sau şofajul, comparativ cu care şi „competenţele sociale pot fi evaluate obiectiv şi dezvoltate 

prin antrenament‖ [2, p. 23]. Autorul descrie şi explică modelul competenţei sociale, enumerând şapte componente ale 
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competenţei sociale ce duc la performanţă socială şi elementele lor: asertivitatea (refuzul cererilor; exprimare sentimentelor 

pozitive şi negative şi iniţiere, continuare şi încheiere a unei conversaţii generale), gratificaţia (recunoştinţa) şi sprijinul 

(susţinerea celorlalţi într-o situaţie sau relaţie, mărirea atracţiei celuilalt pentru ego şi creşterea cât mai mare a influenţei, 

atunci când sprijinul este în acord cu comportamentul dorit), comunicarea nonverbală (diferitele expresii ale feţei, în special 

surâsul, privirea intensă, apropiere mai mare, voce mai puternică, mai ascuţită, mai expresivă, mai multe gesturi îndreptate 

spre ceilalţi, mai puţine gesturi îndreptate spre sine), comunicarea verbală, empatia şi cooperarea, cunoaşterea şi rezolvarea 

problemelor (factorii cognitivi), prezentarea de sine (imaginea de sine, respectul faţă de sine, prezentarea de sine) [13, p. 

76].  

      În viziunea lui M. Argyle, comunicarea nu se bazează exclusiv pe exprimarea orală, ci include şi partea nonverbală: 

gesturile şi semnele sociale ale modelului competenţelor sociale, percepţiile şi feedback-ul pe care partenerii comunicării 

şi-l oferă unul celuilalt [21, p. 32-36]  

Argyle (1998) propune un model descriptiv şi explicativ al competenţelor sociale, în care diferenţiază şapte componente: 

asertivitatea, gratificaţia şi sprijinul, comunicarea nonverbală,comunicarea verbală, empatia şi cooperarea, cunoaşterea şi 

rezolvarea problemelor, respectiv prezentarea de sine. Autorul englez consideră competenţele sociale ca fiind dobândite în 

cursul experienţelor din viaţa de familie (deci, prin educaţie), prin interacţiunile din cadrul grupurilor informale de prieteni 

şi, mai târziu, prin interacţiunile prilejuite de activitatea profesională în diverse organizaţii. Competenţele sociale variază în 

funcţie de o serie de variabile, precum: sexul, vârsta, clasa socială de apartenenţă sau caracteristicile personalităţii 

indivizilor. Competenţele sociale pe care le deţine o persoană produc efecte importante în planul popularităţii, relaţiilor 

sociale, familiale şi conjugale, al sănătăţii mentale, al stării de bine percepută de către persoană şi în plan profesional. De 

aceea, numeroşi autori au susţinut necesitatea antrenării competenţelor sociale în populaţia generală, în diferite grupuri 

ocupaţionale/profesionale, chiar şi în cazul persoanelor care prezintă diverse tulburări psihice. [22, p. 16]       Drept 

componente ale competenţei sociale H. Shroder şi M. Vorwerg numesc patru trăsături de personalitate: comunicabilitatea 

(potenţialul comunicativ al personalităţii); decizia de a construi relaţii, capacitatea de comunicare (care poate fi considerată 

componentă a comunicabilităţii); capacitatea de a influenţa şi concepţia Eului, autorespectul. Dintre toate aceste trăsături 

prioritate i se oferă concepţiei Eului [23, p. 48-63].Psihologii germani :U. Phingsten şi R. Hintesch menţionează trei 

componente ale competenţei sociale: dezvoltarea mijloacelor cognitive de autocunoaştere, a posibilităţii de autoreglare 

emoţională şi a cunoştinţelor cu caracter procedural [18]. 

În limbajul pedagogic termenul de competenţă este introdus în SUA de N. Chomsky (1965), care face o distincţie 

între competenţa lingvistică (capacitate internă) şi performanţa lingvistică (actualizarea competenţei). Ideea lui N. 

Chomsky şi-a lăsat amprenta şi în alte domenii, precum psihologia cognitivă, unde conceptul de competenţă reflectă mai 

bine rezultatele procesului de învăţare decât conceptul de performanţă, punând accent pe cunoştinţele procedurale [18].În 

baza complexităţii sale, structura conceptului de competenţă socială, suscită neclarităţi, respectiv, diferenţierea conţinutului 

în componente, elemente, aspecte, caracteristici etc. sau substituirea termenilor demonstrează, de fapt, tendinţa 

cercetătorilor de a elucida conţinutul acestui termen.  

Maika Margalit (1996) a realizat un studiu privind comportamentele din mediul şcolar al adolescenţilor cu 

deficienţe mintale, realizând o comparaţie între modul în care fiecare subiect şi-a evaluat propriul comportament, evaluarea 

profesorului faţă de comportamentul subiecţilor şi evaluarea făcută de un observator extern, urmărind să stabilească măsura 

în care aceste rezultate sunt predictive pentru orientarea în sarcină a adolescenţilor. Cercetătoarea a avut în vedere 

importanţa dezvoltării abilităţilor sociale pentru copilărie şi adolescenţă. Deficitele în abilităţile sociale la această vârstă, 

mai ales cele legate de stabilirea şi menţinerea unor relaţii cu persoanele de aceeaşi vârstă şi cu persoanele adulte, nu numai 
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că au un impact negativ asupra funcţionării interpersonale la vârsta adultă, dar reduc calitatea şi cantitatea experienţelor de 

învățare din mediul școlar. Practica demonstrează că atingerea unor performanţe, reuşita socială, incluziunea în grupuri noi 

constituie o problemă mult mai extinsă. Pe lângă aceasta, rezultatele obţinute până acum nu formează imaginea integrală a 

dezvoltării competenţei sociale în ontogeneză, nu sunt studiate consecutiv perioadele de vârstă din perspectiva psihosocială, 

prezentând abordarea fenomenului doar fragmentar. De asemenea, rezultatele existente se axează, cu precădere, pe aspectul 

cantitativ şi mai puţin, pe dimensiunea calitativă a subiectului vizat. Actualmente, în România și Republica Moldova sunt 

puține studii referitor la subiectul dat, cu excepţia celor ce relevă studiul competenţelor necesar a fi dezvoltate în procesul 

educaţional, de aceea considerăm necesară cercetarea dezvoltării competenţei sociale, mai cu seamă, în contextul facilitării 

relaţiilor interpersonale, a incluziunii educaţionale şi sociale a copiilor.[15] 

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. Din cele expuse se conturează o problemă care reiesă din faptul 

că la momentul actual există, pe de o parte, o conștientizare a importanţei primordiale a competenţei sociale pentru elevii 

cu dizabilități mintale ca instrument de socializare în societate, şi, pe de altă parte, deficitul de informaţie psihopedagogică 

specială referitor la particularitățile specifice procesul dezvoltării acestei competenţe.  

Deşi utilizarea competenţei sociale ca şi criteriu de identificare a persoanelor cu deficientă mintală constituie o 

idee interesantă, în lipsa unor cercetări speciale evaluarea ar fi foarte greu de realizat. Din acest motiv, utilizarea 

coeficientului de inteligenţă drept principal criteriu în identificarea deficienţei mintale a fost, cel puţin în parte, rezultatul 

incapacităţii de a stabili un consens cu privire la componentele comportamentului social competent şi la modalităţile de 

evaluare a acestora. Spre exemplu, competenţa socială a fost definită pe rând în termeni de comportament social 

corespunzător în raport cu normele sociale, prezenţa sau absenţa relaţiilor cu persoane de aceeaşi vârstă, şi chiar prin 

percepţia individului asupra propriei competenţe. Mai mult chiar, unii autori au acordat o importanţă mai mare duratei 

interacţiunii sociale drept criteriu pentru evaluarea competenţei sociale, în timp ce                                         alţii s-au 

concentrat asupra calităţii acestor interacţiuni.  Sintetizând modalităţile de abordare a conţinutului competenţei sociale în 

literatura de specialitate susținem viziunea Pavlenco L. [15] asupra structurii competenţei sociale, care a inclus următoarele 

trei componente: cognitiv-afectivă, intenţională şi comportamentală. Autorul a stabiliţ indicatorii fiecărei componente, 

astfel indicatorii componentei cognitiv-afective sunt: descrierea unei situaţii de conflict şi perceperea adecvată a emoţiilor 

celuilalt; a celei intenţionale - tendinţa de comunicare în grupuri de copii şi alegerea unei strategii de comportament în 

situaţii de conflict; componenta comportamentală poate fi descrisă prin manifestarea iniţiativei, a amabilităţii, compasiunii, 

corelarea intereselor proprii cu ale altora, respectarea regulilor de grup, oferirea ajutorului. Totodată, analiza surselor 

ştiinţifice a dovedit că competenţa socială în domeniul pedagogiei speciale este mai puţin studiată. Lipsesc cercetări 

orientate spre clarificarea manifestării competenţei sociale în comportamentul copiilor cu dizabilități mintale, spre 

determinarea specificului dezvoltării acesteia la copii de diferite vârste, spre elaborarea unui set de metode. Este evident 

că aspectele sociale ale comportamentului adaptativ se schimbă atât sub aspect cantitativ, cât şi calitativ. Copiii cu 

dizabilități mintale trec de la jocul individual la jocul în grup, de la activitatea spontană individuală la interacțiunea 

cooperativă sau competitivă în grup și altele. Toate aceste comportamente, dar mai ales direcţia lor de schimbare, reflectă 

dezvoltarea competenței sociale.                                              

Evaluarea comportamentului social al copiilor cu deficienţe mintale trebuie să aibă în vedere şi persoanele cu care 

interacţionează copilul. Pentru o evaluare cât mai fidelă a comportamentului adolescenţilor, trebuie să se analizeze acest 
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comportament în contexte diferite. Studiul realizat de Margalit pornește de le evaluările comportamentului tinerilor, 

evaluări făcute de ei înşişi, de profesorii lor şi de observatori străini. Această metodă este eficientă şi în evaluarea modului 

în care tinerii cu deficienţe mintale îşi analizează propriul comportament. 

Cercetările desfăşurate până în prezent descriu doar unele aspecte ale dezvoltării competenţei sociale. Practica, 

însă, demonstrează că atingerea unor performanţe, reuşita socială, incluziunea în grupurile noi constituie o problemă mult 

mai extinsă. 

Toate aceste studii, ca şi cele realizate în asupra copiilor cu dezvoltarea tipică în domeniul psihologiei sociale, 

abordează problema în general și evidențiază faptul că factorii cognitivi, comunicativi, afectivi şi motivaționali îndeplinesc 

un rol important în dezvoltarea competențelor sociale ale copiilor. Formarea competențelor sociale la elevii cu dizabilități 

mintale abordează demersul de intervenție psihopedagogică din perspectiva științelor educației, în special a pedagogiei 

speciale, fiind interesată de particularitățile pe care le îmbracă procesul activităților extradidactice în cazul acestei categorii 

de elevi.  [15].  

În ciuda acestor dificultăţi, este evidentă tendinţa de includere a competenţei sociale în identificarea şi terapia 

persoanelor cu deficiență mintală. Aceasta se datorează în parte încercărilor de a asocia competenţa socială cu abilităţile 

social-cognitive şi abilităţile de rezolvare a problemelor. Toate aceste modele fac posibilă înţelegerea modului în care 

indivizii cu dezvoltare normală dobândesc şi exersează competenţa socială, ca şi factorii care mediază exprimarea acesteia. 

În descrierea comportamentului social competent al copiilor cu deficienţă mintală, insistăm asupra necesității cercetării 

factorilor care stau la baza competenţei sociale, aceasta constituind rezultatul interacţiunii cunoştinţelor sociale cu 

comportamentul social.  

Consultarea lucrărilor de specialitatea au condus la ideea conform căreia trăsăturile caracteristice ale societății 

contemporane imprimă note specifice componentelor sistemului social, între care educația, aliniind-o la dimensiunile 

epocii pe care o parcurgem [4]. 
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Marc Chagall și tema biblică “Visul lui Iacov” 

 

Klein Ioana Teodora 

Prof. drd. Liceul de Arte, Oradea 

 

           Marc Chagall, este un pictor unic, ca și fantezie sau creativitate, cromatica utilizată este poetică și puternică, 

culminând cu acele contraste complementare puternice. Compozițiile sale sunt niște poezii, poate chiar ode sau cântece de 

leagăn. Cromatologia este fascinantă, dominată de acel albastru, caracteristic poporului evreu, în contrast cu vermilionul 

sau roșu oranj. Aceste poeme își au originile în folclorul evreiesc și al poporului rus. Paleta cromatică folosită este una 

caldă și vie, ea se subordonează desenului, și liniei, care sunt niște descrieri magice, ale tradițiilor și obiceiurilor iudaice. 

Chagall și-a dorit să spună și să ofere povești mirifice, care se regăsesc în propriile experiențe și trăiri. A abordat o manieră 

de lucru, unică, reușind să se distanțeze de religie, fără să excludă simbolurile religioase evereiești, ca și sinagoga, hanukia, 

kipa, menora. Chagall se regăsește, în folclorul și cultura evreiască, care cunoște atunci, o adevărată renaștere și bogăție. 

Etnografii evrei încep să scrie poveștile și legendele, care altă data au fost transmise din generații în generații, oral, aceste 

tradiții etnice, bogate, sunt adăugiri și completări ale cărților sfinte, Tora2 și Talmudul3. În picturile sale, de o bogăție 

extremă a simbolurilor, a poveștilor Talmudice și a personajelor, se poate citi experiența de viață, de război, de exil, de 

pace, de exuberanță sau tristețe. Artistul nu renunță la elementul figurativ, deși climatul acelei perioade era încărcat de 

abstractizarea formelor și eliminarea oricărui subiect din tablou. Chagall, își afirmă subiectivitatea, care este conectată de 

conștiința, propriei identități. Subiectele pe care le abordează au o strânsă legătură cu istoria, caracterul lor emblematic le 

plasează, dincolo de timp și spațialitate. În picturile lui Marc Chagall, apare frecvent tema „Crucificării”, este un simbol 

universal, al suferinței și jertfirii, în special pentru poporul evreu. Obiectele rituale evreiști sunt juxtapuse creștinismului, 

de exemplu „tallit4”, pe umerii lui Christos, şi Hanukia, contopind creştinismul şi iudaismul, într-o singură reprezentare 

figurativă, Christos. Chagall nu se teme să imprime operelor sale un caracter religios care putea să pară atunci, în 

contradicţie cu preocupările artiştilor de avangardă, ci căuta să se înscrie în foarte lunga tradiţie a reprezentărilor biblice, 

occidentale şi orientale. Într-o pictură, elementul principal este poarta cimitirului, care dă și titlul picturii, poarta are 

reprezentată steaua lui David și este decorată cu litere ebraice. Fraza scrisă, este la baza frontispiciului și spune cuvintele 

lui Dumnezeu, din cartea profetului Iezechiel: “Iată, Eu voi deschide mormintele voastre și voi scoate pe voi, poporul Meu, 

dim mormontele voastre și vă voi duce în țara lui Israel...5”. Desenează teme religioase, într-o manieră unică, încărcată de 

farmec, vivalitate și bucurie (Fi.15) – aceea exuberanță specifică etniei, de exemplu: „Zidului de Vest al Ierusalimului”, 

care aminteşte „Zidul Plângerii”, „Scara lui Jacob”, care aminteşte gravura „Visul lui Iacob” din ilustraţiile pentru Biblie, 

sau o primă idee care va cunoaşte dezvoltări ulterioare, „Pogromul” evocă unele scene din „Răstignirea albă”. El a combinat 

limbajul vizual al modernismului abstract, cu elemente narative, emoţii, nostalgie, fantezie şi influenţe folclorice. 

          Scara lui Iacob duce omul spre deplinătatea ființei sale, pe care niciodată nu o va atinge, dar o va căuta mereu. Ea 

reprezintă legătura dintre om și idealul său, legătura care dă forță omului de-a se constitui pe sine ca și conștiință în 

 
2 Tora sau Pentateuh cuprinde cele cinci cărți ale lui Moise, din Vechiul Testament. Pentru religia iudaică sunt cele mai importante 

texte sacre. 
3 Talmudul, numit în mod tradițional Shas, conține cele șase ordine ale Torei orale. Este o culegere de opinii docte sub formă de 

dialoguri, ale vieții, d.p.d.v. iudaic.  
4 Tallit, cuvânt de origine evreiască, reprezintă eșarfa de rugăciune. 
5 Vechiul Testament, Ezchiel 33-37 
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acensiune, prin fiecare ipostază a exteriorizării sale. Iudaismul, își depășește mereu granițele sociale și istorice, influențând 

toate ideile care urmăreau a scoate în evidență miracolul și beatitudinea umanității și exteriorității. Acest miracol, nu-l 

poate oferi omului decât cunoașterea și setea ei veșnică. Prin aceasta, ideile iudaismului sunt contemporane fiecărei epoci, 

inclusiv epocii noastre, pentru că ele reprezintă ceea ce poate fi numit uman în om, acea dorință de invizibil, cum o numește 

Emmanuel Levinas:” Pretenție nebună de invizibil, într-o vreme când experiența lucidă a umanului, ne învață, în secolul 

douăzeci, că gândurile oamenilor se nasc din nevoi care explică și societatea, și istoria; că foamea și teama pot învinge 

orice rezistență omenească și întreaga libertate. Nu ne putem îndoi de această precalitate umană, de această stăpânire a 

lucrurilor sau ticăloșilor asupra oamenilor. A fi om, înseamnă a ști că așa stau lucrurile. Libertatea constă în a ști că 

libertatea, e un pericol. Însă a fi conștient înseamnă, a avea timpul de-a ocoli, momentul inumanului. Această perpetuuă 

amânare a orei trădării, infimă diferența dintre om și neom, este cea care fondează bunătatea, dorința de cel absolut sau 

noblețe6. 

           Încă de la originile sale, iudaismul, a reprezentat o gândire mereu nemulțumită. Fără compasiune de sine, urmează 

neîncetat căutarea, ascensiunea, care este indispensabilă și neprețuită. De abia a găsit o treaptă, care pare că răspunde 

acestei exigențe, și își și dă seama că nu deține încă, decât provizoriul și relativul. Își reîncepe construcția în ascensiune, 

care e gloria și zbuciumul său. Setea lui nepotolită de ideal, aceasta îi este propria mizerie și măreția sa, așa personifică el 

condiția umană. Nu-și pune încrederea într-un mecanism care adoarme gândirea, nu e laș, nu se supune și nu acceptă 

suspendarea căutării. El își reia mereu sarcina, și nu consideră niciodată, că plătește prea scump, pentru împlinirea ei. În 

locul creației, el pune căutarea, urcarea, mai crede chiar și când blestemă, că descurajările-i, sunt fără viitor.  

            Ascensiunea, simbolizată prin scara lui Iacob, reprezintă specificul și unicitatea structurii interioare a iudaismului. 

O formă a monoteismului apare în antichitate și la egipteni prin cultura zeului Aton, în timpul faraonului Amenhotep, un 

Dumnezeu unic, inabordabil și invizibil, foarte asemănător cu Dumnezeul iudaic, pe care Freud, în lucrarea sa “Moise și 

monoteismul” îl considera sursa de inspirație pentru Dumnezeul iudaic, plasându-l pe Moise drept un egiptean care 

propovăduiește această nouă religie, evreilor, după ce a fost abolită de marii preoți ai Egiptului. Fie că-l urmăm sau nu pe 

Freud, cert este că a existat o întâlnire între cele două culturi, iudaică și egipteană, o întâlnire care a avut influențe asupra 

ambelor culturi. Ideea de monoteism și circumcizia, le-a avut și antichitatea egipteană, dar ascensiunea continuă, ca legătură 

directă cu divinul, rămâne încă din antichitate un specific pur evreiesc, care nu va părăsi iudaismul în toată călătoria lui. 

Legându-l de Dumnezeu, ascensiunea capătă rolul de-a lega pe evreu și de oameni, de frații săi, pentru că devine un act 

comun tuturor care împărtășesc această credință. Scara, cu treptele sale nesfârșite, îl leagă de credință și învățătură, de 

Dumnezeu și de poporul Său, de trecut și viitor. Prin ea, el nu este singur, ci o celulă într-un trup, ea îl împiedică să se 

desprindă de comunitatea sa istorică și nu-l lasă să-și renege credința. 

 

 

 
6 Emmanuel Levinas, “Totalitate și infinit “, Ed. Polirom, București, 1999. 
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Marc Chagall, “Scara lui Iacov”, 1963, Colecție privată 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT - CONTABILITATE GENERALĂ 

 
PROF. DUMITRESCU MARIA OLGUȚA 

COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI: 

DATA NAȘTERII:  

CLASA: a X-a  

❖ PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ ELEVUL: 

• Întâmpină dificultăți la citirea unor termeni de specialitate 

• Scrie cu greu notițele (dislexie) 

• Are o capacitate ușor redusă de însușire  a conexiunilor unor fapte, fenomene specifice contabilității, însă 

menționez că această disciplină de specialitate îi este total nouă elevului 

❖ DIAGNOSTIC: Deficienţă psihică/uşor 

❖ SCOPUL (COMPORTAMENTUL ȚINTĂ/REZULTATUL AȘTEPTAT): 

• Dezvoltarea potenţialului cognitiv, afectiv al copilului în vederea integrǎrii lui în grupul de colegi şi în activitǎţile 

specifice disciplinei CONTABILITATE GENERALĂ. 

❖ OBIECTIVE: 

 PE TERMEN SCURT:  

• Dezvoltarea abilitǎţilor cognitive specifice vârstei adolescenței; 

• Dezvoltarea abiliţǎtilor de comunicare cu cei din jur; 

• Socializare, relaţionare cu personalul didactic și colectivul de elevi al clasei 

 PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:  

• Identificarea tipurilor de modificări ale elementelor patrimoniale, determinate de operaţii specifice. 

• Stabilirea valorilor pentru bunurile economice, drepturi şi obligaţii, prin utilizarea ecuaţiilor  patrimoniale. 

• Identificarea procedeelor contabile privind  metoda contabilităţii.  

• Aplicarea procedeelor contabile pentru gestionarea patrimoniului. 

• Identificarea elementelor componente ale preţurilor. 

• Realizarea de calcule simple privind  preţurile, costurile şi tarifele, impozitele şi taxele; 

• Determinarea componentelor preţului de vânzare cu amănuntul. 

• Calcularea reducerilor de preţ oferite clienţilor în funcţie de context. 

• Înregistrarea contravalorii mărfurilor vândute prin casa de marcat. 

• Predarea documentelor specifice casei de marcat la sfârşitul zilei. 

❖ DURATA PROGRAMULUI: 

❖ DOMENIUL DE INTERVENŢIE: CONTABILITATE GENERALĂ 

❖ DATA ELABORARII PIP:  

❖ DATA REVIZUIRII  PIP: 
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❖ CONȚINUTUL ACTIVITĂȚILOR: URÎ 3. Utilizarea metodelor, procedeelor și principiilor contabilității 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

operaţional 

Strategii de terapie şi 

recuperare 

Evaluare şi aprecierea evoluţiei 

Indicatori Instrumente 

1. 

Să prezinte 

principiile și 

procedeele 

specifice metodei 

contabilității: 

bilanțul contabil, 

contul, balanța de 

verificare 

 

 

 

Discutii referitoare bilanțului. 

Definiție, tipuri. 

Elaborarea traseului de  

transpunere a elementelor 

patrimoniale în bilanț. 

Exerciții de identificare și aplicare 

a variației posturilor bilanțiere. 

Aplicatii practice 

Exerciții de identificare a 

rezultatului exercițiului financiar. 

Discuții privind structura, forma, 

asemănările și deosebirile  între 

cont și bilanț. Exerciții de 

identificare a  regulilor de 

funcționare ale conturilor. 

Locul desfășurării: sala de clasă 

Resurse procedurale: conversația, expunerea, exercițiul, 

observarea, munca independentă, problematizarea, 

simularea 

Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual 

Resurse materiale: manuale, auxiliare didactice, fișe de 

lucru, fișe de documentare, caietul de notițe,coli de 

hârtie, markere, videoproiector, flipchart 

Evaluare :  evaluare scrisă, observarea sistematică, fișe 

de lucru, evaluare orală, portofoliul, proiectul, referatul. 

Aprecieri verbale, sublinierea progresului elevului în 

realizarea sarcinilor de lucru 

2. 

Să aplice 

reglementările 

contabile privind 

înregistrarea 

operațiilor în 

contabilitate cu 

ajutorul 

procedeelor 

contabile specifice 

metodei 

contabilității  

Să își asume 

responsabilități în 

înregistrarea 

corectă a 

operațiilor 

economice în 

contabilitate, 

aplicând 

principiile și 

Elaborarea traseului dublei 

înregistrari și corespondenței 

conturilor. 

Prezentarea planului de conturi 

Elaborarea traseului analizei, a 

formulei și a articolului contabil. 

Exerciții referitoare la structura 

balanței de verificare, definiție, 

clasificare. Elaborarea traseului 

de  transpunere a elementelor 

patrimoniale în balanța de 

verificare 

Locul desfășurării: sala de clasă 

Resurse procedurale: conversația, expunerea, exercițiul, 

observarea, munca independentă, problematizarea, 

simularea 

Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual 

Resurse materiale: manuale, auxiliare didactice, fișe de 

lucru, fișe de documentare, caietul de notițe,coli de 

hârtie, markere, videoproiector, flipchart 

Evaluare :  evaluare scrisă, observarea sistematică, fișe 

de lucru, evaluare orală, portofoliul, proiectul, referatul. 

Aprecieri verbale, sublinierea progresului elevului în 

realizarea sarcinilor de lucru 
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procedeele 

contabilității 

3. 

Să stabilească 

regulile de 

funcționare a 

conturilor pe baza 

raționamentelor 

matematice 

 

. 

Prezentarea regulilor de 

funcționare a conturilor. Exerciții 

privind regulile de funcționare a 

conturilor 

Elaborarea traseului analizei, a 

formulei și a articolului contabil. 

Exerciții practice privind analiza 

contabilă 

Locul desfășurării: sala de clasă 

Resurse procedurale: conversația, expunerea, exercițiul, 

observarea, munca independentă, problematizarea, 

simularea 

Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual 

Resurse materiale: manuale, auxiliare didactice, fișe de 

lucru, fișe de documentare, caietul de notițe,coli de 

hârtie, markere, videoproiector, flipchart 

Evaluare :  evaluare scrisă, observarea sistematică, fișe 

de lucru, evaluare orală, portofoliul, proiectul, referatul. 

Aprecieri verbale, sublinierea progresului elevului în 

realizarea sarcinilor de lucru 

4. 

Să prezinte 

caracteristicile 

prețurilor, tarifelor 

și reducerilor de 

preț, a 

documentelor 

specifice 

operațiilor 

economice 

 

Elaborarea traseului de  analiza a 

preturilor en-gros (cost de 

achizitie si pret de vanzare). 

Elaborarea traseului de  analiza a 

preturilor de vanzare. 

Identificarea reducerilor de 

prețuri oferite clienților. 

Reducerile comerciale, reducerile 

financiare. 

Locul desfășurării: sala de clasă 

Resurse procedurale: conversația, expunerea, exercițiul, 

observarea, munca independentă, problematizarea, 

simularea 

Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual 

Resurse materiale: manuale, auxiliare didactice, fișe de 

lucru, fișe de documentare, caietul de notițe,coli de 

hârtie, markere, videoproiector, flipchart 

Evaluare :  evaluare scrisă, observarea sistematică, fișe 

de lucru, evaluare orală, portofoliul, proiectul, referatul. 

Aprecieri verbale, sublinierea progresului elevului în 

realizarea sarcinilor de lucru 

5 

Să calculeze 

prețurile și tarifele 

precum și 

reducerile de preț 

oferite clienților 

Să își asume 

responsabilitatea 

în calcularea 

corectă a 

prețurilor, tarifelor 

precum și a 

reducerilor de preț 

oferite clienților 

Elaborarea traseului de 

contabilizare a operatiilor 

economice specifice marfurilor, 

achizitii de marfuri, vanzari de 

marfuri. Elaborarea traseului de 

organizare a contabilitatii 

sintetice si analitice a marfurilor. 

Locul desfășurării: sala de clasă 

Resurse procedurale: conversația, expunerea, exercițiul, 

observarea, munca independentă, problematizarea, 

simularea 

Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual 

Resurse materiale: manuale, auxiliare didactice, fișe de 

lucru, fișe de documentare, caietul de notițe,coli de 

hârtie, markere, videoproiector, flipchart 

Evaluare :  evaluare scrisă, observarea sistematică, fișe 

de lucru, evaluare orală, portofoliul, proiectul, referatul. 

Aprecieri verbale, sublinierea progresului elevului în 

realizarea sarcinilor de lucru 
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PROIECT DIDACTIC 
 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  

Grădinița cu program prelungit Tic Pitic Hârșova 

EDUCATOARE: POPA MARIA-MAGDALENA 

GRUPA: Grupa Mare 

TEMA ANUALĂ: Cine și cum panifică/organizează o activitate? 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:  „Micii ecologişti!”  

TEMA ZILEI: „Sticluţe triste – sticluţe vesele” 

TIPUL DE ACTIVITATE: Activitate integrată 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Sistematizarea cunoștințelor referitoare la cunoaşterea, ocrotirea și protejarea mediului 

înconjurător și formarea deprinderii de a refolosi deșeurile; 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

Activităţi liber alese - Joc liber. 

Activităţi de dezvoltare personală - Deprinderi specifice micului dejun, deprinderi  igienico-sanitare. 

Rutine: ”Ne distrăm și ȋnvățăm”- deprinderea de a asculta cu atenție sarcinile de lucru pentru a le putea rezolva corect. 

ADP – Întâlnirea de dimineaţă: ” Bună dimineaţa, mici ecologişti!” 

Tranziţii: „Printre munți și printre văi/ Am pornit în pas vioi” (joc cu text și cânt). 

Activităţi pe domenii experenţiale – DŞ (Cunoaşterea mediului) şi DOS (Domeniul Om şi Societate : „Sticluţe triste-

sticluţe vesele” – povestea educatoarei şi activitate practică 

Tranziţii: ”Bat din palme!” (joc ritmic). 

ALA 1 – Bibliotecă: „Sticluţe vesele!” (exerciţii grafice/colorare); Joc de Masă: „Ecologiştii isteţi ”-sortare dopuri după 

culoare, puzzle din beţe de îngheţată, forme geometrice din dopuri. 

ALA 2 – Moment de mişcare „Sticluţele jucăuşe!” – jocuri distractive. 

ADP - Rutine: „Mâncăm cu gura închisă” (deprinderea de a mânca în mod civilizat). 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTÃRII: 

Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiar. 

Conceptul de sine. 

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute. 

Activare şi manifestare a potenţialului creativ. 

Caracteristici structurale şi funcţionale ale lumii înconjurătoare. 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate. 

Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale. 

Ascultă poveşti şi povestiri scurte. 

Găseşte utilizări noi ale obiectelor, cu/fără îndrumarea adultului. 

Demonstrează cunoaşterea poziţiei omului în univers, ca parte a lumii vii şi ca fiinţă socială. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- să traseze elementele grafice învăţate în spaţiul dat; 

- să sorteze deşeuri după criteriile date; 

- să povestească pe scurt întâmplările poveştii prezentate; 
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- să numească factorii poluanți ai Pământului; 

- să lipească elementele specifice ȋn vederea realizării temei propuse; 

- participarea cu interes la activitate. 

STRATEGII DIDACTICE:  

Metode şi procedee: jocul, metoda CLIL, povestirea, turul galeriei, problematizarea, conversaţia, exerciţiul. explicația, 

demonstrația, trierea aserţiunilor. 

Resurse materiale: panoul de prezenţă, calendarul naturii, scrisoarea, mascota “Robo” sticle de plastic colorate, dopuri 

colorate, beţişoare de îngheţată, fişă de lucru, macheta poveştii, carioca, lipici, foarfecă, boabe de porumb şi de fasole, 

diverse forme din spumă. 

Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual 

DURATA ESTIMATĂ: o zi 

SCENARIUL ZILEI 

TEMA ZILEI: „Sticluţe triste – sticluţe vesele” 

 

ȊNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ: 

Salutul: După servirea micului dejun copiii intră ȋn clasă şi se reunesc ȋn semicerc spunând: “Dimineața a sosit/ 

Noi la grădi am venit/ Ȋn clasă ne-adunăm/ Și frumos ne salutăm.” 

Apoi ne salutăm: “Bună dimineața, mici ecologişti!” 

Prezența: “După ce ne-am adunat/ Și frumos ne-am Salutat/ Colegii ne-am ȋntâlnit/ Oare cine n-a venit?”(Se verifică 

copiii absenți) 

Calendarul naturii: “Vremea noi o studiem/ Și-n calendar o notăm/ De e ploaie sau e soare/ Ca să mergem la 

plimbare.”(Se completează datele specifice.)  

Momentul de ȋnviorare: “Dacă vreau să cresc voinic/ Fac gimnastică de mic/ Merg în pas alergător/ Şi-apoi sar într-

un picior/ Mă opresc, respir uşor/ Întind braţele şi zbor/ Lumea toată e a mea/ Când m-aşez jos la podea/ Ăsta-i doar un 

început/ Ia priviţi cât am crescut! 

Împărtășirea cu ceilalți:Va trebui să-i arătam împreună invitatului zilei (mascota „Robo”) tot ce am învăţat noi 

despre mediul care ne înconjoară, despre planeta pe care trăim și cum o îngrijim. 

Activitatea de grup: În cadrul acestui moment al zilei se realizează un joc distractiv în care copiii sunt rugați să 

spună primul element specific mediului înconjurător care le trece prin minte (poluare, copaci, animale, aer, apă, pământ, 

etc). 

Noutatea zilei: Invitatul nostru special ne aduce o scrisoare de la „Sticluţa tristă” (Anexa 1).Se prezintă centrele de 

interes, sarcinile și materialele de lucru. 

Regulile grupei Se reaminteşte copiilor comportamentul aşteptat în cadrul activităţilor: colaborăm la realizarea 

sarcinilor, ne ajutăm colegii, vorbim în şoaptă (semaforul are culoarea galbenă).  

Educatoarea le prezintă copiilor conţinutul poveştii “Povestea sticlei de plastic” cu ajutorul unui panou povestitor. 

Conţinutul poveştii va fi prezentat de către educatoare clar, corect, coerent şi expresiv cu un ton şi o mimică adecvată. 

Pe parcursul povestirii educatoarea va folosi o serie de mijloace adecvate prin care va nuanţa expunerea în funcţie 

de stările afective pe care textul literar le implică şi anume: 

✓ tonul cald potrivit cu importanţa faptelor; 

✓ modularea vocii pentru a imita personajele; 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2256 

✓ marcarea pauzelor determinate de punctuaţie; 

✓ mimica şi gesturile adecvate situaţiilor prezentate. 

Înainte de sfârșitul poveștii, educatoarea îi provoacă să îndeplinească niște sarcini. Pentru fiecare sarcină rezolvată 

corect ei vor primi la schimb niște obiecte cu care să o facă pe “sticluţa tristă” – veselă.  Preşcolarii care au primit obiecte 

se vor duce la centrul Artă unde vor realiza activitatea practică – vor transforma sticlele în diverse jucării, atât după modelul 

dat cât şi în funcţie de imaginaţia lor. 

Copiii sunt orientaţi spre centrele de interes, intuind materialul didactic. 

Tranziţie:„Printre munți și printre văi/ Am pornit în pas vioi!/ Unu, doi, unu, doi/ Către centre hai şi voi!” 

La centrul Alfabetizare decorează sticlele de pe fişele primite cu semnele grafice învăţate, colorează şi lipesc 

imaginea preferată. 

La centrul Joc de masă preşcolarii vor avea la dispoziţie diverse materiale cu care se pot juca: pot realiza un puzzle 

din beţe de îngheţată, pot sorta după culoare dopuri de sticlă după care să le grupeze pentru a obţine formele date de pe 

planşete, etc. 

În timp ce lucrează sunt îndrumaţi şi urmăriţi de educatoare. Se reaminteşte copiilor comportamentul aşteptat în 

cadrul activităţilor: colaborăm la realizarea sarcinilor, ne ajutăm colegii, vorbim în şoaptă (semaforul are culoarea galbenă). 

Preşcolarii vor schimba centrele după ce îşi termină activitatea propusă dar şi în funcţie de interes. 

Tranziţia:Centrele noi le schimbăm/ Şi bine o să lucrăm/ Dacă vrem ca să dansăm! 

După terminarea poveştii şi a activităţilor de la celelalte centre deschise se trece la următoarea rutină: Servirea 

gustării prin Tranziţia: Bat din palme/ Clap,clap,clap/ Din picioare/ Trap, trap, trap/ Ne învârtim/ Ne răsucim/ Şi la baie 

noi pornim! 

După servirea gustării vor roti din nou centrele pregătite.Tranziţie: De pe loc ne ridicăm/ Jucăriile le luăm/ În 

semicerc ne aşezăm/ Că  urmează să ne distrăm. 

La sfârşitul activităţii se realizează jocuri distractive folosindu-ne de jucariile realizate de preşcolari – „Sticluţele 

jucăuşe”. Copiii dansează bătând ritmul cu ajutorul jucăriilor muzicale confecţionate din sticle „Clap, clap - song!” . Se 

reamintesc centrele unde au lucrat și rezultatele muncii lor. Se fac aprecieri colective şi individuale. 
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Jurnalul reflexiv 
 

Orbán Juliánna-Krisztina 

Școala Gimnazială Bálint Gábor Catalina, stuctura Mărtineni 

 

       Jurnalul reflexiv  (reflexive diary) se înscrie în rîndul metodelor alternative de evaluare şi cuprinde însemnările elevului 

asupra aspectelor trăite în procesul cunoaşterii. Este o “excelentă strategie de evaluare pentru dezvoltarea abilităţilor 

metacognitive”, constînd în reflectarea elevului asupra propriului proces de învăţare şi cuprinzînd reprezentările pe care 

le-a dobîndit în timpul derulării acestuia. Se poate centra  pe aspectele următoare:  

1) dezvoltarea conceptuală obţinută;  

2) procesele mentale dezvoltate;  

3) sentimentele şi atitudinilor experimentate (trăite).  

     Reflecţia elevului asupra acestor aspecte poate îmbunătăţii învăţarea viitoare.  

Jurnalul reflexiv reprezintă un dialog al elevului purtat cu sine însuşi, din care învaţă despre propriile procese mintale. Prin 

această metodă alternativă se urmăresc trei probleme:  

1.  autoreglarea învăţării  (prin examinarea atitudinilor, a dedicaţiei şi a atenţiei concentrate în direcţia depăşirii unei sarcini 

de învăţare);  

2.controlarea acţiunilor desfăşurate asupra sarcinii de învăţare (prin   analiza   planificării,   a   demersurilor metodologice 

de rezolvare a sarcinii şi a rezultatelor obţinute);  

3. controlarea cunoaşterii obţinute (prin analiza noţiunilor asimilate, a lacunelor înregistrate şi a cauzelor acestora).  

     Avantajele aplicării acestei metode: 

- jurnalul reflexiv este o modalitate reflexivă, deschisă şi flexibilă de evaluare;  

- elevul poate să-şi exprime propriile nemulţimiri, dar şi expectaţiile, exprimîndu-şi dorinţele şi satisfacţiile;  

- profesorul poate să cunoască (cu voia elevului) şi alte aspecte care influenţează procesul învăţării şi astfel să-l ajute pe 

elev şi să sporească calitatea instruirii;  

- cunoscînd aceste aspecte, se produce o mai mare apropiere între profesor şi elev, acesta din urmă simţindu-se înţeles şi 

luate în consideraţie circumstanţele.  

      Dezavantajele jurnalului reflexiv ţin de elaborarea sa. 

 Pentru a fi efficient, jurnalul reflexiv trebuie completat periodic. Acest lucru solicită disciplină şi notarea cu regularitate a 

reprezentărilor elevilor, precum şi a punctelor de vedere critice. Nu este o muncă uşoară, deoarece elevii nu sunt obişnuiţi 

să reflecteze asupra muncii lor. Ei trebuie învăţaţi şi îndreptaţi treptat pe acest drum al analizei proprii, pentru a înţelege 

de ce este necesară şi cum trebuie făcută. 

       Întrebări posibile: 

- Ce ai învăţat nou din această lecţie?  

- Cum ai învăţat ?  

- Ce sentimente ţi-a trezit procesul de învăţare ?  

- Care din ideile discutate ţi s-au părut mai interesante ?  

- Care necesită o clarificare ?  

- Ce dificultăţi ai întîmpinat ?  

- Cum te simţi cînd înveţi la o anumită materie ?  

- Cum poţi utiliza în viitor această experienţă de învăţare ?  
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- În ce măsură ceea ce ai studiat la cursuri ţi-a satisfăcut aşteptările?  

- Cum îţi place să înveţi în viitor următoarea temă (capitol, lecţie) ?  

- Ţi-a plăcut experienţa (de învăţare) ? Daca nu, de ce?  

- Daca ai putea schimba ceva, ce ai face ?  

       Aplicarea jurnalului treflexiv 

 

Disciplina: Limba și literatura română 

Unitatea: Fluturele 

Clasa: a III-a 

Nr. ore alocate: 4 ore 

Ce am intenționat? 

În primele două ore pe baza proiectării unității de învățare Fluturele au stat următoarele competenţe specifice : 

-  Identificarea semnificaţiei cuvintelor/expresiilor noi 

din textele  literare 

- Utilizarea unor infor-maţii de detaliu din textele literare  

-Rezolvarea de itemi cu alegere multiplă şi răspuns construit pe baza textelor literare sau informative 

-Redactarea de texte scurte, pornind de la o povestire, aplicând regulile de scriere corectă 

-Utilizarea în situaţii cotidiene a învăţămintelor desprinse dintr-un text literar 

-Identificarea unor elemente comune între experienţa personală şi textul literar studiat 

-Aprecierea semnificaţiei  globale a unui text 

 Ce am obținut?   

  Elevii au identificat cuvintele şi expresiile noi dintr-un text 

  S-a realizat lectura predictivă. 

  Au încercuit  varianta corectă. 

  Au răspuns la întrebările date. 

Au găsit  asemănări şi deosebiri între cei doi fluturi prezentaţi. 

 Au numerotat propoziţiile date în ordinea în care s-au întâmplat evenimentele: 

Au găsit câteva  cuvinte cu înţeles asemănător . 

 Au reușit să alcătuiască  propoziţii dezvoltate cu următoarele cuvinte date 

Elevii au găsit proverbe potrivite textului. Au discutat cu colegul de bancă despre învăţătura desprinsă din text, apoi au 

scris . 

Au întâmpinat dificultăți în descrierea unei situaţi din viaţa lor în care au fost lăsați să se descurce singuri. 

Au realizat un cvintet pornind de la cuvântul  fluture 

Au participat cu interes la activitate recreativă de  colorare a fluturilor. 

A realizat exercițiile date individual, în perechi și  în grup. 

Au fost respectate particularitățile de vârstă ale elevilor, diferențiindu-se învățarea și situațiile aplicativ-experiențiale în 

funcție de nivelul de pregătire al elevilor.Orele s-au desfășurat într-un climat educațional atractiv, liniștit, aspect care a 

influențat pozitiv implicarea elevilor în activitățile propuse. 

Ce reacții au avut elevii (pozitive, negative)? 
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Elevii au participat la activități cu entuziasm, au avut o atitudine pozitivă,așa s-a creat o atmosferă plăcută. 

Ce feedback am oferit elevilor? 

Am observat sistematic comportamentul elevilor în activitățile de învățare și le-am încurajat permanent, le-am atenționat 

la greșelile de intonație oferindu-le modul corect de pronunție. La sfârșitul orelor am făcut aprecieri asupra modului de 

lucru, am recompensat elevii care au făcut progrese față de ei înșiși. 

Ce aș fi putut face mai bine? 

Aș fi putut să folosesc mai multe metode activ- participative în timpul orelor.  Am folosit strategii de evaluare, dar nu așa 

de multe. Ar fi trebuit să evaluez pe tot parcursul activitățiilor și să pun mult mai mult accent pe diferențierea 

conținuturilor predate. 

Ce îmi propun pentru data următoare? 

Pentru data viitoare îmi propun să caut mai multe  metode interactive și mai interesante, și să pun mai mult accent pe 

dezvoltarea competenței de producerea mesajului oral în contexte cât mai variate și interesante. 

Poze  de la activitate: 
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Implicarea elevilor în activitatea de învățare 

Florea Cristina, prof.înv.primar  

 Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad 

 

 

     Actuala situație pandemică ne-a supus unor noi provocări nemaintâlnite atât pe noi ca și cadre didactice cât și pe elevi. 

Însă,nu doar această situație,ci și progresul tehnologiei ne provoacă să regândim activitatea didactică în așa fel încât 

elevii să fie atrași de educație și învățare. 

    Atunci când ne gândim la implicarea elevilor în activitatea didctică trebuie să ținem cont de motivația pe care elevii o 

au. Motivația învățării este totalitatea factorilor care îl determină pe elev la activitatea de asimilarea a cunoștințelor și 

formarea unor deprinderi. Pornind de la definiția dată în dicționarul explicativ al limbii române, motivația 

este ,,totalitatea motivelor (conștiente sau nu) care determină o acțiune”, ,,ansamblu de factori dinamici care  determină 

comportamnetul unui individ.”. Motorul ce susține învățarea cu succes este motivația elevului. 

 Din practica la clasă pot spune că este tot mai greu să captăm atenția elevilor,sa îi atraem spre învățare, de aceea trebuie 

regândită activitatea didactică și mai mult ca niciodată trebuie folosite metodele inovatoare care să stimuleze elevii astfel 

încât ei să învețe cu drag. 

Pentru ca elevii să fie mai implicați în activitatea didactică de învățare și motivația elevilor sa nu fie doar extrinsecă ci să 

pornească din setea și dorința lor interioară de cunoaștere, e nevoie să ținem cont de câteva aspecte: 

-utilizarea metodelor interactive de predare,a jocului didactic; 

- utilizarea mijloacelor moderne de învățare: suporturi audiovizuale, planșe,etc; 

-introducerea activităților de cooperare, muncă în echipă; 

-folosirea aprecierilor verbale,recompense; 

-abordarea interdisciplinară a conținutului învățării; 

-asigurarea unui climat plăcut în clasă; 

-sarcini de lucru individualizate,raportate la nivelul intelectual al elevilor. 

   Consider că atunci când vom încerca să ținem cont de aceste aspecte activitatea de învățare va fi motivațională,iar 

rezultatele ei vor da imbold elevilor și le va mări dorința de implicare și învățare.  
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EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN EVALUARE 

                                   

  Profesor învătamânt preșcolar,Pînzaru Iulia 

 

      Pornind de la ideea că în educație trebuie să se țină seama mereu de tot ce are și tot ce-i trebuie copilului să se manifeste 

și să se dezvolte cât mai armonios,am dorit să folosesc o metodă alternativă de evaluare „portofoliul didactic”pentru a 

stimula capacitățile creative și originalitatea elevilor,dar și pentru  crearea unui climat de învățare plăcut și relaxant la orele 

de curs.          

     Vă prezint în cele ce urmează componența unui portofoliu și modul prin care se poate face evaluarea cu ajutorul lui. 

Componența unui portofoliu este următoarea:o prezentare proprie, articol științific, o schiță de autor,prezentarea unei căi, 

prezentarea unei situații problematice, creație proprie, interviu cu părinții. 

       Părerea mea este că pentru  clasele primare portofoliul nu constituie un instrument propriu-zis de evaluare. El reprezintă 

mai degrabă un element de motivare și de deschidere a apetitului de colectare a unor elemente relevante pentru cunoașterea 

și amplificarea experienței artistice, științifice, religioase, tehnice, a elevului ce se cere a fi întărită. La clasele primare  din 

școala mea se aplică această metodă, nu neapărat urmărindu-se scopul propriu-zis al portofoliului, ci mai degrabă 

înlocuindu-se ideea de colectare și ordonare, de către elevi, a lucrărilor proprii - fișe de muncă independentă, de evaluare 

la diferite discipline, de ameliorare, de dezvoltare, planșe, colaje, filme .S-au urmărit totodată dezvoltarea deprinderilor de 

consecvență în activitate, grijă și respect față de propria muncă, urmărirea progresului propriu, autoevaluarea capacităților 

proprii și nu în ultimul rând dorința de autodepășire. S-au construit fișe de diferite tipuri, care de fiecare dată stârneau 

curiozitatea elevilor, motiv pentru care așteptau cu nerăbdare să lucreze pe ele. Aceste fișe permit alocarea unui număr mai 

mare de minute pentru rezolvarea lor, devenind părți componente ale portofoliului fiecărui elev. 

       Promovarea acestei metode de evaluare flexibilă ,complexă și integratoare am impus-o ca o alternativă viabilă la 

modalitățile tradiționale. Semnificația adoptării portofoliului constă în aceea că  oferă cadrului didactic și elevului, o 

metodă care să îmbine pe deplin funcțiile formativă și informativă ale evaluării. 

          În unele lucrări de specialitate, portofoliul este o metodă de învățare bazată pe acțiune reală, în altele este considerată 

o metodă alternativă de evaluare. 

          Mi-am propus să privesc portofoliul din prisma relației de interdependență predare învățare evaluare, dar și să 

demonstrez eficacitatea acestor metode în cadrul demersului educativ. Dacă în școala tradițională, accentul cădea pe 

acțiunea de predare, rolul central revenind profesorului, școala modernă plasează în centru elevul care își îmbogățește, 

consolidează, corectează și transformă experiența cognitivă, cu scopul perfecționării, profesorului revenindu-i rolul de a - 

l activa cognitiv – afectiv - emoțional-atitudinal, astfel constituindu-se un echilibru predare - învățare. 

      Din punctul meu de vedere predarea și învățarea nu pot fi privite separat, ci ca un tot unitar la care se adaugă evaluarea, 

cele trei acțiuni fiind complementare și surprinzând astfel  întreaga activitate cognitivă și formativă. Didactica modernă 

insistă asupra perfecționării  relației predare - învățare - evaluare deoarece numai în acest mod relația obiective - conținuturi 

– metodologie – rezultate - reglare devine logică, unitară și perfectibilă. 

     Profesorul modern lucrează împreună cu elevii săi, cooperând în vederea reușitei învățării. Rolurile sunt bine stabilite: 

profesorul stimulează căutarea și descoperirea, iar elevii se vor ocupa de activitățile de căutare și descoperire, ei participând 

activ și conștient la asimilarea cunoștințelor și formarea personalității. 
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        În cele din urmă  în munca mea la clasă m-am axat pe portofoliul de prezentare. În acest tip de portofoliu fiecare elev 

a strâns lucrările, fișele de lucru,testele, desenele. Tot ce este în portofoliu este munca elevului și a fost prezentat părinților, 

dar și altor persoane autorizate. 

           Începând cu clasa a doua  am implicat elevii în realizarea unui portofoliu de învățare. În cadrul orelor de  limba  

română am introdus învățarea literelor prin intermediul poveștilor si desenelor. Pentru fiecare literă am expus oral o scurtă 

poveste captând atenția elevului și  astfel reușind  să recunoască și să scrie literele cu ușurință. Fiecare literă este 

reprezentată printr-un desen, elevii primind fișe de colorat, având ca sarcină de lucru „ descoperirea” literei nou învățate. 

           Portofoliul în care au adunat fișele a fost foarte eficient în procesul  de învățare, deoarece era folosit de elevi pentru 

a-si aminti anumite litere.  

Evaluarea cu acest  portofoliu, diferă de cea cu ajutorul portofoliului de prezentare care presupune o colecție de 

materiale pe o anumită temă. Portofoliul învățării poate lua forma unui desen pe care am notat câteva standarde de 

performanță la care ar trebui să ajungă elevii la sfârșitul unei unități de învățare. Copii au voie să coloreze acele părți din 

desen care corespund unor standarde atinse de ei. Metoda este de un real ajutor, deoarece se poate vedea în orice moment 

ce știu sau nu elevii. Este ușor de utilizat și în discuțiile cu părinții, care văd repede și clar la ce nivel au ajuns copii lor.  

       Un alt portofoliu realizat a avut ca temă „BASMUL”. Văzând că le plac poveștile spuse în timpul lecțiilor de abecedar 

, am constatat că  un efect extraordinar l-a avut în prezentarea poveștilor povestirea orală. Elevii urmăreau cu mai  mare 

atenție expunerea orală decât citirea basmelor. Evaluarea basmelor au realizat-o oral, dezvoltând în acest mod capacitățile 

de exprimare, dar și prin desene, în care elevii au redat ceea ce au înțeles ei din poveste, ce i-a impresionat mai mult. 

Lucrările au fost adunate  realizând portofoliul, evaluarea făcându-se prin expunerea desenelor.  

          Portofoliul este o metodă de evaluare flexibilă, complexă, integratoare deoarece include rezultate obținute și prin 

alte metode de evaluare, mă refer aici la probele orale, scrise, practice, observarea sistematică a activității și 

comportamentului elevului, proiect, autoevaluare. La toate cele amintite, se adaugă și rezultatele obținute prin sarcini 

specifice disciplinei respective. El reprezintă „ cartea de vizită” a elevului, urmărindu-i progresul la o anumită disciplină, 

de-a lungul unui interval  mai lung de timp. În proiectarea unui portofoliu, trebuie avute în vedere scopul, contextul, dar și 

modul de proiectare. 

          Dându-le posibilitatea elevilor de a  participa la deciziile cu privire la conținutul și utilizarea portofoliului, la 

selectarea eșantioanelor pe care le atașează, la negocierea modului și ponderii evaluării portofoliului în media finală, 

profesorul stimulează creativitatea și implicarea personală a elevilor în activitatea de învățare, dezvoltă motivația intrinsecă 

și responsabilitatea acestora față de propria lor instruire. 

        Am constatat și  avantajele folosirii portofoliului el  fiind un instrument flexibil, ușor adaptabil la specificul disciplinei, 

clasei și condițiilor concrete ale activității, permite aprecierea și îndrumarea în actul evaluării a unor produse ale activității 

elevului, care, în mod obișnuit nu sunt avute în vedere, acest fapt încurajează exprimarea personală a elevului, angajarea 

lui în activități se învățare mai complexe și mai creative,evaluarea portofoliului este eliberată în mare parte de tensiunile și 

tonusul afectiv negativ care însoțesc formele tradiționale de evaluare,dezvoltă capacitatea elevului de autoevaluare, aceștia 

devenind auto-reflexivi asupra propriei munci și asupra progreselor înregistrate,implică mai activ elevul în propria evaluare 

și în realizarea unor materiale care să-l reprezinte cel mai bine. 

          Referitor la portofoliu ,el este o metodă de evaluare ce implică și alte metode alternative ca investigația și 

autoevaluarea. Ca metodă alternativă de evaluare, portofoliul solicită mai mult  o apreciere calitativă decât cantitativă și 

este mai ușor de aplicat pe grupuri mai mici. Învățătorul îl poate folosi pentru a  evalua performanțele elevilor, iar elevii îl 

pot folosi pentru autoevaluare și ca modalitate de reflecție asupra învățării. 
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       Așadar evaluarea și analiza randamentului școlar constituie factorul fundamental în pregătirea procesului de 

învățământ. Descoperind punctele tari, utilizarea portofoliului didactic ar trebui după părerea mea să fie de interes pentru 

profesori ,deoarece elevul nu se simte controlat, ci sprijinit.      

 

 

 

 

 

Bibliografie 

 1. Albulescu, I,M, Albulescu, Predarea și învățarea disciplinelor socio-umane. Elemente de cată aplicată. Editura Polirom, 

Iași,  
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Proiect de lecţie 

 

Prof. Ramona Ivan 

Proiectarea acestei lecții a vizat integrarea instrumentelor digitale în lecțiile de recapitulare și reprezintă un model de 

bună practică pentru recapitularea sistemului nervos în contextul învățării on-line, oferind o serie de resurse digitale 

proprii pentru atingerea obiectivelor operaționale și a competențelor specifice stabilite pentru unitatea de învățare 

Funcțiile de relație. 

a. Date introductive - Chiojdu 

Profesor: Ivan Ramona013 

Clasa: a VII-a A 

Disciplina: Biologie 

Unitatea de învațare: Funcțiile de relație  

Tema: Sistemul nervos 

Durata: 50 minute 

Tipul lecţiei: recapitulare și fixare a cunoștințelor  

Locul de desfășurare: platforma Microsoft 365, aplicația de videoconferință Teams 

 

Obiective operaționale: 

1. Să enumere componentele SN; 

2. Să descrie componenetele SN; 

3. Să cunoască structura și rolul neuronului; 

4. Să înțelegă funcția reflexă și de conducere a sistemului nervos; 

 

Strategia didactică:  

 

Metode și procedee  didactice: explicația, conversația euristică, problematizarea, exercițiul, modelarea 

Mijloace de învățământ: laptop, platformă,  ppt, learningsapps.ro, kahoot.it, mozaweb.com 

Instrumente de evaluare : verificare frontală orală, observarea sistematică, aprecieri verbale 

Forma de organizare a activităţii : frontală, individuală 

Bibliografie: 

LazarV., Nicolae M., - Lectia, formă de bază a organizării procesului de predare-învățare-evaluare la disciplina 

biologie, Editura Arves, Craiova,  2007 

Lazăr V., Căprărin D., - Metode didactice utilizate în predarea biologiei, Editura Arves, Craiova,  2008 

Sprâncenea I-A., ș.a. - Manual de biologie pentru clasa a VII-a, Editura Ars Libris, București, 2019  

Grasu A-D., - Manual de biologie pentru clasa a VII-a, Editura Litera, București, 2019 

Programa de biologie, 2017 
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b. Scenariul didactic 

 

Nr. 

crt. 

Evenimentele 

instruirii 

Activitatea profesorului 

(- activitate de predare- ) 

Activitatea 

elevului 

(- activitate 

de 

invatare-) 

Metode şi 

procedee 

didactice 

Mijloace de 

instruire 

Evaluare 

1. Momentul 

organizatoric- 

organizarea 

colectivului 

de elevi 

- se conectează la platoforma școlii și inițiază un meeting cu elevii  

- asigură climatul educațional necesar desfășurării lecției  

-notează absenții 

- se 

conectează 

la platforma 

școlii și se 

alatură 

meeting-

ului creat de 

profesor  

-

conversația  

-catalogul 

personal  

-

observarea 

sistematică  

2. Enunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

urmărite 

- anunţa titlul lecţiei curente şi a obiectivelor acesteia: 

... 

-sunt atenți -informare   

 

 

3 Dirijarea 

învățării- 

prezentarea 

noului 

conţinut 

-partajează elevilor un videoclip pentru a recapitula alcătuirea sistemului nervos 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1_z3YqWSTTIxTLohTcFO7NPcr-

kgcWjhF/edit?usp=sharing&ouid=115457403916528702811&rtpof=true&sd=true 

 

-partajează elevilor un silde în care este reprezentată o diagramă în care va fi 

sistematizat conținutul planului de recapitulare; diagrama va fi completată 

împreuna cu elevii, profesorul notează pe silde răspunsurile elevilor 

-trimite elevilor linkul următor pentru a stabili structura neuronului 

https://learningapps.org/display?v=pqvxzmp7k20 

 

-completează cu ajutorul elevilor pe slide alcătuirea neuronului  

 

 

- trimite elevilor un nou exercițiu de asociere prin care vor recapitula 

caracteristicile neuronului  

https://learningapps.org/display?v=p53304h2320 

 

-verifică împreună cu elevii asocierile corecte 

-vizionează 

cu atenție 

 

-răspund la 

întrebările 

profesorului 

și își 

completează 

fișele 

 

-accesează 

aplicația și 

asociză 

noțiunile 

corect 

-sunt atenți 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- explicația 

-

conversația 

euristică 

- 

modelarea  

-exercițiul 

 

 

 

ppt 

-diagrame 

-aplicația 

learningapps.ro 

 

-

observarea 

sistematică 

  Continuă 

 

 

-

electronică 

 

-orală 

 

-

individuală 

https://docs.google.com/presentation/d/1_z3YqWSTTIxTLohTcFO7NPcr-kgcWjhF/edit?usp=sharing&ouid=115457403916528702811&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1_z3YqWSTTIxTLohTcFO7NPcr-kgcWjhF/edit?usp=sharing&ouid=115457403916528702811&rtpof=true&sd=true
https://learningapps.org/display?v=pqvxzmp7k20
https://learningapps.org/display?v=p53304h2320
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-partajează elevilor silde-uri cu exerciții privind structura  și funcțiile SNC și 

completează împreună cu aceștia răspunsurile corecte  

 

- trimite elevilor un nou exercițiu de tip puzzle prin care vor recapitula actul reflex 

https://learningapps.org/display?v=p5hh2wbk520 

 

-realizează împreună cu elevii puzzle-ul 

 

 

 

!!! Materialul va fi distribuit elevilor pe platformă 

-accesează 

aplicația 

pentru a 

vizualiza 

exercițiul 

-răspund la 

intrebările 

profesorului 

 -

completează 

fișele 

 

-rezolvă 

puzzl-ul 

 

-răspund la 

întrebările 

profesorului 

4 Sistematizarea 

şi fixarea 

conţinuturilor 

- trimite copiilor linkul pentru a se conecta la platforma kahoot.it 

https://kahoot.it/challenge/01286955?challenge-id=85669c3e-1e4e-4fe7-82e1-

2a2b8b4e504f_1605312096206 

 

-elevii 

accesează 

linkul, 

rrespectă 

intructiunile 

și rezolvă 

cerințele  

-explicația 

-exercițiul 

 -prin 

intermediul 

aplicațiilor 

electronice 

5 Evaluare  -elevii sunt apreciați de către profesor în urma rezultatelor generate de testul lucrat 

în kahoot.it 

   individual 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1_z3YqWSTTIxTLohTcFO7NPcr-kgcWjhF/edit?usp=sharing&ouid=115457403916528702811&rtpof=true&sd=true 

 

Prezentarea poate fi accesată și din drive. 

 

 

https://learningapps.org/display?v=p5hh2wbk520
https://kahoot.it/challenge/01286955?challenge-id=85669c3e-1e4e-4fe7-82e1-2a2b8b4e504f_1605312096206
https://kahoot.it/challenge/01286955?challenge-id=85669c3e-1e4e-4fe7-82e1-2a2b8b4e504f_1605312096206
https://docs.google.com/presentation/d/1_z3YqWSTTIxTLohTcFO7NPcr-kgcWjhF/edit?usp=sharing&ouid=115457403916528702811&rtpof=true&sd=true
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PROBĂ  DE  EVALUARE   SUMATIVĂ 

prof.Diana Petrean 

Liceul Teoretic ,,W.Shakespeare” Timișoara 
Clasa a VII-a                 

Unitatea de învăţare :ATOM.ELEMENT CHIMIC 

Nume si prenume: _________________________                                       Data: _____________ 

I.     Scrie răspunsul din paranteză care completează corect fiecare din afirmaţiile următoare: 1,5p 

1. Atomul este ………………….. şi are o structură complexă (divizibil/indivizibil). 

2. Speciile de atomi care se deosebesc prin numărul de ………………… se numesc izotopi (neutroni/atomi). 

3. Speciile chimice care au aceleaşi număr ……………. formează un element chimic (de masă/atomic). 

4. Numărul electronilor din învelişul electronic al unui atom este egal cu numărul ………din  nucleu (neutronilor/protonilor). 

5. Particulele care compun nucleul sunt..................(protonii/protonii și neutronii). 

II. a. Notează denumirile corecte pentru următoarele elemente: 1p 

Na   Fe     Br   P    Cu 

II .b. Completează căsuţele libere conform cerinţelor: 1,5p 

Simbol Semnificaţie calitativă şi cantitativă a simbolului 

  5 atomi sulf 

O   

2 Ca   

5 N   

  Sase atomi de potasiu 

            

III. Se dă compusul cu formula NH3. Ştiind că  :ZH =1 ; AH=1 si  ZN =7 ; AN=14 să se determine numărul total de protoni, electroni si neutroni.  1,5p 

IV.Calculați numărul de  atomi de argint ce se găsesc într-o brățară ce cântărește 21,6 g. AAg=108. 1,5p  

V.Completează căsuţele libere din tabelul următor corespunzător cerinţelor: 2p 
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Denumire element 

Simbol 

Nr. atomic (Z) Nr. de masă 

 (A) 

Nr. particule Structura învelişului electronic 

  

Grupa Perioada 

p n e K L M N O P 

sodiu   11 23 11 12 11 2 8 1       1( IA) a 3 a 

  O       8   2 6             

fosfor   15 31                       

azot       7 7                   

 

Se acordă 1 punct din oficiu 

Baremul de corectare şi notare: 

I1. Indivizibil, 2. numărul de neutroni, 3. număr atomic, 4. Protonilor din  nucleu, 5. protonii și neutronii  

 

II. a. Na -sodiu            Fe fer(fier)               Br -brom                  P-fosfor                      Cu-

cupru                                                                                                                              b. 

Simbol Semnificaţie calitativă şi cantitativă a simbolului 

5S 5 atomi de  sulf 

O 1 atom de oxigen 

2 Ca 2 atomi de calciu 

5 N 5 atomi de azot 

6K Sase atomi de potasiu 

 

III p:10,e:10,n:7 
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IV. Numărul de moli:0,2 moli argint;numărul de atomi de argint:1,2044*1023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire element 

Simbol 

Nr. atomic (Z) Nr. de masa 

 (A) 

Nr. particule Structura învelişului electronic 

  

Grupa Perioada 

p n e K L M N O P 

sodiu Na 11 23 11 12 11 2 8 1       1( IA) a 3 a 

oxigen O 8 16 8 8 8 2 6         16(VIA)   

fosfor P 15 31 15 16 15 2 8 5       15(VA)   

azot N 7 14 7 7 7 2 5         15(VA) a 2-a 
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PROIECT DE LECȚIE 

 

Propunător Croitoru Luminița 

Școala Gimnazială Traian- Structură Silistraru 

Clasa: pregătitoare 

Aria curriculară: Științe 

Disciplina de învăţământ: Matematică și explorarea mediului 

Unitatea tematică: ,,Printre lumini și sunete” 

Subiectul lecției: ,,Adunarea cu 1. Adunarea cu 2” 

Tipul lecției: Predare 

Efectivul clasei: 22 de elevi 

Durata: 45 min (activitate propriu-zisă-35 min și activitate recreativă-10 min); 

 COMPETENȚE SPECIFICE: 

MEM 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulţime dată 

3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor 

regularităţi 

AVAP 

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale 

  OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• Pe plan cognitiv: 

O1: să așeze în brad numărul de globuri specificat; 

O2:să numere elementele în concentrul 0-10; 

O3:să identifice utilitatea aparatelor prezentate; 

O4:să rezolve exerciții de calcul în concentrul 0-10; 

• Pe plan afectiv: 

O6: să manifeste interes pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate; 

• Pe plan psiho-motric: 

O7: să adopte o poziție corecta în bancă pe parcursul lecției. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Resurse procedurale: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, problematizarea  ; 

Resurse materiale: ghicitori, caiete auxiliare, imagini aparate, fișă degete, fișă exerciții de calcul 

Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe ; 

Forme de evaluare: aprecieri verbale, observarea comportamentului ; 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului ( clasa pregătitoare, clasa I și 

clasa a II-a), aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 
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Nr

crt 
Etapele lecției 

Ob. 

op. 
Timp 

Conținutul informațional Strategia didactică 

Forme de evaluare 

Activitatea propunătoarei 
Activitatea 

elevilor 

Resurse 

procedurale 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organizare 

1 

Moment 

organizatoric 

 

 

 

O6 

O7 

5’ 

Asigurarea condiţiilor optime 

pentru desfășurarea lecției 

propriu-zise; 

Pregătirea materialului didactic 

necesar pentru buna desfăşurare a 

lecției. 

 

 

Se pregătesc pentru lecție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frontală  

          

2 Captarea atenției 

 

 

O6 

O7 

6’ 

Citesc elevilor ghicitori despre 

aparate care utilizează 

electricitatea. (Anexa1) 

 

 

Răspund la ghicitorile citite de 

către învățătoare. 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Ghicitori 

 

 

Frontală 

 

Individuală 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Aunțarea temei  

 

O7 

 

 

1’  

 -Copii, astăzi vom așeza globuri 

în brad, vom număra diferite 

elemente pentru a afla câte sunt și 

vom rezolva exerciții de calcul cu 

ajutorul degetelor. 

Elevii sunt atenți la explicațiile 

învățătoare. 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2272 

 

 

 

4 

 

 

Desfășurarea      

lecției 

 

 

 

 

 

 

O6 

O7 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

10’ 

 

Propun elevilor să îmbodobim 

bradul. 

Așez în brad 4 globuri roșii. 

 

 

Solicit elevilor să rezolvăm 

exercițiul 1 de la pagina 63 din 

caietul auxiliar. 

 

Propun rezolvarea exercițiului 2 

de la pagina 63 din caietul 

auxiliar. 

 

Prezint elevilor imagini cu 

diferite aparate. (Anexa2) 

Ex: imagine cu aspirator- îl 

folosim pentru a face curat  

 

 

 

Elevul numit așază tot atâtea 

globuri albastre câte sunt cele 

roșii. 

Numără perele din frigider și 

scriu răspunsul în casetă. 

 

Numără elementele și 

calculează. 

 

 

Elevii spun la ce ne folosesc 

aparatele ilustrate. 

 

Explicația 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

Observația 

 

 

 

 

 

 

Caiete 

auxiliare 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

 

Frontală 

Individuală 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

5 

 

Obținerea 

performanței 

O4 

 

 

7’ 

Împart elevilor câte o fișă cu 

degete. Pe fișă sunt scrise 

exerciții de calcul.(Anexa3) 

În grupe de câte doi elevi 

calculează cu ajutorul 

degetelor de pe fișă și scriu 

rezultatul. 

 

Problematizarea 

 

 

 

Fișă cu 

degete 

 

 

Pe grupe 

 

 

Aprecieri verbale 

 

6 

 

Încheierea lecției 

O7  

1’ 

Se fac aprecieri globale și 

individuale cu caracter motivant 

privind participarea elevilor la 

desfășurarea lecției. 

Sunt atenți la explicații. 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Stickere 

stimulente 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

Aprecieri verbale 

Stickere stimulente 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2273 

Activitate recreativă 10 minute: 

,,Spune ce sunet ai auzit”. 

Copiii închid ochii, iar 

învăţătoarea produce un zgomot     

 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 
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PROIECT DE ACTIVITATE 
 

Profesor NEGURĂ ANA-MARIA 

P.N. Mărgineni, județul Neamț 

NIVEL/GRUPA:Nivel I/ grupa mijlocie “Raze de soare” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost si va fi aici, pe Pământ?” 

TEMA PROIECTULUI TEMETIC / TEMA DE INTERES: ,, Iubim animalele! ”/  „Animale mari și mici sunt în curte la bunici!” 

TEMA ZILEI: ,,Viețuitoarele din curtea bunicilor” 

DOMENIU DE ACTIVITATE: Educarea limbajului 

TEMA ACTIVITĂȚII / MIJLOC DE REALIZARE: „Să-i ajutăm pe bunici!” / joc didactic 

TIPUL DE ACTIVITATE: verificare şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 

Scopul activităţii:  Consolidarea și verificarea capacităţii de cunoaştere și înţelegere a mediului înconjurător, stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia, 

îmbogățirea cunoștințelor despre viețuitoarele din curtea bunicilor. 

Obiective operaţionale: 

Strategii didactice: 

Metode si procedee:. conversaţia, explicaţia, observarea, demonstratia, analiza, exercitiul, jocul didactic, problematizarea, surpriza, metoda Piramida,metoda Trierea 

aserțiunilo;r     Mijloace de invatamant:Siluete mari cu puii animalelor domestice, țarcuri,cotete cu mediul in care traiesc, jetoane cu imaginea unor animale domestice, 

mulaje (animale), plicuri cu scrisori,cuburi pentru realizarea piramizii, roaba, siluete de animale si pasari domestice, puzzle vaca, palete verzi si rosii, plic cu imagini ce 

reprezinta hrana animalelor;     Forma de organizare: frontal      Elemente de joc: surpriza, aplauzele, jocul. 

 

- să recunoască și să denumească viețuitoarele din curtea bunicilor; 

- să stabilească deosebirea dintre animalele domestice și cele sălbatice; 

- să enumere părțile componente ale corpului,apoi să asambleze piesele de 

puzzle; 

- să enumere foloasele pe care aceste viețuitoare le oferă omului; 

- să stabilească corectitudinea/incorectitudinea unor enunţuri referitoare la 

anumite acțiuni legate de hrana viețuitoarelor domestice; 

 

- să denumească și să recunoască adăposturile vietuitoarelor domestice, 

amplasând siluetele lor în adăpostul corespunzător; 

- să așeze cuburile ce compun piramida, in funcție de cerința educatoarei. 

- să-şi exprime propriile opinii, sentimente şi atitudini; 

- sa participle activ si cu placere, manifestand spirit de echipa si fair-play. 
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EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

CONŢINUTUL 

ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUA

RE 

Metode şi 

procedee 

 

MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 

CAPTAREA 

ATENȚIEI 

 

ANUNȚAREA 

TEMEI ȘI 

 A OBIECTIVELOR 

 

PREZENTAREA 

NOULUI 

CONȘINUT ȘI 

DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

 

 

 

 

  

 

 

     

      Asigurarea condițiilor igienico-sanitare, pregătirea sălii de grupă și a materialului didactic necesar desfășurării 

activității,organizarea colectivului de copii. 

 

Revenind în curtea bunicilor, observăm că ei nu s-a întors încă din oraș, dar ne-au mai lăsat un alt bilețel în 

care ne propun să jucăm un joc numit: „Viețuitoarele din curtea bunicilor!”.  

 

Se va anunța tema si obiectivele activității. 

 

 

a) Explicarea regulilor jocului propriu-zis. 

b) Se va realiza apoi un  joc de probă pentru a se asigura ca toți preșcolarii au înțeles modul de desfașurare.                                                      

c) Jocul propriu-zis: Varianta I:  DIN CE ESTE ALCĂTUIT CORPUL UNUI ANIMAL/PASĂRE?  ▪ Se va dezveli 

vaca și puiul si se va citi scrisoarea si regulile jocului. Copiii vor trebui să precizeze părțile corpului unui animal, să 

asambleze bucățile de puzzle pentru a întregi imaginea cu corpul unei vaci și a unui cocoș, apoi  să compare corpul vacii 

cu corpul cocoșului(asemănari și deosebiri) . După ce au realizat sarcina cerută, vor putea primi cele două cutii cadou de 

la vaca și vițelul ei,putând trece mai departe. 

d) Complicarea jocului  -  Varianta II:  CE MĂNÂNCĂ VIEȚUITOARELE DOMESTICE?       ▪ Se va dezveli 

căluțul si se va citi scrisoarea si regulile jocului. La această probă copiii vor fi solicitaţi să stabilească corectitudinea 

sau incorectitudinea unor enunţuri referitoare la animalele domestice, ridicând paleta de culoare verde daca enunțul 

este adevarat, iar daca este fals, ridicând paleta de culoare roșie. Educatoarea va deschide un plic mare din care va citi 

 

 

 

 

Surpriza 

Conversația 

 

 

 

 

Conversația  

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiu 

 

 

Metoda:Trierea 

aserțiunilor 

Palete roșii(emoția 

fericirii) și 

verzi(emoția 

tristeții) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-orală- 

-frontală 

-

individuală 
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OBȚINEREA 

PERFORMANȚEI 

 

 

EVALUAREA 

ACTIVITĂȚII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCHEIEREA 

ACTIVITATII 

 

imagini ce ilustreaza diferite acțiuni legate de hrana ale animalelor . După ce au  răspuns corect folosindu-se de 

paletele colorate, vor putea primi și celelalte cele două cutii cadou de la căluț, putând trece mai departe. 

Varianta III: UNDE ESTE CASA MEA?         ▪ Se va dezveli oaia și se va citi scrisoarea și regulile jocului. Dintr-

o cutie, copii  extrag câte o siluetă a unei viețuitoare din curte, o vor denumi și o vor așeza în adăpostul său. După ce au  

așezat corect siluetele, vor putea primi și celelalte cele două cutii cadou de la căluț, putând trece mai departe. 

 

,,PIRAMIDA VIEȚUITOARELOR DIN CURTEA BUNICILOR!”  ▪Se va aduce roaba cu toate cutiile cadou 

primite pentru realizarea unei piramide. Copiii vor alege din roabă doar cutiile care corespund sarcinilor cerute de 

educatoare si le vor aseza în fața fermei pentru a forma la final o piramidă. 

Exemplu de sarcini: 

1. Aduceti-mi cubul cu imaginea animalului care face:,,Muuu..!” 

2.Aduceti-mi cubul cu imaginea animalului care are corpul acoperit cu lana! 

3. etc. 

                                          3. 

 

                             2. 

 

              1. 

 

 

Vor fi apreciate raspunsurile corecte. 

Tranzitia:Copiii parasesc sala de grupa pe cantecelul: Rățuștele mele 

  

 

   Explicaţia 

Exercitiu 

siluete cu animale 

domestice 

 

Conversatia  

Explicatia 

      Exerciţiu 

Problematizarea 

 

Piramida,Siluete  cu 

animale domestice 

 

 

 

 

 

 

Stimulente 

Surpriza 

 

 

 

 

 

-orală- 

-frontală 

-

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CÂINE 

  COCOȘ      GĂINĂ 

VACA OAIE PORC 
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PARTENERIATUL PĂRINTE-PROFESOR 

 

                           Negură Ana-Maria 

 Școala Gimnazială „Nicolae Buleu” 

 P.N. Mărgineni, județul Neamț 

 

S-a crezut multă vreme că instituţiile de învăţământ poartă întrega responsabilitate a educării copilului, familia 

fiind doar beneficiarul acestei acţiuni. Familia nu poate fi parte separată în acest context, rolul părinţilor nu încetează odată 

cu intrarea copilului în instituţia de învăţământ, se schimbă doar modalitatea de abordare a copilului, în raport cu noul său 

statut şi în deplină concordanţă cu ceea ce se întamplă în mediul educaţional. Parteneriatul părinte-profesor se referă la 

construirea unor relaţii pozitive între familie şi școală, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic 

asupra copiilor. Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul educativ din școală, 

poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de sine, încredere în competenţele lor, făcându-i mai buni. 

Un rol deosebit, atât pentru colaborarea familie-şcoală şi participarea la gestiunea şcolii, cât şi pentru educaţia 

părinţilor îl au asociaţiile de părinţi, a căror finalitate este, în principiu, protecţia copilului prin educaţie. Se pot deosebi 

asociaţiile de părinţi şi după scopurile lor, astfel: ca grup de susţinere a şcolii, în probleme needucationale; ca grup de 

cooperare care consideră educaţia ca un proces comun în care părinţii şi profesorii sunt parteneri, care decid împreună 

viitoarele programe; ca grup de apărare a intereselor care consideră că părinţii au interese ce trebuie promovate în raport 

cu interesele altor grupe. 

Se pot deosebi trei etape în evoluţia relaţiei familie-şcoală: 

a.   etapa şcolii autosuficiente: şcoala este considerată o instituţie închisă, care nu influenţează mediul 

familial şi nu se lasă influenţată de el. Caracteristicile etapei sunt: contactele cu părinţii sunt rare, formale; părinţii acceptă 

ideea că nu au nimic de văzut despre ceea ce se întâmplă în şcoală; administraţia alege şcoala pentru copii; părinţii nu 

participă la consiliile de administraţie şcolară; asociaţiile de părinţi nu sunt încurajate; formarea profesorilor neglijează 

relaţia între familie şi şcoală. 

b.   etapa de incertitudine profesională: profesorii încep să recunoască influenţa factorilor familiali asupra 

rezultatelor şcolare, dar părinţii continuă să creadă că şcoala este autosuficienta. Caracteristicile etapei sunt: tendinţa de a 

creşte acuzarea familiei pentru proastele rezultate şcolare; administraţia şcolară are tendinţa de a conserva atitudinea din 

etapa anterioară; contactele formale, de rutină cu părinţii continuă; apar experienţe localizate privind comunicarea cu 

părinţii; apar organizaţiile voluntare de părinţi; se constituie consilii de gestiune şcolară, în care participarea părinţilor are 

un rol minor, nedicizional; formarea profesorilor abordează relaţia familie-şcoală ca o problemă de importanţă secundară. 

c.   etapa de dezvoltare a încrederii mutuale: părinţii şi profesorii descoperă împreună că neîncrederea este 

puţin câte puţin înlocuită cu încrederea unora faţă de alţii. Caracteristicile etapei sunt : relaţia cu familiile este din ce  ce 

mai încurajată de şoală; consiliul şcolar include reprezentanţi ai (asociaţiilor) părinţilor, cu rol decizional în toate 

problemele educaţionale; organizaţiile de părinţi sunt acceptate şi încurajate în activitatea şcolară; profesori specializaţi 

(consilieri) tratează problemele excepţionale ale colaborării cu familiile; organizaţiile de profesori recunosc statutul şi rolul 

asociaţiilor de părinţi; administratorii şi politicienii educaţiei insista asupra importanţei relaţiei familie-şcoală; formarea 

profesorilor abordează problema relaţiei cu familia, ca una din problemele importante ; se organizează cursuri pentru 

profesori şi  părinţi. 
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Fiecare familie tradiţională sau modernă este unică, fiecare copil este unic, copilăria este unică şi irepetabilă, rolul 

profesorului este scurt şi trecător, dar poate lăsa amprente pozitive, durabile, puternice în sufletul copilului. 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 profesor-familie şi rezolvarea lor, 

■    accesarea diverselor surse de informare în scopul documentării; 

 

            Aceste competenţe specifice sunt aplicate 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 profesor-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. 

Cunoaşterea familiei în calitate de partener constant şi autentic devine o prioritate pentru profesor. Prin urmare 

cunoaşterea mediului familial din care provin copiii constituie o condiţie esenţială pentru asigurarea succesului demersului 

educaţional adresat copiilor şi pentru reuşita parteneriatului. Din punct de vedere teoretic, această relaţie ar putea funcţiona 

ireproşabil, având în vedere faptul că ambele părţi implicate urmăresc aceleaşi finalităţi în ceea ce priveşte educaţia 

copilului. 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 şi regulile 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. 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.  

Cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între profesor şi familie, în sprijinul educaţiei şi creşterii copilului 

constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară; este primul pas către o educaţie deschisă, flexibilă, şi 

dinamică a personalităţii copilului. 
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Scriitor- Scriitură- Cititor 

MOLDOVEANU MIRELA, 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,GHEORGHE MIRON COSTIN”,  

CONSTANȚA 

 

 

,,Scriitorul este o carte, dar cartea nu este încă opera, opera nu este operă decât când se rostește prin ea, în violența 

unui început ce-i este propriu, cuvântul a fi, eveniment ce se împlinește atunci când opera este intimitatea cuiva care o scrie 

și a cuiva care o citește.”7 

Orice operă literară își are originea în universul interior al scriitorului, al creatorului său, și trebuie să fie dedicată 

unui lector ideal (cititorul abstract) presupus de autor. Interesant este că exact diferența dintre cititorul abstract și receptorul 

real cu orizontul lui de așteptare (cultură, sensibilitate, imaginație, mentalitate etc.) imprimă textelor, dincolo de universul 

lor imaginar acea rodnică ambiguitate semantică de opera aperta.. De asemenea, trebuie adăugat și faptul că: 

,,Nimeni care a scris opera nu poate trăi, nu poate rămâne lângă ea. Ea este însăși decizia care-l concediază, îl separă, 

care face din el supraviețuitorul, trândavul, omul lipsit de ocupație, inertul de care arta nu depinde. 

Scriitorul nu poate sălășlui lângă operă: el nu poate decât să o scrie, el poate doar, când este scrisă, să-i întrezărească 

apropierea în abruptul Noli me legere, care îl îndepărtează el însuși, îl distanțează sau îl obligă să se întoarcă la acea 

distanțare în care intrase mai întâi pentru a deveni înțelegere a ceea ce trebuia să scrie.”8 

Prin actul producerii textuale scriitorul pierde calitatea de a spune ,,eu” și astfel apare personajul. Scriitorul nu mai 

este el însuși, ,,eu” ajunge ,,el”, estompându-se ca eu biologic. Scrisul te determină să uiți de tine însuți, să devii celălalt. 

,,A scrie înseamnă a intra în afirmarea singurătății unde amenință fascinația. Înseamnă a te încredința riscului 

absenței de timp, unde domnește eternul reînceput. Înseamnă a trece de la Eu la El, astfel încât ceea ce mi se întâmplă nu i 

se întâmplă nimănui, este anonim prin faptul că mă privește, se repetă într-o risipire infinită.”9 

Practica scriiturii sau, cu alt concept apropriat ulterior perioadei Tel Quel, textualizarea, acţionează asupra realului 

aşa încât ,, acest aer nu este vidul, această claritate nu luminează numai, ci deformează, învăluind obiectele într-o lumină 

convențională”10, iar a scrie fără ,,scriitură”, după cum afirmă Maurice Blanchot, ,,a duce literatura către acel punct de 

absență unde dispare, unde nu mai avem a ne teme de secretele ei care sunt minciuni, iată ce înseamnă gradul zero al 

scriiturii, neutralitatea pe care orice scriitor o caută deliberat sau fără să-și dea seama, și care pe unii îi duce către tăcere.”11 

Roland Barthes vorbește despre plăcerea de a scrie, important este ca autorul să știe cum să procedeze ca prin scrisul 

său să atragă lectorul, să întrevadă un spațiu al desfătării și să agațe astfel cititorul. 

,,Dacă eu citesc cu plăcere o frază, o poveste sau un cuvânt, e pentru că au fost scrise în plăcere (această plăcere nu 

este în contradicție cu tânguielile scriitorului). Dar contrariul? Faptul de a scrie în plăcere mă asigură- pe mine scriitorul- 

în privința plăcerii cititorului meu? Câtuși de puțin. Pe acest cititor eu trebuie să-l caut (să-l agăț), fără să știu unde este. 

Un spațiu al desfătării se creează atunci. Nu persoana celuilalt îmi este necesară, ci spațiul: posibilitatea unei dialectici a 

dorinței, a unui neprevăzut al desfătării, jocurile să nu fie făcute, să existe un joc.”12 

 
7 Maurice Blanchot, Spațiul literar, Editura Univers, București, 1980, p. 15. 
8 Ibidem, p. 17. 
9 Ibidem, p. 28. 
10 Ibidem, p. 284. 
11 Ibidem, p. 284. 
12 Roland Barthes, Plăcere textului, traducere de Marian Papahagi, Editura Echinox, Cluj, 1994, p. 9. 
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De asemenea, textul trebuie să conțină desfătarea limbajului scriitorului, focurile limbajului. Acest spațiu al 

delectării creat de către scriitor este un loc de manifestare a dorinței, care are nevoie de puțină nevroză din partea lectorului, 

de complicitatea acestuia, care trebuie să se simtă dorit de text pentru că scriitura este ,,știința desfătărilor limbajului”, după 

Roland Barthes. 

Lectura devine o aventură în spațiul deschis al operei, care este caracterizată de duplicitate, de ambiguitate. Scriitura 

trebuie obligatoriu să producă plăcere și desfătare, iar în cazul narațiunii homodiegetice trebuie ținut cont de faptul că 

personajul-narator este fictiv și nu trebuie confundat cu persoana autorului. Roland Barthes clarificând faptul că: 

. Roland Barthes a clarificat şi faptul că ,,în tipul de povestire numit personal sau la persoana întâi (într-un limbaj 

mai naratologic: cu narator homodiegetic), enunțătorul povestirii, care este el însuși personaj al întâmplării (acesta este 

singurul sens pertinent al expresiei la persoana întâi), este el însuși fictiv și prin urmare actele sale de limbaj ca povestitor 

sunt tot atât de ficțional serioase ca ale celorlalte personaje din povestirea sa și ca propriile sale acte de limbaj în calitatea 

sa de personaj al povestirii sale.”13 

Faţă de ,,plăcerea textului”, Dominique Maingueneau mai pragmatic – şi mai prozaic- cu mai mult ori mai puţin 

influenţe neomarxiste, este interesat de întrebarea ,,referitoare la condiţiile de posibilitate ale unui anumit gen de enunţare, 

la enigmetica apariţie a unei opere într-un anumit loc şi la un moment dat (…) ”.14  

Scriitorul are rolul dificil de a imprima materiei textuale autenticitate, precum și originalitate, esențiale pentru a-și 

împărtăși propria experiență cu un receptor. 

 

 
13 Gerard Genette, Introducere în arhitext. Ficțiune și ficțiune, traducere și prefață de Ion Pop, Editura Univers, 

București, 1994, pp. 116-117. 
14 Dominique Mainguenot, Discursul literar. Paratopie şi scenă de enunţare, Editura Institul European, Iaşi, 2007. 
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Utilizarea experimentului în predarea disciplinei biologie 

 

Profesor: Rotaru Daniela Elena 

Scoala Gimnazială Comuna Gherăești, Neamț 

 

 Experimentul  

 Experimentul este o metodă fundamentală în învățarea științelor naturii. Știința contemporană nu poate fi 

concepută în afara experimentului provocat pe scară largă și intensivă ca instrument de bază al tehnicii moderne. Efectuarea 

experiențelor și experimentelor în disciplinele biologice capătă o importanță tot mai mare, iar formarea spiritului 

experimental la elevi devine o sarcină esențială. 

 

 Adesea, noțiunea de experiment este sinonimizată cu cea de expriență, iar metoda experimentală este considerată 

echivalentă cu metoda lucrării de laborator. Experiența reprezintă verificarea practică a unei legi sau a unei formule prin 

declanșarea fenomenelor în laborator. Exprimentul reprezintă producerea sau modificarea intenționată a unui fenomen sau 

proces în scopul studierii acestuia. Experimentul științific cercetează cauzele, procesele, fenomenele, acolo unde apar ele 

în forma cea mai explicită, în aspectele lor esențiale, într-un mod în care reduce la minimum influența perturbatoare a 

conexiunilor întâmplătoare. 

 A experimenta înseamnă a-i pune pe elevi în situația de a concepe și de a practica ei  un anumit gen de operații cu 

scopul de a observa, a studia, a dovedi, a verifica, a măsura rezultatele. Este o provocare intenționată în condiții determinate, 

de observare a desfășurării unui fenomen, al cercetării raportului de cauzalitate și a verificării unei ipoteze. În învățământ 

se pot folosi următoarele tipuri de experimente: 

- experimentul demonstrativ - inițiat de profesor pentru a demonstra, confirma, verifica, preciza unele adevăruri, fenomene 

și procese biologice; 

- experimentul aplicativ - pentru verificarea posibilităților pe care le au elevii în aplicarea în practică a unor teze teoretice 

însușite, exemplu: evidențierea legilor reflexelor medulare (Iordache I. Metodica predării-învățării biologiei, 2001,  p. 95). 

 

 Cu elevii am realizat două experimente demonstrative, si anume: disecția globului ocular și disecția encefalului 

prezentate în figurile I.1 și I.2. 

 

Figura I.1– Disecția globului ocular 
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Figura I.2 – Disecția encefalului 

 

 Experimente aplicative simple au fost realizate în cadrul lecției ”Urechea, organ al auzului și al echilibrului” care 

a condus la înțelegerea rolului pe care îl are pavilionul urechii. Elevii au lucrat pe grupe și au așezat un ceasornic în 

apropierea unui coleg legat la ochi pentru a preciza direcția de unde vine sunetul. Deoarece direcția nu a putut fi stabilită, 

elevii au apropiat capătul unei pâlnii de urechea colegului, iar la capătul liber au așezat ceasornicul. În urma celor două 

experimente simple, elevii au ajuns la concluzia că pavilionul,  în formă de pâlnie captează și dirijează undele sonore spre 

canalul auditiv extern. 

 În cadrul lecției ”Limba, organ al gustului” elevii au realizat un experiment și anume au așezat pe limbă substanțe 

lichide precum: suc de grepfrut, soluție de zahăr, soluție de sare și suc de lămâie pentru a recunoaște stimulul care a venit 

în contact cu mucoasa linguală și pentru a reprezenta grafic localizarea receptorilor gustativi. 
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Poziția Curriculum-ului la Decizia Școlii în contextul reformei curriculare 

 

Prof. Bejan Ana-Maria 

Școala Gimnazială, Comuna Gherăești, Județul Neamț 

 

    Schimbările sociale, economice și politice din ultima perioadă precum și evoluția științelor educației și a psihologiei 

învățării, au determinat, implicit, o adaptare a învățământului, lucru realizat prin intermediul măsurilor de reformă a 

educației.  

    România s-a aliniat modelului urmat de statele europene și a încercat să pună accent pe noi dimensiuni ale educației: 

educația pentru toți, predarea și învățarea centrate pe elev, adaptarea la nevoile individuale, dezvoltarea unor valori și 

atitudini dezirabile, dezvoltarea gândirii critice, evaluarea reală a rezultatelor școlare. 

    Noțiunea de reformă curriculară se referă la procesul de transformare structurală și funcțională a curriculum-ului 

educațional, în scopul creșterii adaptabilității, a eficienței și a includerii în noile tendințe pedagogice ale educației. 

    Modificările importante aduse de noua abordare curriculară au vizat trecerea de la învățarea bazată pe acumularea de 

informații la cea pe formarea treptată de capacități, atitudini și competențe; de la conținuturi impuse la cele flexibile, 

orientative, adaptate la realitatea contemporană și interesele elevului; de la învățământul centrat pe profesor la cel centrat 

pe acțiunile elevilor și participarea lor directă la procesul instructiv-educativ.  

    Reforma curriculară pune accent pe activizarea elevului și pe procesul de învățare și mai puțin pe profesor și pe predare. 

Acest lucru nu înseamnă o fracturare a predării de învățare, ci orientarea către capacitatea elevului de a-și însuși cunoștințele 

și de a le înțelege, către formarea deprinderilor și abilităților, dezvoltarea aptitudinilor și a atitudinilor superioare de 

receptivitate, prelucrare și redare originală a noilor cunoștințe. 

    O altă direcție a transformării curriculum-ului educațional se referă la realizarea de parcursuri individualizate, motivante, 

în concordanță cu interesele elevilor și care să fie orientate către introducerea elementelor de noutate, de inovație. Această 

latură de noutate a curriculum-ului poate fi realizată prin curriculum-ul la decizia școlii, care permite flexibilizarea 

conținuturilor și oferă libertate educațională atât profesorilor, cât și elevilor.  

    Curriculum-ul la decizia școlii este o componentă a reformei curriculare din România, care permite adaptarea 

experiențelor de învățare ale elevilor în acord cu nevoile lor diferențiate și personalizate15. 

    Curriculum-ul la decizia școlii face parte din curriculum-ul național și a intrat în practica școlară începând cu anul școlar 

1998-1999, în contextul implementării unor noi planuri-cadru16. Conform actelor normative aflate în vigoare, curriculum-

ul la decizia școlii reprezintă ”oferta educațională propusă de școală, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale 

elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității locale”17. 

    Curriculum-ul la decizia școlii oferă posibilitatea personalizării și individualizării unităților de învățământ preuniversitar 

și permit elevilor parcurgerea unor discipline noi sau a unor teme în cadrul disciplinelor obligatorii în funcție de aptitudinile 

și interesele lor, oferind posibilitatea stabilirii unor trasee particulare de învățare18.  

 
15 Constantin Cucoș (coord), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura Polirom, Iași, 

2008, p. 209.  
16 Carol Căpiță, Laura Căpiță, Mihai Stamatescu, Didactica istoriei I, Ministerul Educației și Cercetării, Proiectul pentru 

Învățământul Rural, 2005, p. 52. 
17 Metodologie privind elaborarea și aprobarea curriculumului școlar – planuri-cadru de învățământ și programe școlare, 

anexă la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3593/18.06.2014, art.2. 
18 Gheorghe Iutiș, Elena Cozma, Iuliana Asăvoaie, Elemente de didactica istoriei, Editura Graphys, Iași, 2008, p. 26. 
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    Curriculum-ul la decizia școlii poate fi de mai multe tipuri: aprofundat – care urmărește aprofundarea experiențelor de 

predare-învățare-evaluare oferite de școală, pe tot parcursul plajei orare alocate disciplinei respective; extins – urmează 

sugestiile incluse în Curriculum Național, pentru un segment suplimentar de 25-35% din competențe; elaborat în școală – 

se referă la  activități adaptate intereselor elevilor, posibilităților și cerințelor specifice ale școlii și comunității locale. Acest 

din urmă tip de curriculum la decizia școlii este introdus sub forma disciplinelor opționale19. La rândul său, opționalul 

poate fi realizat la nivelul disciplinei, la nivelul ariei curriculare (în cazul istoriei a ariei curriculare Om și societate) sau la 

nivelul mai multor arii curriculare. 

    În cazul disciplinei istorie, introducerea unui opțional pune profesorul în situația de a pleda pentru complexitatea și 

frumusețea istoriei și oferă elevilor șansa de a pătrunde în trecut și de a explica prezentul. Prin activitățile și conținuturile 

de învățare propuse, profesorul trebuie să atragă și să strârnească interesul elevului, să-l determine să-și dorească să 

aprofundeze aspecte din cele mai diverse, referitoare la evoluția societății. Pentru a realiza aceste deziderate, profesorul 

trebuie să stabilească precis, clar și realist obiectivele, să folosească strategii didactice activ-participative și mijloace de 

învățământ atractive, să creeze o atmosferă relaxată, prietenoasă, favorabilă învățării. 

    La disciplina istorie finalitățile educaționale la ciclul gimnazial vizează relaționarea pozitivă cu ceilalți prin exercitarea 

unor drepturi și asumarea unor responsabilități, participarea civică în condițiile respectării regulilor grupului și valorizării 

diversității, aprecierea unor elemente definitorii ale contextului cultural local și ale patrimoniului național și universal20. 

De asemenea, istoria are ca scop formarea de comportamente civice care să promoveze valorile democratice, toleranța, 

întelegerea reciprocă, drepturile omului. 

    În liniile generale trasate de învățământul actual se înscrie și propunerea de realizare a unui proiect de opțional referitor 

la istoria recentă a României. Un opțional cu privire la perioada comunizării României își propune tratarea evenimentelor 

și aspectelor politice, sociale, culturale, economice care au determinat schimbarea regimului democratic cu unul totalitar 

de tip comunist. 

Acest opțional dorește prezentarea momentelor care au dus la înlocuirea vechiului regim democratic din România cu unul 

comunist, a modificărilor impuse de noul regim, precum și a impactului pe care le-au avut aceste transformări asupra 

populației. 

    În abordarea acestor aspecte se are în vedere proiectarea unui demers didactic din perspectiva educației pentru drepturile 

omului, a educației pentru diversitate, a perspectivelor multiple asupra istoriei, a problemelor controversate și sensibile. În 

realizarea acestui proiect de opțional de un real folos în orientarea demersului a fost programa elaborată de Ministerul 

educației Naționale pentru disciplina opțională Istoria Recentă a României pentru ciclul liceal, pe care am adaptat-o 

nivelului gimnazial. 

 

 
19 Constantin Cucoș (coord), op. cit., p. 210. 
20 Programa școlară pentru disciplina istorie, clasele a V-a - a VIII-a, Ministerul Educației Naționale, București, 2017. 
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PROGRAM  DE INTERVENTIE PERSONALIZAT 
 

 

Prof.  Mirică Giorgiana-Cristina 

Liceul Pedagogic “Matei Basarab” Slobozia 

 

Numele şi prenumele elevului: XXX 

Data și locul nașterii: XXX 

Domiciliul: mun. Slobozia, județul Ialomița 

Problemele cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe) din clasa a IX-a:  

- cooperant, înțelege ce citește, redă în cuvinte proprii conținutul unui fragment, recunoaște substantivul ,adjectivul,identifică sunete, litere din cuvânt, 

alcătuiește familia de cuvinte cerută, sinonime, antonime, identifică subiectul, verbul și analiza (se mai încurcă la timpuri-prezent) 

- superficialitate și dificultăți în pronunție, vocabular sărac, dificultăți în scriere, cuvinte ce conțin litere duble etc) 

 

Priorităţi pentru perioada de aplicare octombrie 2021 – decembrie 2021 

1. Descrierea rutinei zilnice si a activitaților de zi cu zi-folosirea timpului prezent  

2. Însușirea vocabularului despre case 

3. Scrierea unui email simplu  

4. Să realizeze conversații simple pe teme ca: a cumpăra ceva, a face o rezervare la hotel, închiriere de case etc.  
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Nr. 

crt. 
Competențe  Conținuturi 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Peri

oad

a de 

inte

r 

venț

ie 

Criterii minimale de apreciere 

a progreselor   

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

1.  

1.1 Identificarea unor informatii specifice dintr-

un text citit / ascultat pe subiecte familiare, 

articulat clar si cu viteza normala 

1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor 

esentiale dintr-un text, pe baza unor intrebari 

de sprijin 

2.2 Elaborarea – oral sau in scris – unei 

descrieri simple a unui eveniment sau a unor 

experiente personale, pe baza de suport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutina zilnică  

- prezentul simplu  

Formele 

Adverbele specific 

-descrierea rutinii zilnice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-conversatia 

 

-explicatia 

 

-exercitiul 

 

-dialogul dirijat 

 

-jocul didactic 

 

- povestirea 

 

-manualul 

 

-fise de lucru 

 

-texte-suport 

 

problematizarea 

 

 

 

pe 

tot 

parc

ursu

l 

sem

estru

lui 

 

 

- citește expresiv textul 

- găsește cuvinte necunoscute în 

text și caută explicații 

- răspunsuri clare și coerente 

- să vorbească oral/scris despre 

el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- probe orale 

 

- observarea 

sistematică 

 

-probe scrise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

2.1 Redactarea de instructiuni, anunturi de mica 

publicitate, pagini de jurnal 

Vocabular  

Case 

Locuințe 

Mobilă și obiecte din casă  

Activități de zi cu zi  

 

 

 

-conversatia 

 

octo

mbri

e-

noie

-descrie propria casă și cameră  

-reușește să facă o reclamă 

simplă pe baza imaginilor  
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2.2 Elaborarea – oral sau in scris – unei descrieri 

simple a unui eveniment sau a unor 

experiente personale, pe baza de suport 

 

 

 

 

 

 

 

 

-reclamă pentru vinderea/ 

cumpărarea unei case  

-explicatia 

 

-exercitiul 

 

-dialogul dirijat 

 

-jocul didactic 

 

- povestirea 

 

-manualul 

 

-fise de lucru 

 

-texte-suport 

 

problematizarea 

 

mbri

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

- probe orale 

 

- observarea 

sistematică 

 

-probe scrise 

 

 

3. 2.1 Elaborarea – oral sau in scris – unei descrieri 

simple a unui eveniment sau a unor 

experiente personale, pe baza de suport vizual 

sau pornind de la un plan de idei 

 

 

 

 

 

 

Scrierea unui email  

 

 

-conversatia 

 

-explicatia 

-exercitiul 

-fise de lucru 

problematizarea 

 

 

 

 

noie

mbri

e-

dece

mbri

e 

 

 

 

-reușește să înțeleagă formatul 

de email și să redacteze unul 

asemănător  

 

 

 

 

- probe orale 

 

- observarea 

sistematică 

 

-probe scrise 

 

 

4 1 Inregistrarea informatiilor receptete oral sau 

in scris sub forma de notite 

4.3 Reformulare, la cererea interlocutorului, a 

unei replici in cadrul unei conversatii pe teme 

familiare 

Conversație  

-exprimarea preferințelor 

- a cumpăra ceva,  

-a face o rezervare la hotel,  

- închiriere de case 

-explicatia 

-exercitiul 

-fise de lucru 

problematizarea 

 - realizeză conversații și 

descrieri simple  

 

 

- observarea 

sistematică 

 

-probe scrise 

 

                               



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2289 

Evaluare inițială- Grupa mică 

Domeniul Științe 

Pentru minorități în limba de predare maghiară 

Év eleji felmérés- Kicsi csoport 
Prof. Borok Adél 

1. Csoportosítsd az egyformákat, karikázd be őket! 

 

 

                       

                                

2. Minden sorban jelöld ponttal azt a képet, amelyiken a több van! 

 

               

          

                      
 

 
 

            

              

                      
 

 

3. A bohócok azokkal a labdákkal zsonglőrködnek, amelyeken ugyanannyi pötty van, mint a ruhájukon. Kösd 

össze a labdákat a bohócokkal! 

Karikázd be azt a bohócot, amelyiknél a legtöbb labda van! 
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4. Rajzolj a középső képnél kevesebbet és többet! 

 

  

 

 

          

 

 

 

 

 

5. Csoportosítsd a következő ábrákat! 

 

A csigákat kettesével! 

 

 

 

A napocskákat egyesével! 

 

 
 

 

A süniket hármasával! 

 

A hópelyheket egyesével! 
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6. Jut-e minden kosárba egy gerezd szőlő? Húzd a szőlőt a kosárhoz! 

 

                                                                    

 

 

 

 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2292 

METODE INOVATOARE ÎN MEDIUL ONLINE PRIN PROGRAMUL ERASMUS+ 

 Prof.: Oprescu Mirela-Alina 

Liceul Tehnologic Auto, Craiova  
 
 

În aceste timpuri grele, când pandemia cu COVID 19 și-a pus amprenta peste toate aspectele vieții noastre de zi 

de zi și un sector esențial al societății a trebuit reorganizat, respectiv educația sub toate aspectele ei, iar cadrele didactice și 

formatorii au trebuit că “ din mers” să se autoperfecționeze și să facă față noilor provocări impuse de educația în mediul 

online. Astfel, o serie de programe au fost accesate, programe prin care s-a încercat să se răspundă la această nevoie. 

În acest sens, prin proiectul Erasmus+, am participat la cursul USEFUL ICT TOOLS FOR TEACHERS, în 

perioada 11-17 iulie 2021. Acesta s-a desfășurat la Istanbul și a fost furnizat de Organizația Cappadochia Education. În 

cadrul acestei mobilități am învățat : 

- despre modul în care se poate  încorpora tehnologia nouă în lecții, 

-despre modul în care  tendințele actuale ale TIC pot fi aplicate în crearea unor   e-lecții, 

- despre utilizările și funcțiile software-ului Scratch, Padlet, Kahoot, 

- despre platforma educațională MOODLE, 

- despre metodă codării  și  Mind Mapping, 

-despre  metodele de evaluare și evaluare a abilităților sau competențelor dobândite în educația formală și non-formală. 

Am primit resurse cu ajutorul cărora pot realiza e-learning de calitate. Am cunoscut participanți din alte țări europene 

precum: Cehia, Lituania și Turcia unde am învățat despre cultură turcă și istoria Istanbulului. În acest fel ne-am putut 

dezvoltă competențele digitale, lingvistice, pedagogice și interculturale. Prin acest proiect Erasmus+ și prin intermediul 

acestui curs, am putut crea platforma educațională https://eurotrainer-moodle.fdes.ro/ , prin care ne vom putea încărca lecții 

moderne , prin metode inovatoare.  Să nu uităm că educația adulților are un alt specific  față de educația elevilor. Astfel, 

pentru facilitarea învățării adulților este bine să se țînă cont de următoarele: 

- realizarea unui climat de cooperare în învățare 

- crearea de mecanisme pentru planificarea colaborativă a învățării 

- identificarea punctuală a nevoilor de învățare ale grupului și a intereselor participanților 

- formularea obiectivelor de învățare în funcție de nevoile și interesele identificate 

- construirea unei secvențe adecvate de activități în vederea atingerii obiectivelor de învățare 

- punerea în practică a activităților prin selectare metodelor, materialelor și a resurselor potrivite în lucrul cu adulții 

- evaluarea calității și a aplicabilității experiențelor de învățare pentru grupul de adulți cu care se lucrează. 

Prin aceste metode noi și moderne, învățarea devine interactivă în online, creând un mediu educațional atractiv pentru 

cursanți. Efectul utilizării acestor metode a fost unul remarcabil, prin prezența și interesul formabililor, încurajând astfel și 

alți formatori să participe la diverse cursuri prin programul European Erasmus+. 

Acest proiect a primit finanțare din partea Uniunii Europene. Articolul reprezintă doar punctul de vedere al 

autorilor, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuală utilizare a informațiilor pe care le conține. 

 

BIBLIOGRAFIE:    

Ghidul Erasmus+ al Uniunii Europene- 2019

https://eurotrainer-moodle.fdes.ro/
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ROLUL FORMATIV AL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE 

 
Prof.inv.prescolar Raducu Anca Mihaela 

Gradinita cu program prelungit nr. 1 Dragasani 

Judetul Valcea 

 

 

           Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în ce mai multe sisteme 

educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor la şcoală. S-a observat faptul că 

activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. 

           Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. În grădiniţa 

contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine 

şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 

a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

            Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar 

parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate. 

            Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-

aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale. 

             Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a copiilor dintr-o 

grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe . Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, 

voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. 

Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate. 

- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; 

 - aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala primară; 

            - vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;  

            - vizitarea centrului de plasament;  

            - excursii; 

              - plimbări în parc; 

    - vizită la diferite muzee. 

               Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 

dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, 

muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte 

realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

               Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie.  

Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La pregătirea şi realizarea serbărilor, 

copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, 

făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. 

-Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an. 

- Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Ziua recoltei, Sf. Nicolae, Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 

Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei, Carnaval; 
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Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii copiilor. 

Vizionările şi spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, prin care copilul 

face cunoştinţă cu lumea minunată a artei.  

Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită 

rezidă în faptul că ea constituie o sursa inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la 

afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor TV, poate constitui de asemenea 

o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea unor acţiuni interesante. De exemplu: vizionarea 

emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul 

că realizează completarea unor aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, 

sport, poezie, picture, etc. 

          La copilul de vârstă preşcolară este strâns legată de activităţile desfăşurate în grădiniţă şi în afara ei sub forma jocului, 

a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă trebuie acordată particularităţilor de vârstă şi individuale ale 

copilului. 

          Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor 

şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 

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

activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai 

încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase 

şi valoroase. 

        În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia 

orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el în primul rând o atitudine  creatoare,atât în modul de realizare 

al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii ,asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 

   

Bibliografie :  

Ionescu M. Chiş,,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi autoinstruire’’.Editura Presa 

Universitară Clujeană,Cluj-Napoca,2001, 

Lespezeanu M.,,Tradiţionalism şi modern în învăţământul preşcolar’’Editura S.C. Omfal,Bucureşti,2007 

Preda Viorica,,Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.’’Editura,,Gheorghe Cârţu 

Alexandru’’,Craiova2009. 
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TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? 

 

Prof. Leonte Violeta  

 

 

SĂPTĂMÂNA: 11.10– 15.10. 2021                                                           

SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „PARFUMUL TOAMNEI”   TEMA PROIECTULUI: ZVON DE TOAMNĂ 

DATA 

ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA 

LUNI 

11.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- 8.30 

8.30-9.30 

9.30- 11.30 

 

 

 

 

 

11.30- 12 

12- 13 

Primirea copiilor; ALA: Joc liber/ explorare individuală a unui subiect 

ADP: Micul dejun; întâlnirea de dimineață: ,,A sosit toamna ’’        Momentul poveștilor 

A.I.: ALA+ ADE(DŞ+DEC)- „Călătorie printre frunze aurii” 

BIBLIOTECĂ: -“Toamna”-citire de imagini;  

JOC DE MASĂ:-“Grupăm darurile toamnei” ; 

CONSTRUCȚII:-“Covoraş de frunze ”; 

DŞ -  Cun. mediului-“Copacul cu frunze galbene”- observare outdoor; 

DEC -Activitate muzicală-“Vine ploaia pic, pic,pic”-audiţie-predare;  

ALA2: Joc de mișcare-” Pe cărările toamnei”; 

ADP: Deprinderi specifice mesei și îngrijirii personale 

 

12- 13 

13- 16 

 

 

 

16- 17 

ADP: Deprinderi specifice mesei și îngrijirii personale 

ALA: Activități de relaxare, activități recuperatorii  

ADP: Deprinderi de autoservire(gustarea) 

ADE: DȘ- Cun. mediului-“Aceasta este “Toamna”- lectură  după imagini;  

           DEC -Activitate muzicală-“Vine ploaia pic, pic,pic”-audiţie-repetare;  

ALA: Joc distractiv- ”Suntem mici/ suntem mari”; 
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MARȚI 

12.10.2021 

 

8- 8.30 

8.30-9.30 

9.30- 11.30 

 

 

 

 

11.30- 12 

12- 13 

Primirea copiilor; ALA: Joc liber/ explorare individuală a unui subiect 

ADP: Micul dejun; întâlnirea de dimineață: ,,Culorile toamnei”       Momentul poveștilor 

A.I.: ALA+ ADE(DLC+DEC)- „Pe cărare…” 

JOC DE ROL: -„De-a piaţa”;  

ŞTIINŢĂ: -“Ce culoare are?”; 

BIBLIOTECĂ:-„Toamna şi frunza colorată”-grafisme; 

DLC-Educarea limbajului - “Vânt de toamnă”-memorizare; 

DEC-Activitate plastică- ”Frunze aurii”- pictură în contur; 

ALA2: Joc de mişcare- „Prinde frunza!”; 

ADP: Deprinderi specifice mesei și îngrijirii personale 

 

 

12- 13 

13- 16 

 

 

16- 17 

ADP: Deprinderi specifice mesei și îngrijirii personale 

ALA: Activități de relaxare, activități recuperatorii  

ADP: Deprinderi de autoservire(gustarea) 

ADE: DLC –Educarea limbajului-“Vânt de toamnă”- repetare;  

           DEC - “Frunze aurii”- pictură în contur- finalizarea lucrării; 

ALA: Joc senzorial: ”Cine te-a atins?”; 

 

MIERCURI 

13.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

8- 8.30 

8.30-9.30 

9.30- 11.30 

 

 

 

 

 

11.30- 12 

Primirea copiilor; ALA: Joc liber/ explorare individuală a unui subiect 

ADP: Micul dejun; întâlnirea de dimineață: ,,Miros de ploaie”       Momentul poveștilor 

A.I.: ALA+ ADE(DOS+DEC)- „Pică ploaia pe burlane, cad castane dolofane” 

JOC DE MASĂ: -“Picături pereche”;   

CONSTRUCŢII: -“Copăcelul toamnei”; 

ȘTIINȚĂ:-„De unde cade ploaia?”; 

DOS-Educaţie pentru societate-  “Cum ne îmbrăcăm/ încălţăm toamna?”-convorbire; 

DEC-Activitate plastică- “Modelăm norişori”- modelaj; 

ALA2 Joc distractiv- ”Din băltoacă, în băltoacă”; 
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12- 13 ADP: Deprinderi specifice mesei și îngrijirii personale 

12- 13 

13- 16 

 

 

16- 17 

ADP: Deprinderi specifice mesei și îngrijirii personale 

ALA: Activități de relaxare, activități recuperatorii  

ADP: Deprinderi de autoservire(gustarea) 

ADE: DOS-Educaţie pentru societate-  “Toamna în oraşul meu”-lectură după imagini; 

           DEC-Activitate plastică- “Picături de ploaie”- modelaj; 

ALA: Joc de mişcare- „Statuile muzicale” 

 

JOI 

14.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- 8.30 

8.30-9.30 

9.30- 11.30 

 

 

 

11.30- 12 

12- 13 

Primirea copiilor; ALA: Joc liber/ explorare individuală a unui subiect 

ADP: Micul dejun; întâlnirea de dimineață: ,,Mie îmi plac merele şi morcovii”  Momentul poveștilor 

A.I.: ALA+ ADE(DPM +DŞ)- „Din panere încărcate avem fructe şi legume parfumate” 

ARTĂ: -“Ce culori au fructele/ legumele?”-desen; 

JOC DE ROL:-„De-a bucătarul”; 

BIBLIOTECĂ:- ”Acesta este un/ o... ”; 

DPM-“Predarea mersului organizat într-o direcţie dată”; Joc liniştitor-“Cine te-a strigat?”; 

DŞ-Activitate matematică -“Ghici ce frunză/ fruct/ legumă am ales?”; 

ALA2: Joc de atenţie- „Ghici unde s-a pitit nuca?”; 

ADP: Deprinderi specifice mesei și îngrijirii personale 

 

12- 13 

13- 16 

 

 

16- 17 

ADP: Deprinderi specifice mesei și îngrijirii personale 

ALA: Activități de relaxare, activități recuperatorii  

ADP: Deprinderi de autoservire(gustarea) 

ADE: DŞ-Activitate matematică-“Ce culoare are oare?”; 

           DPM- “Predarea mersului organizat într-o direcţie dată”-repetare; Joc-“Veniţi la frunze”; 

ALA: Joc distractiv - „Prinde mărul”; 
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VINERI 

15.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- 8.30 

8.30-9.30 

9.30- 11.30 

 

 

 

 

11.30- 12 

12- 13 

Primirea copiilor; ALA: Joc liber/ explorare individuală a unui subiect 

ADP: Micul dejun; întâlnirea de dimineață: ”Povestea unei berze”     Momentul poveștilor 

A.I.: ALA+ ADE(DOS+DEC)- „Nostalgie de  toamnă” 

JOC DE MASĂ: -„Umbre de toamnă”; 

BIBLIOTECĂ: - „Pic-pic şi Pica-pica”- povestirea educatoarei; 

DOS-Activitate practică-“Covor de toamnă”-lipire; 

DEC-Activitate muzicală-”Plecarea păsărelelor”- audiție; 

ALA2: Joc de mişcare- ”Dansul toamnei”; 

ADP: Deprinderi specifice mesei și îngrijirii personale 

 

12- 13 

13- 16 

 

 

 

16- 17 

ADP: Deprinderi specifice mesei și îngrijirii personale 

ALA: Activități de relaxare, activități recuperatorii  

ADP: Deprinderi de autoservire(gustarea) 

ADE: DEC-Activitate muzicală-”Plecarea păsărelelor”- audiție-repetare; 

          DOS-Activitate practică-“Covor de toamnă”-lipire-finalizarea lucrării; 

ALA:  Joc distractiv- „Dans printre frunze”; 
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DISCIPLINELE DE SPECIALITATE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

Profesor: IVAN AMALIA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,1MAI”, MUNICIPIUL  PLOIEȘTI 

 

 

 

Starea de bine a unei nații depinde de sănătatea educației ei, de sistemul de învățământ. Cu cât sistemul educațional 

este mai sănătos, cu atât mai puternică va fi economia.  

Educația tehnologică este unul dintre pilonii importanți a sistemului educațional și a unei economii în continuă 

dezvoltare. Trăim într-o lume în continuă transformare și dezvoltare. Cunoaștem o dezvoltare a tehnologiei fără precedent. 

Dezvoltarea tehnologică, progresele științifice și tehnice, trecerea de la societatea industrializată la cea postindustrială, 

informatizată, marile probleme globale create de civilizație și cu care omenirea se confruntă determină o atenție 

corespunzătoare educației tehnologice. Includerea educației tehnologice în planurile de învățământ, poate conduce la 

realizarea multiplelor obiective educative și să facă din această ramură a educației una din cele mai interesante si atractive 

activități ale procesului instructiv-educativ. 

Sistemul de învățământ, profesorii și elevii trebuie să țină pasul cu transformările și evoluția socială și tehnologică. 

Astfel, dacă înainte de boom-ul erei computerizate și a perioadei pandemice, procesul educativ consta în prezența 

obligatorie a elevului în sala de clasă, azi asistăm din ce în ce mai mult la dezvoltarea procesului educațional online, cursuri 

la distanță, interacțiunea cadrelor didactice cu elevii și a elevilor între ei prin sistemul computerizat. Dacă înainte era 

obligatoriu deținerea unui manual și a unui caiet, azi asistăm din ce în ce mai mult la dezvoltarea abilităților informatice, 

utilizarea internetului etc. 

Pentru ca procesul educațional să aibă loc în condiții bune atât din partea cadrelor didactice cât și din partea 

elevilor, este imperios necesar ca fiecare unitate de învățământ să fie echipată cu calculatoare performante, cu sistem de 

internet wi-fi în fiecare sală de curs.  

 

Integrarea  cu succes a tehnologiei în orele de predare se lovește de bariere externe cadrelor didactice: 

➢ problemelor legate de echipamente insuficiente  

➢ școala nu are computere adecvate 

➢ absența conectivității și a unei conexiuni rapide la internet  

➢ timpul de laborator la  computer este limitat 

În aceste condiții, implementarea tehnologiei educaționale nu este fezabilă.  

Există și bariere  interne în integrarea tehnologiei care sunt datorate resursei umane din școli: 

➢ asistență necesară pentru a identifica și a oferi formare continuă cadrelor didactice 

➢ lipsa programelor de dezvoltare profesională care să includă instruire față în față, cursuri online, 

comunități de învățare online 

➢ atitudinile și convingerile profesorilor în determinarea rolului și eficacității tehnologiei în sălile de clasă 

➢ atitudinile și convingerile profesorilor despre tehnologia educațională și pedagogia în general care 

influențează în cele din urmă modul în care profesorii pun în aplicare tehnologia. 
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Profesorii trebuiesc instruiți pentru a deține competențe IT, pentru buna desfășurare a orelor online. Mentalitatea 

profesorilor cât și metodele de predare trebuie să țină pasul cu nevoile actuale ale elevilor. Relația profesor-elev trebuie să 

se modifice în procesul educativ.  

Elevii ar trebui să dețină aparatură computerizată și internet acasă pentru ca orele online să se desfășoare cât mai 

bine cu putință. Din păcate, lipsa fondurilor pentru dezvoltare din cadrul instituțiilor de învățământ, nivelul economic destul 

de mic al elevilor și a familiilor acestora face ca procesul educațional modern să se dezvolte destul de anevoios și cu mari 

greutăți.  

În cadrul unităților de învățământ cu profil tehnologic, char în perioade speciale trebuie ca împreună cu însușirea 

cunoștințelor tehnice specifice fiecărei meserii, să se dezvolte abilitățile practice necesare. Acestea din urmă sunt mai greu 

de realizat, uneori chiar imposibil. Lipsa atelierelor din cadrul școlilor, echiparea și înzestrarea lor sumară, lipsa agenților 

economici interesați în dezvoltarea educației tehnologice îngreunează procesul intructiv-educativ de dezvoltare a 

abilităților teoretice și practice din rândul elevilor necesare însușirii unei meserii la standardele actuale cerute de piața 

muncii.  

Limite ale invățământului tehnic exclusiv on-line: 

➢ Imposibilitatea obținerii abilităților practice prevăzute în standardele de pregătire profesională specifice 

fiecărei meserii prin orele de practică 

➢ Dificultăți în obținerea de aptitudini care se formează doar la locul de muncă 

➢ Piedici în desfășurarea orelor de laborator și instruire practică 

              Soluții viabile : 

➢ Utilizarea platformelor gratuite pentru pachete de cursuri tehnice  

➢ Utilizarea/achiziționarea de softuri de învățare și simulare pentru tematica prevăzută cu laborator și 

experimente 

➢ Implicarea agenților economici în proiecte cu fonduri nerambursabile pentru achiziționarea de 

echipamente.  

Pentru calificarea de sudor care este cerută de piața muncii și de partenerii de învățământ profesional dual a apărut 

problema imposibilității desfășurării orelor de practică la partenerul de contract. O variantă utilă este implicarea financiară 

agentului economic pentru achiziționarea simulatorului de sudare virtual care este  sistemul ideal pentru instruirea 

sudorilor. El permite reducerea costurilor cu materialele, exersarea într-un mediu sigur și nepoluant și evaluarea obiectivă 

a sudurilor virtuale executate de cursanți pe baza unui sistem standardizat de acordare a unui punctaj. Acesta poate fi montat 

în atelierul școală  și utilizat de elevi fără deplasare  în incinta firmelor partenere. 
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"Say NO to school dropout and bullying!  

Say YES to inclusion!" 

 
                                                                                                                                     Prof. Lucica BOCU 

Colegiul Tehnic Auto “Traian Vuia” Focșani 

 

 

The "Say NO to school dropout and bullying! Say YES to inclusion!" is a project initiated by Automotive Technical 

College T. Vuia located in Focșani, Romania and it proposes mobility activities at the following training centers: Istituto 

per la Formazione, l’Occupazione et la Mobilità in Bologna, Italy and Cervantes Training S.L. in Madrid, Spain, 

EUROPASS SRL, Spain. 

The motivation behind this project comes from the teachers’ desire to implement new European approaches in 

education which could reduce early school dropout, promote inclusion as well cultural diversity. 

A. Objectives for institutional development: 

1. Lower the dropout rate by 3% within 3 years - that is from the beginning of the project implementation; 

2. Develop an integrated system to prevent dropout and bullying; approach inclusion- (courses for teachers and 

methodological guide to motivate learning process); have these tested during the project; 

3. Establish partnerships with 2 institutions specialized in psycho-pedagogical counseling and social assistance (CJRAE 

and DGASPC Vrancea). 

B. Objectives for teacher skill development: 

1. Training and certification of skills for preventing school dropout and bullying ( 6 participants in 2 training 

programmes); 

2. Training and certification of skills for approaching inclusion (3 participants in 1 training programme). 

ACTIVITIES: 

1. flow I: 27 October -2 November 2019, Bologna - Italy, 3 participants, Diversity in the classroom: teaching inclusion 

and overcoming prejudices and discrimination; 

2. flow II: 29 February - 6 March 2020, Madrid - Spain, 2 participants, Coaching in educational contexts to reduce early 

school leaving; 

3. flow III: 15-20 June 2020, Barcelona- Spain, 4 participants, Conflict Management, Emotional  Intelligence and  

Bullying Prevention. 

PROJECT RESULTS: 

• TANGIBLE 

- workshop organized together with the social workers- Do you know what bullying is?/ A future without violence or  

Dicover  who you are!( November 18, 2019); 
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- workshop organized together with the psychologists on topics such as “Absenteeism: short- and long-term 

consequences”; “Absenteeism: contributing factor for (school)failure” September 21, 2021; 

 

   

 

- reduce the number of students at risk of dropping out of school; 

- increase the number of students who regain their confidence to express their opinion; 

- actively involve parents in counseling activities; 

- project web site https://sites.google.com/view/stop-abandonului-scolar/stop-abandonului-%C8%99colar 

 

 

 

 

-methodological guide - „Motivation to learn and school success in the inclusive class”, ISBN 978-606-95212-7-4; 

https://sites.google.com/view/stop-abandonului-scolar/stop-abandonului-%C8%99colar
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• INTANGIBLE 

- knowledge on how to reduce the school dropout; 

- techniques to identify and analyze the conditions that lead to school dropout; 

- effective ideas for monitoring students at risk for school dropout; 

- confidence to apply the prevention-intervention-stimulation instrument by providing specialized support, both 

psychologically and emotionally; 

- experience to address diversity in the classroom. 

IMPACT 

The beneficiaries are the following: 

• DIRECT BENEFICIARIES . The participants  have: 

- the ability to express their knowledge/experience on main strategies to reduce school dropout; 

- the ability to develop strategies for cultural diversity in the classroom, 

- the practical approaches for discussions on "bulliying" in conducting lessons or counseling and guidance classes; 

• The participating INSTITUTION: 

- offer learning support for the students through an inclusive and individualized approach; 

- improve the current management skills; 

- acquire school-wide approaches for awareness and prevention: relational aggression and bullying- 

- be more confident in becoming a partner in projects proposed through Erasmus+. 

• INDIRECT BENEFICIARIES. The students enjoy: 

- the reduction of absence instances which result in drop outs; 

- the reduction of violence and the relationship improvement between students, students and teachers, students and their 

parents. 

Overall assessment of this project through the systematic observation method – the proposed activities for this 

project have been analyzed in relation to the established needs, the implementation plan, the achievement of the objectives, 

the unrealized possibilities and the backup plan. 

Total budget for this project is 22,815.00 Euros. 
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UTILIZAREA APLICAȚIILOR/ A PLATFORMELOR DE E-LEARNING ÎN DEMERSUL DIDACTIC 

 

            Profesor învățământul primar Anda Mihaela Manea 

        Școala Gimnazială Nr. 49, București 

 

 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 a însemnat schimbarea întregii paradigme de predare care 

a căzut în sarcina cadrelor didactice, fără ca acestea să fi avut o pregătire prealabilă, și care, în mare parte, au  realizat-

o prin eforturile personale.           

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 virtuale 

în desfășurarea cursurilor școlare.           

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, 

sub toate aspectele sale. Fiind 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 scopului lecției, (pe termen scurt),/ idealului educaţional, (pe termen lung), să 

fie atinse pentru împlinirea acestuia.        

Condiția profesorului/ elevului „reali” care activează într-o clasă „virtuală”, de care ar fi trebuit să se țină cont, 

a 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 termenilor formare/ 

dezvoltare profesională și inovație.   

Pentru mine oportunitatea de a-mi îmbogăți cunoștințele și a-mi dezvolta abilitățile digitale pentru a-i sprijini pe 

copii să folosească dispozitivele digitale într-un mod inteligent și echilibrat, a fost prilejul ideal de a jongla, în funcție de 

lecție, de tipul și conținutul ei, cu diversele aplicații care pot îmbunătăți nivelul competențelor specifice ale elevilor, fără 

a ignora componenta psiho-emoțională care însoțește permanent  acest  proces laborios și de a cărui reușită depinde

       

Implicată în acest proces de perfecționare/ 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 
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întregului proces virtual de concretizare a scenariului didactic a fost pe cât de important, pe atât de motivant, pentru ceea 

ce înseamnă perfecționarea mea în tehnologizarea activităților didactice.    

Ritmul accelerat de dezvoltare atât al tehnologiei cât și al aplicațiilor care o folosesc este un factor 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, conștient și responabil, inventiv și captivant.   

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 a rezolva sarcini în aceste aplicații, de la cele de tip chestionar, la cele de tip test 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 transdisciplinară publicată pe platforma livresq 

https://library.livresq.com/details/60e4aa6e7992070007b21e9b, 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, 

sincron sau asincron).      

Cadrul didactic trebuie să aibă „mână de fier” în dirijarea orei „live”, 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 

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, Ora de Istorie:  https://www.youtube.com/watch?v=qFCrn8ST3P8&feature=youtu.be, interactivitatea cu 

Matematica 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”.             

https://library.livresq.com/details/60e4aa6e7992070007b21e9b
https://ro.padlet.com/andamanea2/9ngl6j0a0tmd7ez8
https://learningapps.org/display?v=pt61uhqw520
https://www.youtube.com/watch?v=qFCrn8ST3P8&feature=youtu.be
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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, dar satisfacțiile sunt pe măsură, mai ales când elevii abia 

așteaptă o nouă lecție de acest gen. 
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             Proiect de activitate integrată 
 

Veszele Gianina Larisa 

Liceul Tehnologic ”Petre Mitroi” Biled / Structura Gădinița P.P.     

 

GRĂDINIŢA: P.P. Biled 

NIVELUL/GRUPA: II (5-6 ani) mare 

EDUCATOARE: Veszele Gianina Larisa 

TEMA DE STUDIU: “Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: “Armonie şi culoare” 

TEMA ZILEI: “O lume colorată” 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

• ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ,,Dacă aş fi o floare, aş avea culoarea…” 

• ALA: Joc de masă: ,,Caută şi potriveşte!” – forme geometrice din lemn 

          Artă 2: ,,Baloane colorate” – pictură (beţişoare igienice) 

          Ştiinţă: ,,Ce a greşit pictorul?” – fişă de lucru 

• ADE: DLC: ,,Cuvinte magice” – joc didactic 

          DOS: ,,Clovnul” – activitate practică – lipire (se desfăşoară la centrul Artă 1) 

• ALA: ,,Forme şi culori” – joc de atenţie şi coordonare 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

▪ Motricitate grosieră şi motricitate fină în context de viaţă familiar 

▪ Conceptul de sine 

▪ Activare şi manifestare a potenţialului creative 

▪ Mesaje orale în diferite situaţii de comunicare 

▪ Premise ale citirii şi scrierii, în context de comunicare cunoscute 

▪ Cunoştiinţe şi deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme şi cunoaşterea mediului apropiat 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

▪ Îşi poziţionează corpul şi membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva/ pe cineva sau pentru a executa o 

mişcare 

▪ Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale 

▪ Manifestă creativitate în activităţi diverse 

▪ Repectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare 

▪ Discriminează / diferenţiază fonetic cuvinte, silabe, sunete şi asociază sunete cu litere 

▪ Demonstrează familiarizarea cu informaţii despre mărime, formă, culoare 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

                DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE: 

• să numească sunetul iniţial al cuvântului; 

• să despartă în silabe cuvântul dat; 

• să formuleze propoziţii cu un cuvânt dat; 

• să găsească pluralul unui cuvânt; 
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• să dea unui cuvânt forma de diminutiv; 

• să afle cuvântul unei propoziţii lacunare; 

                DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE (ARTĂ  1) + ARTĂ 2: 

• să denumească materialele necesare realizării lucrărilor practice şi de pictură: creioane colorate, inimioare 

colorate, lipici, tempera, beţişoare igienice; 

• să lucreze cu grijă pentru a păstra aspectul îngrijit al lucrării; 

• să-şi dezvolte simţul estetic; 

                 JOC DE MASĂ: 

• să manipuleze cu grijă piesele jocului; 

• să asocieze şi să potrivească forma geometrică şi culoarea cu cele ilustrate pe cartoanele suport; 

                ŞTIINŢĂ: 

• să observe imaginile şi să găsească ce este greşit la acestea; 

• să încercuiască imaginile corecte;  

• să folosească culorile corecte pentru elementele pictate greşit; 

SARCINA DIDACTICĂ: 

• să folosească cuvintele în diferite cerinţe pentru dezvoltarea progresivă a vocabularului; 

REGULILE JOCULUI: 

• să folosească cu grijă materialele puse la dispoziţie; 

• să analizeze cuvintele după cerinţele date; 

• să răspundă în propoziţie; 

• să-şi aştepte rândul; 

ELEMENTE DE JOC: roata culorilor, plicuri colorate, jetoane cu imagini, cub cu imagini, tablă magnetică, imagini, 

aplauze 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual 

TIPUL DE ACTIVITATE: verificare şi consolidare de cunoştinţe şi deprinderi 

DURATA ESTIMATĂ: 3 ore 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de grupă 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exerciţiul, expunerea, instructajul verbal, observaţia, explicaţia, demonstraţia, 

jocul 

MATERIAL DIDACTIC: 

                        DLC: roata culorilor, plicuri colorate, jetoane, cub cu imagini, tablă magnetică, imagini, jetoane A5 cu 

imagini 

                        DOS: foi suport cu clovn desenat, creioane colorate, inimioare colorate, lipici, panou cu legenda 

                        ARTĂ 2: foi cu baloane desenate, culori tempera, beţişoare igienice  

                        ŞTIINŢĂ: fişe de lucru, creioane colorate 

                        JOC DE MASĂ: carton suport cu imagini ilustrate, forme geometrice din lemn de diferite culori    

                        JOC DE ATENŢIE: forme geometrice de diferite culori, hartă 

METODE DE EVALUARE: verificarea orală, observarea curentă, aprecieri stimulative, analiza produselor activităţii, 

lucrarea practică 
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SCENARIUL ACTIVITĂŢII 

Întâlnirea de dimineaţă 

       Educatoarea intră în clasă însoţită de grupa de copii. Aceştia se aşează în semicerc pe scăunele 

Salutul:  

- Bună dimineaţa, dragi culori! 

- Bună dimineaţa, doamna educatoare! 

- Haideţi să ne salutăm ca în fiecare dimineaţă: Bună dimineaţa! 

                                                                          Începe o nouă zi 

                                                                          Bucuroasă sunt că ne vedem, 

                                                                          Şi-n împreună din nou suntem! 

Prezenţa: 

     Se strigă “catalogul”. 

Calendarul naturii:  

- În ce anotimp suntem? 

- Cum este vremea afară? 

- Cum descrieţi anotimpul primăvara? (colorat) 

Educatoarea prezintă caracteristicile primăverii. 

Împărtăşirea cu ceilalţi: 

   Voi întreba copiii dacă au văzut obiecte colorate în drumul spre grădiniţă. Pentru a nu crea un asalt de răspunsuri, voi 

numi un copil care va spune o culoare, iar ceilalţi copii denumesc elemente din mediul înconjurător, având culoarea 

respectivă. 

Noutatea zilei: 

    Anunţ tema zilei: O lume colorată 

Elementul  surpriză: - acoperit cu un material voi avea o roată a culorilor, jetoane A5 cu imagini, plicuri colorate cu 

jetoane şi un cub cu imagini, cu ajutorul cărora ne vom desfăşura jocul didactic. Arăt copiilor surpriza, dar nu voi 

dezvălui ce se află sub material. 

Tranziţie: Voi invita copiii să se aşeze pe scăunele pentru a desfăşura activitatea de Educarea limbajului (DLC), jocul 

didactic Cuvinte magice,  prin versurile ,,Mai multe veţi afla voi / Dăcă pe scaune vă aşezaţi vioi!”. Pentru captarea 

atenţiei voi dezvălui elementul surpriză pregătit. Împreună cu copiii vom denumi obiectele necesare jocului didactic. 

http://www.didactic.ro/


         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2310 

După ce ne vom distra cu acest joc, veţi picta baloane colorate cu beţişoare igienice, vă veţi juca cu diferite forme 

geometrice din lemn de diferite culori, veţi decora părul unui clovn cu inimioare colorate şi apoi veţi rezolva o fişă de 

lucru în care pictorul a greşit culorile elementelor. 

Explicarea regulilor jocului 

Copiii sunt anunţaţi că se vor juca cu sunete, silabe, cuvinte şi propoziţii. 

Va trebui să ascultaţi cu atenţie sarcinile pentru a putea să le rezolvaţi corect. 

Dragii mei, aşa cum v-am spus, astăzi ne vom juca cu sunete, silabe, cuvinte şi propoziţii. Pentru început vom învârti 

această roată a culorilor,unde la fiecare culoare se află o imagine pe care va trebui să o denumiţi şi să spuneţi sunetul cu 

care începe cuvântul. Apoi avem câteva plicuri colorate în care se află jetoane cu imagini, voi va trebui să denumiţi 

imaginea şi să despărţiţi în silabe cuvântul şi să spuneţi forma de diminutiv (mare - mic). Apoi vom trece la jetoanele (în 

format A5) cu imagini , unde voi va trebui să găsiţi forma de plural (una – mai multe). Vom continua cu acest cub colorat, 

care de asemenea are nişte imagini cu care vom alcătui propoziţii şi la final vom căuta cuvintele care lipsesc din aceste 

propoziţi de pe tabla magnetică. 

Jocul de probă 

Se efectuează jocul de probă cu un copil pentru a vedea dacă şi-au însuşit corect regula jocului. 

Desfăşurarea jocului propriu-zis 

Haideţi să ne jucăm cu cuvinte! 

Pe rând, păstrând ordinea copiii vor veni în faţă pentru a rezolva sarcina dată. Colegii săi vor confirma dacă a răspuns 

corect.  

Sarcina 1 

Se învârte roata, copilul denumeşte imaginea unde s-a oprit aceasta şi spune sunetul iniţial. 

Sarcina 2 

Se alege un plic colorat, copilul scoate un jeton, denumeşte imaginea şi va despărţi cuvântul în silabe.  

Sarcina 3 

Se alege un plic colorat, copilul scoate un jeton, denumeşte imaginea, apoi spune forma de diminutiv (mare-mic) a 

cuvântului. 

Sarcina 4 

Voi arăta copilului un jeton cu o imagine, el va trebui să o denumească şi apoi să caute jetonul cu imaginea corespunzătoare 

formei de plural a cuvântului. 

Sarcina 5 

Se aruncă cubul cu imagini. Imaginea la care se opreşte este denumită de către copil, după care va alcătui o propoziţie cu 

cuvântul respectiv.  

Complicarea jocului 

Pe o tablă magnetică este scris un text. În acest text lipsesc cuvinte. Voi citi clar textul, iar copiii trebuie să găsească 

cuvântul lipsă şi să completeze spaţiul gol cu imaginile pregătite. 

Felicit copiii pentru participarea la jocul didactic. 

Tranziţie: Copiii ascultă şi cântă, cântecelul “Culorile se ceartă”. 

Rutine: Se merge la baie. 

Se revine în sala de grupă pentru a se desfăşura activitatea integrată DOS: activitate practică (lipire) – Clovnul (se va 

desfăşura la centru Artă 1) şi ALA: Artă 2, Joc de masă şi Ştiinţă   
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Se anunţă temele centrelor de interes (DOS şi ALA) şi obiectivele propuse spre realizare. În acest sens, se va trece pe la 

toate centrele de activitate deschise. Se va face intuirea materialului şi vor fi date explicaţiile necesare realizării obiectivelor 

menţionate. Copiii îşi vor alege centrul la care vor să se joace pentru început: Joc de masă, Artă 1, Artă 2 sau Ştiinţe, cu 

menţiunea ca toţi copiii să participe la centru Artă 1unde se desfăşoară activitatea principală DOS. 

- Artă 1: DOS -  activitate practică (lipire) – Clovnul. Copiii vor lipi inimioare colorate pe capul clovnului după 

imaginaţia fiecăruia, dar având şi un model pentru inspiraţie. 

- Artă 2: Baloane colorate (pictură). La acest centru, copiii vor picta baloane, folosind beţişoare igienice şi culorile 

preferate. 

- Joc de masă: Caută şi potriveşte. Copiii vor căuta şi vor potrivi formele geometrice şi culoarea cu imaginile de 

pe cartoanele suport  

- Ştiinţă : Ce a greşit pictorul?. Aici, copiii vor avea de rezolvat o fişă de lucru în care imaginile au fost pictate cu 

culori greşite. Aceştia au sarcina să găsească elementele pictate corect şi să le încercuiască, iar la elementele pictate greşit, 

să coloreze bulina de langă acestea cu culoarea corectă. 

Pe tot parcursul desfăşurării activităţii, mă voi plimba pe la toate centrele de interes. Se urmăreşte modul cum relaţionează 

preşcolarii, cum comunică şi interacţionează cu partenerii de grup, dar şi cum manipulează materialele pentru joc.  

        Activitatea se încheie cu ALA – joc de atenţie şi coordonare. Copiii vor avea de parcurs un traseu de forme geometrice 

colorate folosind o hartă pe care trebuie să o respecte.  

Se oferă copiilor recompense, câte un balon colorat cu confetii, pe băţ. 

      Rutine: - Mă spăl bine pe mâini cu apă şi săpun – copiii merg la baie şi apoi vor servi prânzul. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

ACTIVITATE INTEGRATĂ 

ALA 1+ADE+ALA 2 

 

 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 

TEMA PROIECTULUI: „Magia primăverii! “ 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Primăvară, bun venit! “ 

TEMA ZILEI :,,Ghiocelul- vestitorul primăverii“ 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARTA ZILEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Primirea copiilor (deprinderi de comunicare și consilierea părinților); 

-Întâlnirea de dimineață: 

 -Salutul- „Bună dimineața, ghiocei drăgălași!“ 

             -Prezența; 

  -Împărtășirea cu ceilalți – „Îmi place să culeg ghiocei”; 

             -Completarea calendarului naturii; 

             -Noutatea zilei- „Apariția băiețelului Bubu”; 

 -Gimnastica de înviorare;  

-Micul dejun- deprinderi de igienă alimentară și autoservire; 

-Mă pregătesc pentru activități; 

-Masa de prânz- deprinderi de igienă alimentară și autoservire; 

-Ne pregătim pentru somn - deprinderea de autoservire și aranjare a hainelor. 
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 ACTIVITĂȚI  LIBER  ALESE- ALA 1 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITĂȚI  PE DOMENII  EXPERIENȚIALE 

 

 

 

 

                          

  

 

 

 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE- ALA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCȚII 

Îmbinare 

,,Floricele pentru Zâna 

Primăverii’’- joc exercițiu 

 

ȘTIINȚĂ 

Număratul în limitele 1-7 

,,Surprizele Primăverii’’-fișă 

de lucru 

 

JOC DE MASĂ 

Crearea de imagini 

bidimensională 

,,Vază pentru ghiocei’’-joc 

exercițiu 

 

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

Educarea limbajului (DLC) 

  Capitolul: Lexic și comunicare;                    

Subiectul ludic: ,,Legenda ghiocelului’’; 

 Tema de zi :cunoașterea algoritmului unei 

povestiri (introducere,cuprins,încheiere); 

 Activitatea de învățare: povestirea    

educatoarei. 
 

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV 

 

             Activitate practică (DOS 2) 

 Capitolul: Compoziții bazate pe îmbinarea 

tehnicilor practic-aplicative învățate; 

  Subiectul ludic: ,,Ghiocei’’; 

  Tema de zi :îmbinarea prin lipire 

(tăiere+lipire); 

  Activitate de învățare: joc exercițiu. 
 

   Capitolul: Gimnastică ritmică 

Tema de zi: Mers și alergare ușoară cu 

diferite mișcări de brațe 

Subiectul ludic : ,,Dansul ghioceilor’’ 
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ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA 1) 

PROIECT DIDACTIC 

GRUPA : mare ; 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Când, cum și de ce se întâmplă"; 

CATEGORII DE ACTIVITATE: ACTIVITĂȚI  LIBER  ALESE ( ALA 1); 

TEMA PROIECTULUI: „Magia primăverii! “; 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Primăvară, bun venit! “; 

TEMA ZILEI: „ Ghiocelul- vestitorul primăverii”; 

 

Centrul de interes CONSTRUCȚII : 

Capitol: Îmbinare și asamblare; 

Tema: Reprezentări bidimensionale; 

Subiectul ludic: ,,Floricele pentru Zâna Primăverii’’; 

Tipul activității: Consolidare de priceperi și deprinderi; 

• Domeniul de dezvoltare: Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi igienei personale;  

• Dimensiuni ale dezvoltării: Motricitate grosieră şi motricitate fină în contexte de viaţă familiare; 

• Comportamente vizate: Utilizează mâinile şi degetele pentru realizarea de activităţi variate; 

• Scopul activităţii:Deprinderea de a îmbina corect piesele; 

• Obiective operaționale:  

- să îmbine piesele pentru a obţine floricele; 

- să relaționeze cu partenerii de grup în realizarea temei; 

- să facă ordine la locul de joacă; 

 

                                               Strategii didactice 

Metode și procedee didactice:explicația, demonstraţia, exercițiul                                              

Mijloace didactice:  Piese de forme rotodiscuri, coșulețe;                                                         

Forma de organizare: individuală, pe grupuri mici;                                                                 

Forma de evaluare: probă practică;                                                                                    

Resurse: 

1. Umane: preșcolari de 5-6 ani; 

2. Spațiale: sala de grupă; 

3. Temporale: 15 minute; 

4. Bibliografice: 

- Dumitriu Gh., Dumitriu C., Psihopedagogie, Editura Didactica și Pedagogică, București, 2003; 

- Mătăsaru M.,Chiriloaie M., Pricopoaia V., Mătăsaru L., Nedelcu C., Proiectarea didactică în învățământul 

preșcolar, Editura CCD Bacău, 2004; 

- Mătăsaru M.. și colaboratorii, Secrete metodice, Editura Casei Corpului Didactic, Bacău, 2008; 
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-***Curriculum pentru educație timpurie(2019),MEN 

-*** Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru 

educația timpurie, 2019. 

 

Centrul de interes ȘTIINȚĂ 

Capitol: Numere naturale; 

Tema: Număratul în limitele 1-7; 

Subiectul ludic: ,, Surprizele Primăverii’’-fișă de lucru; 

Tipul activității: consolidare de priceperi și deprinderi; 

• Domeniul de dezvoltare: Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii;  

• Dimensiuni ale dezvoltării: Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme; 

• Comportamente vizate:  

- Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația; 

• Scopul activităţii: consolidarea număratului în limitele 1-7, raportarea numărului la cantitate; 

• Obiective operaționale:  

-să formeze grupe de același fel;                                                                                                         

-să raporteze numărul la cantitate și invers;                                                                                       

- să utilizeze corect numerarul ordinal. 

                                                Strategii didactice 

Metode și procedee didactice: explicația, conversația, exercițiul                                       

Mijloace didactice: fișă individuală, creioane colorate;                                                        

Forma de organizare: individuală;                                                                                            

Forma  de evaluare: probă practică;                                                                                                

Resurse: 

1. Umane: preșcolari de 5-6 ani ; 

2. Spațiale: sala de grupă; 

3. Temporale: 15 minute; 

4. Bibliografice: 

- Dumitriu Gh., Dumitriu C., Psihopedagogie, Editura Didactica și Pedagogică, București, 2003; 

- Mătăsaru M., Chiriloaie M., Pricopoaia V., Mătăsaru L., Nedelcu C., Proiectarea didactică în învățământul 

preșcolar, Editura CCD Bacău, 2004; 

- Mătăsaru M. și colaboratorii, Secrete metodice , Editura Casei Corpului Didactic, Bacău, 2008; 

-***Curriculum pentru educaţia timpurie (2019), MEN; 

- ***Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru 

educația timpurie, 2019. 

Centrul de interes JOC DE MASĂ 
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Capitol: Alăturarea pieselor; 

Tema: Crearea de imagini bidimensională; 

Subiectul ludic: ”Vază pentru ghiocei” ; 

Tipul activității: consolidare de priceperi și deprinderi; 

• Domeniul de dezvoltare: Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale; 

• Dimensiuni ale dezvoltării: Motricitate grosieră și motricitate fină în context de viață familiare; 

• Comportamente vizate: Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate; 

• Scopul activităţii: Consolidarea coordonării manual în realizarea unei teme date; 

• Obiective operaționale:  

-să construiască vaza prin punerea piunezelor una lângă alta pe tăblițe; 

      -să persevereze în realizarea temei.; 

                                                          

Strategii didactice 

Metode și procedee didactice: explicația, conversația, exercițiul;                                      

Mijloace didactice: planșe ilustrate cu ghiocei, coșulețe, piuneze colorate, tăblițe;                

Forma de organizare: individuală;                                                                                            

Forma  de evaluare: probă practică;                                                                                    

Resurse: 

1. Umane: preșcolari de 5-6 ani ; 

2. Spațiale: sala de grupă;  

3. Temporale: 15 minute 

4. Bibliografice: 

- Dumitriu Gh., Dumitriu C., Psihopedagogie, Editura Didactica și 

Pedagogică, București, 2003; 

- Mătăsaru M., Chiriloaie M., Pricopoaia V., Mătăsaru L., Nedelcu C., Proiectarea didactică în învățământul 

preșcolar, Editura CCD Bacău, 2004; 

- Mătăsaru M. și colaboratorii, Secrete metodice , Editura Casei Corpului Didactic, Bacău, 2008; 

- ***Curriculum pentru educaţia timpurie (2019), MEN; 

-*** Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru 

educația timpurie, 2019. 
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SCENARIUL DIDACTIC –ALA 1 

 

EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE FORMA DE 

EVALUARE METODE MIJLOACE FORMA 

DE ORGANIZARE 

1.ADP 

Întâlnirea de 

dimineață(ÎD) 

   Activitatea zilei începe cu întâlnirea de 

dimineață.Copiii sunt așezați în semicerc 

pentru a putea stabili fiecare un contact vizual 

cu toți membrii grupei. 

   SALUTUL: „Dimineața a sosit/Toţi  copii la 

grădiniță au venit/ În semicerc ne așezăm/  

Frumos să ne salutăm: Bună dimineața dragi 

copii!“. 

Menționez rolul ecusoanelor pe care copiii le 

vor purta în piept pe parcursul întregii zile. 

   PREZENȚA: ,,După ce ne-am adunat/ Și 

frumos ne-am salutat/Colegii ne-am întâlnit/ 

Oare cine n-a venit?”. 

   CALENDARUL NATURII  este completat în 

urma întrebărilor adresate de către 

educatoare: 

- În ce lună suntem? 

 -Ce zi a săptămânii este astăzi? 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecusoane cu 

fotografii 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Observarea 

comportamentul

ui copiilor  

 

 

Verificare orală 

 

Verificare 

practică 
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 -Ce zi a fost ieri? 

 -Ce zi va fi mâine?  

-Cum este vremea? 

    ÎMPĂRTĂȘIREA CU CEILALȚI: ,,Îmi place să 

culeg ghiocei și să-i ofer…” 

   ACTIVITATEA DE GRUP:,,În fiecare 

dimineață” (versuri). 

  GIMNASTICA DE ÎNVIORARE: 

Pentru a fi în formă va trebui să facem căteva 

mișcări de înviorare aşa cum ne îndeamnă 

joculețul”Uite așa!”- joc cu text și cânt. 

 NOUTATEA ZILEI: Apariția băiatului Bubu, care 

a venit dintr-un sătuc îndepărtat pentru a ne 

oferi ghiocei culeși chiar de el din pădure. 

El mai are  pentru voi și alte surprize pe care le 

veți primi la sfârșitul activităților de astăzi. Mai 

întâi, vom lucra pe centre, apoi vom asculta o 

poveste, vom decupa  iar la sfârșit vom dansa . 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentlui 

copiilor 

2. Captarea atenției Se realizează prin prezentarea materialelor 

pregătite. 

Conversația Surpriza Frontal  

3.Enunțarea temei 

și a obiectivelor 

Voi anunța activitățile ce urmează a se 

desfășura în fiecare centru de interes. 

Observația 

Conversația 

 Frontal Observarea 

comportamentul

ui copiilor  
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4.Prezentarea 

conținutului 

Se prezintă centrele de lucru și sarcinile ,se 

intuiesc materialele, după care fiecare copil se 

îndreaptă spre centru în funcție de ecusoanele 

primite la întâlnirea de dimineață. 

Explicația  În grupuri mici 

 

Observarea 

comportamentul

ui copiilor  

 

5.Dirijarea învățării -La centrul Știință copiii vor avea de rezolvat o 

fișă individuală. 

-La centrul Joc de masă vor avea de realizat 

conturul vazei cu ajutorul piunezelor pe 

tăbliță. 

-La centrul Construcții vor construi flori din 

rotodiscuri. 

Conversația 

 

Explicația 

 

Exercițiul 

Piese rotodisc 

Tăblițe  

Coșuleț 

Piuneze 

Fișe de lucru 

Creioane 

Culori 

În grupuri mici 

 

 

 

 

 

Individual 

Aprecieri verbale  

6.Obținerea 

performanței 

Copiii vor lucra cu atenție pentru realizarea 

temelor de la fiecare sector. 

  Pe tot parcursul activității se vor asigura 

condițiile optime pentru lucru, se va urmări 

modul de relaționare , de comunicare și se va 

da indicații acolo unde este cazul. 

Explicația 

 

Lucrările pe 

centre de 

activitate 

În grupuri mici 

 

Aprecieri verbale 

7.Feedback-ul Cu toate lucrările copiilor, se va organiza o 

expoziție.Fișele le voi afișa. 

Conversația Lucrările 

copiilor 

Frontal 

 

Individual 

Apreciază 

obiectiv 

finalitățile 

activității 

Expoziția 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2320 

8.Retenția și 

transferul 

Voi pune întrebări privitoare la sarcinile pe 

care le-au avut de îndeplinit pe fiecare centru. 

-Ce am lucrat la fiecare centru? 

-Ce putem face cu lucrările realizate? 

Conversația  Frontal 

 

Individual 

Aprecieri verbale 

9.Evaluarea Prin metoda ,,Turul galeriei’’ voi cere copiilor 

să facă aprecieri si autoaprecieri  exprimând 

opinii referitoare la modul cum au lucrat , cum 

au colaborat și rezultatele pe care le-au 

obținut. 

Conversația  Frontal 

 

Individual 

Aprecieri verbale 
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ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

(ADE) 

PROIECT DIDACTIC 

     Prof. PAVEL MARIA ADRIANA 
 

GRUPA: mare ; 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?“; 

TEMA PROIECTULUI: „ Magia primăverii!“; 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „ Primăvară, bun venit!;“ 

TEMA ZILEI: „Ghiocelul- vestitorul primăverii!”; 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Limbă și comunicare; 

DISCIPLNA:  Educarea limbajului; 

CAPITOLUL: Lexic și comunicare; 

TEMA: Cuvântul ca purtător de semnificații;  

SUBIECTUL LUDIC: ,,Legenda Ghiocelului”; 

TIPUL DE ACTIVITATE: Însuşire de noi cunoştinţe; 

ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE: Povestea educatoarei; 

DOMENIUL DE DEZVOLTARE: Dezvoltarea limbajului a comunicării şi a premiselor citirii şi scrierii. 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII COMPORTAMENTE VIZATE 

D1 Mesaje orale în context de comunicare 

cunoscute. 

 

 

D2 Mesaje orale în diverse situații de 

comunicare. 

1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui 

mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă); 

2.2.   Respectă regulile de exprimare corectă, în 

diferite contexte de comunicare; 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Formarea deprinderii de a audia cu atenție un text și de exprimare corectă sub aspect 

lexical, grammatical. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

a) Cognitive 

OC1- să denumească numele personajelor întâlnite în poveste; 

OC2- să povestească pe secvențe conținutul în baza imaginilor; 

OC3- să desprindă mesajul poveștii. 

b) Afective: 

OA1- vor asculta cu interes povestea; 

c) Psihomotorii: 

OP1- vor  păstra poziția corectă pe scăunel; 
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OC3- vor așeza siluetele personajelor în ordinea apariției în poveste. 

 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: explicaţia, povestirea, conversaţia; observaţia; 

Mijloace didactice: planşe, siluete; 

Forma de organizare: frontală, individuală; 

Resurse:   

• Umane – 24 preşcolari de grupă mare; 

      • Temporale – 30 de minute; 

      • Spaţiale – sala de grupă; 

      • Bibliografice: 

1. Mătăsaru M., Chiriloaie, M., Proiectarea didactică în învăţământul preşcolar, Editura Casei Corpului Didactic, 

Bacău, 2008;  

2.Mătăsaru M., Cojocaru L., Chiriloaie M., Mătăsaru L., Nedelcu C., Secrete metodice în didactica 

preșcolară,Editura Casei Corpului Didactic, Bacău, 2008; 

3.***Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, Bucureşti, 2009; 

4. XXX – Ghid de aplicare a Curriculum-ului pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la  6/7 ani, Bucureşti, 

2009. 
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NR.CRT. ETAPELE ACTIVITĂȚII  

CONȚINUTUL  ȘTIINȚIFIC 

STRATEGIA DIDACTICĂ  

 EVALUARE 
METODE ȘI 

PROCEDEE 

MIJLOACE 

DIDACTICE 

FORMA DE 

ORGANIZARE 

1. Moment organizatoric Voi asigura condițiile optime pentru buna 

desfășurare a activității: 

-aerisirea sălii de grupă; 

-pregătirea materialului didactic; 

-aranjarea mobilierului. 

 Scăunele   

2. Captarea atenției -Voi prezenta sub formă de surpriză o  

ghicitoare : 

,,Voinicel cu haină albă 

Iese primul din zăpadă.”(ghiocelul). 

Conversația  Frontal Observarea 

comportamentului  

copiilor 

3. Anunțarea temei și a 

obiectivelor 

Astăzi veți asculta povestea ,,Legenda 

ghiocelului’’, iar voi trebuie să rețineți 

titlul ,personajele întâlnite în poveste și să 

o povestiți. 

Conversația 

 

Explicația 

   

4. Dirijarea învățării Prezentarea poveștii se face însoțind textul 

de planșele care reflectă episoadele 

principale ale poveștii. 

Explic cuvintele necunoscute copiilor, 

înlocuindu-le cu cele cunoscute de ei:( 

văzduh= aer; firav=gingaș; 

diamante=piatră scumpă; 

splendidă=foarte frumoasă). 

Povestirea 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

Planșe 

 

 

 

 

Frontal 

Observarea 

comportamentului  

copiilor 

5. Obținerea performanței Cu ajutorul întrebărilor copiii vor povesti 

conținutul , redat prin imagini. 

Exercițiul 

 

 Planșe Individual 
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  Se va insista pe mesajul educativ al 

poveștii ,, Ghiocelul- vestitor al primăverii 

!’’. 

 

 

Conversația 

 

Frontal 

Evaluarea capacității 

de a duce la bun 

sfârșit sarcinile 

6 Asigurarea retenției și a 

transferului 

-Cum se numește povestea pe care ați 

ascultat-o voi astăzi? 

-Ce personaje am întâlnit în poveste? 

-Ce am învățat noi din această poveste? 

Conversația  Frontal Evaluare orală 

7. Evaluarea   Li se va cere copiilor să aranjeze pe 

machetă personajele din poveste în 

ordinea cronologică. 

Voi face aprecieri colective și individuale 

cu privire la modul de participare al 

copiilor la activitate. 

Exercițiul 

 

 

 

Conversația 

Siluete  Frontal 

 

 

Individual 

Aprecierea 

rezolvării corecte a 

sarcinilor 

8. Încheierea activității Activitatea se va încheia cu un cântec de 

primavară. 

 Casetofon 

CD 

Frontal  
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PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ 

GRUPA MIJLOCIE 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

                                                                               Educ- Oana Floricel 

Grădiniţa P.P ,,Veronica Filip”/ 

                     Ṣcoala Gimnazială ,,Elena Cuza”-Piatra Neamţ   

 
NR. 

CRT. 

PERIOADA TEMA ANUALĂ PROIECTUL 

TEMATIC 

TEMA DE 

INTERES 

SUBTEMĂ 

PROIECT 

1 13- 17 septembrie 

2021 

CE ȘI CUM VREAU SĂ 

FIU? 

Evaluare inițială Bine aţi venit la 

grădiniţă! 

 

 

2 20-24septembrie 

2021 

Evaluare inițială Imi place mult la 

grădiniță! 

3 27 septembrie-01 

octombrie 2021 

 

CINE SUNT 

/SUNTEM? 

 

 

 

Eu sunt unic 

 

 

 Corpul meu 

4 04 – 08 octombrie 

2020 

Acasă cu familia mea 

5 11-15 octombrie 

2021 

Mănȃnc sănătos, să 

cresc voinic! 

6 18-22 octombrie 

2021 

CU CE ṢI CUM 

EXPRIMĂM CEEA CE 

SIMŢIM? 

 Cufărul cu povești 

,,Vreau să stau și 

eu aici!” 

 

 25-29 octombrie 2021 -VACANȚĂ 

7 01-05 noiembrie 

2021 

   Toamnă aurie 

(caracteristici) 

    

8 08-12  noiembrie 

2021 

CÂND/ CUM ȘI DE CE SE 

ÎNTÂMPLĂ? 

 

Toamnă,toamnă 

harnică și de roade 

darnică 

 Coșulețul toamnei 

(fructe și legume) 

9 15-19 noiembrie 

2021 

Flori târzii 

10 22-26  noiembrie 

2021 

Festivalul toamnei! 

11 29.noiembrie-03 

decembrie 2021 

CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM 

CEEA CE SIMȚIM? 

 

 

 

 

 

Steagul 

tricolor 

 

 

 

12 

06-10 decembrie 

2021 

 

CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM 

CEEA CE SIMȚIM? 

 

Magia sarbatorilor de 

iarnă 

 Poveste de iarnă cu 

Moș Nicolae” 

13 13-17  decembrie 

2021 

 In jurul bradului de 

Crăciun 

14 20-21  decembrie 

2020 

EVALUARE SUMATIVĂ  Când se întâmplă? 

23 decembrie 2021-9 ianuarie 2022 –VACANŢĂ 

SEMESTRUL AL II-LEA 

15 10-14 ianuarie 

2022 

 

 

 

 

 Iarna în natură 
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CÂND/ CUM ȘI DE CE SE 

ÎNTÂMPLĂ? 

 

Iarna,anotimpul bucuriei 

16 17-21 ianuarie 

2022 

  La săniuș 

17 24-28 ianuarie 

2022 

Omul de zăpadă 

18 31 ian-4 februarie 

2022 

 

 

CUM ESTE, A FOST ȘI VA 

FI AICI PE PĂMÂNT? 

 

 

 

Au fost și sunt în jurul 

nostru 

 

 

 In ogradă la bunici 

19 07-11 februarie 

2022 

Animale sălbatice 

20 14-18 februarie 

2022 

 Animale marine 

21 21-25 februarie 

2022 

CUM ESTE, A FOST ȘI VA 

FI AICI PE PĂMÂNT? 

 

 

Pădurea, 

aurul verde 

 

22 28februarie-04 

martie 

2022 

CU CE ȘI CUM 

EXPRIMĂM CEEA CE 

SIMȚIM? 

 

Emoţii și sentimente  Mărtișor 

23 07-11  martie 

2022 

La mulți ani ,mămico! 

24 14-18  martie 

2022 

 

CÂND/ CUM ȘI DE CE SE 

ÎNTÂMPLĂ? 

 

 

Surprizele primăverii! 

 

 

 

Primavara în natură 

25 21 -25 martie 

2022 

Păsările călătoare se 

întorc... 

26 28 martie-01 

aprilie 2022 

 

Insecte,gândăcei și 

gâze mici” 

 

27 04-08 aprilie 2022 CU CE ȘI CUM 

EXPRIMĂM CEEA CE 

SIMȚIM? 

 Obiceiuri și 

tradiţii de 

Paște 

 

28 11-14 aprilie 2022 ṢCOALA ALTFEL  

 15 aprilie-01  mai 

2022 

VACANŢA DE   PRIMĂVARA 

29 2-06 mai 2022 CINE ȘI CUM 

PLANIFICĂM O 

ACTIVITATE? 

 Îmi doresc să devin....  

30 09-13 mai 2022 CUM ESTE, A FOST ȘI VA 

FI AICI PE PĂMÂNT? 

 

 

Imi place sa 

calatoresc! 

 La plimbare cu mașina 

31 16-20 mai 2022  Pe apă sau prin aer? CÂND/ CUM ȘI DE 

CE SE ÎNTÂMPLĂ? 

 

32 

 

23 mai-27 

mai2022 

 

CINE ȘI CUM 

PLANIFICĂM O 

ACTIVITATE? 

  

SOS salvăm natura!! 

 

33 30mai- 3 iunie 

2022 

CE ȘI CUM VREAU SĂ 

FIU 

 Suntem cu toţii 

diferiţi 

 

34 6- 10 iunie 2022  Evaluare finală Despre tot ce- am 

învățat? 
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STRATEGII DIDACTICE ACTIV-PARTICIPATIVE  

JOCUL DIDACTIC 

                                                                      Autor: Prof. Cobianu Monica 

Liceul de Arte „Bălașa Doamna”- Târgoviște, Dâmbovița 

 

Dintre metodele didactice care presupun participarea activă a elevilor și implică, totodată, evaluarea cunoștințelor 

și a deprinderilor chiar în momentul interacțiunii, chestionarea orală, exercițiile și jocul didactic tind să fie cel mai des 

abordate, deoarece sunt apreciate ca fiind modalitățile ce asigură un feed-back rapid în ambele sensuri, atât profesorul cât 

și elevul având posibilitatea de a constata în ce grad informațiile au fost corect însușite și aplicate în rezolvarea cerințelor. 

Dacă primele două metode menționate sunt specifice momentului fixării și evaluării cunoștințelor, priceperilor și 

deprinderilor formate, jocul prezintă avantajul adaptării în scopul utilizării în oricare dintre momentele desfășurării lecției. 

Totul depinde de creativitatea profesorului ce capătă rolul de moderator, pentru a planifica etapele, pentru a organiza 

colectivul de elevi și pentru a direcționa acțiunile acestora, astfel încât jocul să devină o experiență inedită de învățare. 

În liceul vocațional, este cu atât mai interesant să existe o abordare variată a activităților instructiv-educative, 

indiferent că acestea sunt desfășurate la disciplinele teoretice sau la cele practic-aplicative, iar competențele dobândite de 

elevi la orele de specialitate sunt valorificate cu mai mult interes pentru a favoriza învățarea individualizată și pentru a 

susține dezvoltarea inteligențelor multiple. 

Când evaluarea îmbracă o formă mai puțin rigidă, deși se manifestă într-o atmosferă de competiție constructivă, 

iar emoția și dorința de a fi mai bun este mai puternic motivantă decât recompensa sub formă de notă, regulile sunt acceptate 

mai ușor, iar învățarea se produce fără sentimentul constrângerii sau al obligativității.  

Am aplicat la clasă metoda jocului didactic în evaluarea la disciplina istoria artelor, adaptând demersul în funcție 

de cel puțin două situații, cu privire la planificarea evaluării în raport cu parcurgerea conținuturilor: evaluare secvențială și 

evaluare la final de unitate de învățare.  

Totodată, am urmărit ca prin acest mod de evaluare să nu creez împrejurări generatoare de sentințe cu privire la 

învățarea eficientă, lăudabilă sau dimpotrivă, slabă și descurajantă, ci, mai degrabă, să-i determin pe elevi să conștientizeze 

ei înșiși nivelul cunoștințelor pe care le-au asimilat și al abilităților pe care le dețin și care le dau posibilitatea de a rezolva 

sarcini conexe, într-un context nou. De asemenea, am gândit că împrejurările în care jocul este o formă voalată de a-i 

evalua, îi va motiva pe elevi să participe dezinvolt la activitate, să-și asume riscuri sau greșeli, învățând din ele și din ceea 

ce răspund colegii - coechipieri sau combatanți - și dorindu-și să devină mai buni, mai competitivi, să contribuie la succesul 

echipei din care fac parte.21  

Am încercat să declanșez în elevi, dorința de a fi mai atenți la curs, mai cooperanți unii cu ceilalți, mai receptivi 

la subiectul lecției, ce devine, poate, mai accesibil sub forma explicațiilor și a completărilor pe care le aduc chiar colegii- 

egali ca statut, nu profesorul- care are autoritatea dată de experiența acumulată în plus. Am sperat ca prin joc, elevii să 

constate că primesc mai mult ajutor atunci când se implică să găsească răspunsuri prin încercări, nu când le e teamă să 

greșească și învață cât de puțin, fiind măcar martori activi la schimbul de idei/ informații desfășurat în clasă.      

 

 

 
21 Cf. Potolea D., Neacșu I., Iucu R.,  Pregătirea psihopedagogică.Manual pentru definitivat și gradul didactic II, Editura 

Polirom, Iași, 2008, p. 307-308; 
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Situația pe care o voi prezenta se referă la derularea unei activități cu aspect nonformal, gândită în așa fel încât să 

îndeplinească niște condiții deloc de neglijat, care să-i facă pe elevi receptivi și interesați să nu absenteze, nu pentru că ar 

fi pedepsiți, ci pentru că se preconiza ceva ALTFEL. 

Regulile jocului: 

Jocul presupune soluționarea a 5 cerințe, din 5 domenii (tipuri de sarcini) diferite, care fac apel la cunoștințe de 

istoria artei dar și la abilități și competențe inter și transdisciplinare. 

Domeniile sunt:  

I. IDENTIFICĂ MIȘCAREA/CURENTUL ARTISTIC la care se face referire în citatul dat;  

II. MIMEAZĂ/DESCRIE/DESENEAZĂ subiectul/titlul lucrării; 

III. RECUNOAȘTE ARTISTUL, pe baza textului; 

IV. IDENTIFICĂ STILUL ARHITECTURAL  prezentat în imagine; 

V.g  RECUNOAȘTE LUCRAREA vizualizată. 

Pe parcursul desfășurării activității, domeniile pot fi alese în ordine aleatorie, jocul finalizându-se în momentul când 

toate cerințele au fost parcurse. Pentru răspunsul corect la fiecare cerință se obțin 10 puncte, câștigătoare fiind echipa care 

cumulează cele mai multe puncte. 

Se formează grupe egale de participanți, în mod ideal de câte 5 persoane, pentru ca fiecare să răspundă unei cerințe. 

Cerințele se extrag sub formă de bilețele, la momentul când începe fiecare rundă/încercare determinată de alegerea unui 

domeniu.  

Fiecare participant din fiecare echipă va fi delegat să răspundă unei cerințe. În elaborarea răspunsurilor, coechipierii 

se pot consulta (excepție fac domeniile IV și V, unde imaginile prezentate vor fi văzute doar de persoana delegată să 

reprezinte echipa, iar aceasta poate descrie colegilor ceea ce a văzut, pentru a identifica împreună stilul arhitectural, 

respectiv lucrarea/pictura dată). Durata deliberării nu va depăși 1 minut. 

Pentru domeniul II se poate alege una dintre acțiuni (mimează=10 p/descrie=5 p/desenează=7 p), în funcție de 

priceperea de a rezolva cerința mai rapid. Aici timpul alocat este de 2 minute. În cazul în care se depășește această durată, 

echipele rămase martore vor trage la sorți (aruncă zarurile) pentru a decide cine răspunde. Ordinea descrescătoare a valorii 

zarurilor decide ordinea în care echipele își vor încerca norocul. De asemenea, dacă nicio echipă nu știe răspunsul, imaginea 

va fi revăzută de cei care au avut zarul mai mare. Aceștia pot alege aceeași sau altă acțiune pentru a da răspunsul. De 

asemenea, le rămâne și propria cerință de soluționat, ceea ce le oferă șansa de a obține puncte în plus.  

Clasamentul se va ține pe baza unui tabel/marcaj la vedere (pe tablă). Câștigătorii trebuie să obțină minim 40 p 

pentru a face, în acest fel, dovada cunoștințelor acumulate.  

În elaborarea cerințelor jocului s-a ținut cont de împrejurarea desfășurării activității și grupul țintă. Însă, mai mult 

decât nivelul de școlarizare (clasa a X-a) sau conținuturile corespunzătoare disciplinei predate, un aspect important de luat 

în seamă este apartenența elevilor la un liceu vocațional, la o clasă de arte plastice/ vizuale, ceea ce denotă faptul că stilul 

lor de învățare este predominant vizual și auditiv.  

Prin urmare, am considerat a fi potrivit ca domeniile IV și V să se refere la identificarea sau recunoașterea unui 

stil arhitectural/ unei lucrări de pictură pe baza imaginilor, deoarece prezentarea lecțiilor se face îndeosebi folosind 

mijloace vizuale, iar modul în care elevii învață cel mai ușor este în strânsă legătură cu cel în care receptează informația și 

cu cel în care ei înșiși își exteriorizează ideile.22  

 
22 Cf. Ionescu M., Bocoș M., Tratat de didactică modernă, Editura Paralela 45, Pitești, 2009, p. 290; 
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Pentru domeniul II (MIMEAZĂ/DESCRIE/DESENEAZĂ subiectul/titlul lucrării) este implicată din nou imaginea, 

însă modul de exprimare ales de elevi pentru a răspunde cerinței poate fi diferit: prin mișcare, prin verbalizare sau prin 

limbaj plastic.  

 

În cazul celorlalte două domenii rămase, I și III, răspunsul la cerințele de rezolvat pornește de la textul scris, fiind 

necesar ca elevii să dețină și să demonstreze competențe de lectură și analiză a textului, la care se adaugă corelarea cu 

conținuturile specifice disciplinei istoria artelor. Prin urmare e necesară manifestarea unei gândiri logice, abstracte, nu a 

memoriei mecanice.  

Alături de competențe interdisciplinare, elevii sunt puși în situația de a face dovada inteligenței emoționale, prin 

faptul că trebuie să comunice și să coopereze cu ceilalți colegi de echipă, să îndeplinească, pe rând, calitatea de lider-

delegat pentru a răspunde unei sarcini, sau de colaborator pentru descifrarea cerinței, să înțeleagă atitudinea participanților 

la joc, să empatizeze cu cei din celelalte echipe, să demonstreze competențe transversale și putere de adaptare la contextul 

nou.  

Întrucât jocul presupune manifestarea de aptitudini generale (inteligență, creativitate, atenție, memorie) dar și a unor 

abilități specifice diferitelor inteligențe și implicit domeniului vocațional (a desena, a mima, a descrie, a identifica, a 

recunoaște, la care se adaugă interacțiunea, cooperarea cu colegii de echipă), activitatea a fost foarte bine primită de elevi.  

Constatările făcute în timpul și la finalul activității, le-am socotit a fi confirmări cu privire la oportunitatea folosirii 

acestui mijloc de învățare: 

- elevii și-au exprimat feedback-ul pozitiv prin remarci de felul: „ Să mai facem și altă dată ora în felul acesta!”; „A 

fost interesant și nu ne-am plictisit deloc!”, „Am răspuns la cele mai multe întrebări!”, „Am reținut mai multe lucruri 

datorită acestei activități!” etc.)  

- am putut observa atitudinea implicată a tuturor participanților la activitate (care nu au revendicat pauza, ci au 

continuat jocul în cea de-a doua oră), încurajați de varietatea sarcinilor de îndeplinit, ce oferă șansa de a alege pe aceea la 

care se descurcă mai bine (desenare, mimare, descriere); 

- aprecierea, din partea elevilor, a faptului că sunt implicate nu doar cunoștințele și abilitățile formate în școală, prin 

învățare, ci sunt importante și capacități precum viteza de reacție, atenția, cât și împrejurări ce nu pot fi controlate: norocului 

și hazardului (extragerea bilețelelor cu cerințe, aruncarea zarurilor pentru hotărârea ordinii de răspuns);   

- feerplay din partea echipelor învinse, prin recunoașterea superiorității echipei ce a obținut, la finalul activității, 

110 puncte (deși, condiția pentru a câștiga, era obținerea unui total de minim 40 de puncte);  

- surpriza recompensării cu nota 10, acordată elevilor din echipa câștigătoare.  

Punând în aplicare aceste activități de evaluare, desfășurate sub forma jocului didactic, am ajuns la concluzia că 

elevii trăiesc satisfacția succesului mai intens decât atunci când obțin nota în urma chestionării la oră, pe care o asociază 

cu norma obligatorie de cuantificare a rezultatelor într-un cadru formal, așadar, cu existența unei motivații exterioare. Prin 

joc, însă, asemeni situației când se manifestă transa creatoare, elevii se pot detașa de rigoarea actului evaluării și îndeplinesc 

acțiuni în care se implică benevol și cu mai mult curaj. Iar acest motiv poate contribui la o învățare cu efort redus și poate 

deveni chiar mai temeinică, prin simplul fapt că favorizează conexiuni între fapte, idei, emoții.  

De asemenea, integrarea mijloacelor tehnice audio-video în demersul didactic constituie un atu, în situația în care, 

elevii generațiilor din prezent au la îndemână și sunt familiarizați cu accesarea unei baze nelimitate de imagini, de 

informații.      
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În aceste condiții, cadrul didactic își poate atinge obiectivele de educare a elevilor într-un context modern și, 

totodată, afectiv, asigurând pentru toți participanții la activitate o atmosferă destinsă, deși competitivă, în care procesul 

educativ poate îmbrăca variate forme sau experiențe de învățare, cu scopul de a fi eficient și, pe cât posibil, detensionat.     

 

 

Bibliografie: 

• Hattie John, Învățarea vizibilă: Ghid pentru profesori, Editura Trei, București, 2014; 

• Gardner Howard, Inteligențe multiple, Editura Sigma, București, 2015; 

• Potolea Dan, Neacșu Ioan, Iucu Romiță,  Pregătirea psihopedagogică.Manual pentru definitivat și gradul 

didactic II, Editura Polirom, Iași, 2008; 

• Ionescu Miron, Bocoș Mușata, Tratat de didactică modernă, Editura Paralela 45, Pitești, 2009. 
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ   

GRUPA MARE 
 

 

Propunător: prof. Andreea Maria ENACHE 

 

SĂPTĂMÂNA PROIECT 

TEMATIC 

TEMA ANUALĂ SUBTEMA TEME ÎN AFARA 

PROIECTULUI 

Semestrul I 

S1   Draga mea 

grădiniță 

EVALUARE 

INIȚIALĂ 

S2   Draga mea 

grădiniță 

EVALUARE 

INIȚIALĂ 

S3  

 

TOTUL DESPRE 

MINE 

 

 

 

Cine sunt/suntem? 

 

 

Eu și familia mea  

S4 Locuința mea  

S5 Grădinița mea  

S6 Prietenii mei 

dragi 

 

S7 TOAMNĂ, 

TOAMNĂ 

RUGINIE… 

Când, cum și de ce se 

întâmplă? 

Zâna toamnă a 

sosit! 

 

S8 Fructe bune și 

gustoase 

 

S9 Vitamine din 

legume 

 

S10   Parfum de flori  

S11  Cine sunt/suntem? 

 

 Mândru românaș 

S12  

 

MAGIA IERNII 

 

Cum exprimăm ceea ce 

simțim? 

Moș Nicolae ne 

aduce în dar… 

 

S13 O, brad frumos…  

S14 Iată, vine Moș 

Crăciun! 

 

Semestrul al II-lea 

 

S15  

 

Când, cum și de ce se 

întâmplă? 

 Iarnă, bine te-am 

găsit! 

S16  

LUMEA CELOR 

CARE NU 

CUVÂNTĂ 

 

 

 

Cum este, a fost și va fi 

aici pe Pământ? 

 

 

 

Animale polare  

S17 Animale din 

pădure 

 

S18 Animale marine  

S19 Animale din 

junglă 

 

S20 Ograda bunicilor  

S21  

PRIMĂVARĂ 

LUMINOASĂ, 

BINE AI VENIT! 

 

 

Când, cum și de ce se 

întâmplă? 

Legume timpurii  

S22 Zumzet în natură  

S23 Vestitorii 

primăverii 

 

S24 De ziua ta, 

mămico… 

 

S25 Flori parfumate  

S26  Cine și cum 

planifică/organizează o 

activitate? 

 Zestrea bunicii 
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S27   

Cum este, a fost și va fi 

aici pe Pământ? 

 Paște fericit! 

S28 Mijloace de 

transport aeriene și 

acvatice 

S29   

Cum este, a fost și va fi 

aici pe Pământ? 

 Mijloace de 

transport terestre 

S30 Lumea preistorică 

S31   

Ce și cum vreau să fiu? 

 Fapte bune 

S32 Meseria, brățară de 

aur! 

S33   Cu tot ce știm, 

spre vacanță 

pornim! 

EVALUARE 

FINALĂ 

S34   Cu tot ce știm, 

spre vacanță 

pornim! 

EVALUARE 

FINALĂ 
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„Competențe pentru redecerea abandonului școlar și incluziune” 

Proiect Erasmus+ KA101 

2020-1-RO01-KA101-078338 
 

Prof. Alterescu Iulia-Cristina-Vandana  

Liceul „Gh. Ruset Roznovanu” 

 

 

În perioada 23.05.2013-31.05.2021, un grup de patru 

cadre didactice: prof. Alterescu Iulia-Cristina-Vandana, prof. 

Diaconu Ioan-Ștefan, prof. Gheorghiu Elena și prof. Șolot Cristina  

de la Liceul Gh. Ruset Roznovanu, Roznov, județul Neamț,au 

beneficiat de o mobilitate de formare continuă finanţată din 

fondurile Programului Erasmus+, pe care au obţinut-o prin 

intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din Bucureşti. 

Cursul „Competențe pentru redecerea abandonului 

școlar și incluziune”, s-a desfășurat în Kalamata, Grecia și a fost organizat de Areadne, Lifelong Learning  Centre. 

Au participat 12 cadre didactice, de diferite specialități din învățământul primar, secundar și liceal din județul 

Neamț și din județul Buzău. 

În cadrul acestui curs ne-am îmbunătățit competența comunicativă în limba engleză, cunoștințele și abilitățile 

legate de gestionarea clasei incluzive și, de asemeneane-am dezvoltat înțelegerea unei alte culturi europene. „Vom reuși să 

angajăm în mod activ elevi care provin din familii defavorizate sau care aparțin unor minorități diferite. Vom fi familiarizați 

cu predarea de la egal la egal și cu metodele de învățare colaborativă. Ne vom ajusta și adapta modul de planificare și 

predare a lecțiilor. Vom învăța cum să creștem motivația și satisfacția în munca noastră de zi cu zi, să încurajăm și să 

sprijinim copiii cu rezultate excelente. 

În cadrul activităților desfășurate la nivelul unității școlare și la nivel județean, vom împărtăși experiențe și cele 

mai bune practici. Liceul nostru intenționează să devină o școală care va promova valorile educaționale europene și va 

încerca să le integrezeîn procesul educațional,oferind, astfel, oportunități de dezvoltare pentru elevii noștri”. 

Activitățile de formare s-au derulat pe parcursul a 40 de ore, repartizate în 7 zile. 

 În timpul celor 7 zile de curs, au fost analizate diverse experiențe de predare și abordări didactice în procesul de 

predare, s-a insistat pe utilizarea jocurilor, soft-urilor educaționale și instrumentelor TIC în procesul de predare, s-au 

proiectat activități diferite, în funcție de disciplina fiecărui participant, pentru îmbunătățirea comunicării în sala de clasă și 

s-a exersat transferul metodologiei de învățare la alte niveluri de învățământ și alte contexte, inclusiv în ceea ce privește 

auto–învățarea. 

În a doua jumătate a fiecarei zile s-au organizat excursii pentru cunoașterea patrimoniului cultural, istoric și 

geografic al Greciei. 

Consider cursul o oportunitate deosebită de formare datorită faptului că ne-a permis informarea privind 

diversificarea metodelor și tehnicilor de lucru în vederea adaptării la noile provocări privind mediul educațional în Uniunea 

Europeană. 
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PROIECT DIDACTIC 

ACTIVITATE INTEGRATĂ (A. D. E.) 
 

 

PROFESOR: RICU ALINA- ALEXANDRA 

GRĂDINIȚA NR. 160 

GRUPA MIJLOCIE  

DOMENII EXPERIENȚALE INTEGRATE: -  Domeniul educație estetică; 

                                                                         -Domeniul om și societate. 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: - Educație muzicală: 

1. “Taraful Chiț”- joc muzical, muzica: Ion Dumitrescu, 

versuri: Păuna Răzvan- repetare; 

2. “Mâța”- cântec, muzica: G. I. Mugur- predare 

-Activitate practică: “Instrumente muzicale”- aplicație 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Muzica e viața mea!” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Mixtă (consolidare de cunoștințe și deprinderi, predare) 

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupe, individual 

OBIECTIVE GENERALE: 

• Formarea capacității de receptare a lumii sonore și a muzicii; 

• Formarea capacităților de exprimare prin muzică; 

• Dezvoltarea gustului și a dragostei pentru muzică. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfârșitul activității, toți copiii vor fi capabili: 

       O1- să recunoască fragmente muzicale din jocuri muzicale învățate anterior, interpretându- le expresiv; 

       O2- să diferențieze auditiv durata determinată a sunetelor muzicale, interpretând cântecul în mai multe variante; 

       O3- să diferențieze auditiv înălțimea sunetelor muzicale, interpretând adecvat cântecele; 

       O4- să cânte acompaniați de educatoare, respectând poziția corectă, tonul, semnalul de început, dicția și respirația 

corectă în emiterea sunetelor; 

       O5- să asocieze mișcări cântecului, exprimând starea sufletească creată de muzica interpretată; 

       O6- să diferențieze auditiv timbrul sunetelor muzicale, prin recunoașterea instrumentelor muzicale aferente; 

       O7- să decoreze instrumente muzicale, aplicând diferite elemente pe suprafața dată; 

       O8- să amenajeze o expoziție cu lucrările realizate. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

        METODE ȘI PROCEDEE: Conversația, explicația, observația, exercițiul muzical, jocul didactic, demonstrația, 

brain- storming, învățarea prin cooperare, surpriza, problematizarea. 

        MATERIAL DIDACTIC: Decoruri sugestive pentru jocul muzical “Taraful Chiț” și cântecul “Mâța”, costume 

pentru personajele din jocul muzical “Taraful Chiț”, orgă electronica, ecusoane, instrumente muzicale din polistiren, note 

muzicale în miniature din carton colorant, lipici, etc. 

 

DURATA: 40- 45 minute 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2335 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

OBIECTIVE 

OPERAȚIONALE 

CONȚINUTUL 

INSTRUCTIV- 

EDUCATIV 

STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE 

1. MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 Se asigură condițiile 

necesare bunei desfășurări a 

activității. 

Pregătirea copiilor pentru 

activitatea de educație 

muzicală se realizează pe 

două planuri: 

a) organizatoric: 

-aerisirea sălii de grupă; 

aranjarea mobilierului și a 

materialului didactic 

necesar desfășurării 

activității; reamintirea 

poziției corecte în timpul 

cântării. 

b) muzical:  

-pregatirea aparatului 

fonator pentru cântat prin: 

• exerciții de 

respirație: 

“Mirosim o 

floare!” (copiii vor 

inspira nazal și vor 

expira bucal, 

rostind cuvintele: 

“Ce frumos 

miroase floarea!”) 

și “Zboară fulgul!” 

(Copiii își 

imaginează că au 

un fulg în palmă pe 

care trebuie să- l 

sufle- copiii vor 

inspira nazal și vor 

expira bucal, 

rostind cuvintele: 
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“Zbori, zbori, 

fulgușor ușor!” ); 

• exerciții prevocale 

de dicțiune  

2.CAPTAREA 

ATENȚIEI 

 Se realizează prin intuirea 

materialului didactic 

present în sala de grupă. 

Conversația -frontală 

-orală 

3.ANUNȚAREA 

TEMEI ȘI 

ENUNȚAREA 

OBIECTIVELOR 

 Se anunță tema activității și 

se prezintă obiectivele 

urmărite în termeni 

accesibili preșcolarilor 

(“Astăzi vom mai face 

câțiva pași în lumea 

muzicii, prilej cu care vom 

repeta jocul muzical 

“Taraful Chiț”, muzica: Ion 

Dumitrescu, versuri: Păuna 

Răzvan, vom învăța 

cântecul “Mâța”, muzica: 

G. I. Mugur și vom 

confecționa instrumente 

muzicale.”) 

Explicația -frontală 

-orală 

4.REACTUALIZAREA 

CUNOȘTINȚELOR 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

   Se realizează prin 

recunoașterea unor 

fragmente muzicale din 

cântecele și jocurile 

muzicale învățate anterior, 

pe care ulterior le vor 

denumi și interpreta. 

   După ce se reamintește 

copiilor titlul jocului 

muzical ce va fi repetat, 

educatoarea va repeta o data 

jocul muzical, cu 

acompaniamentul la orga 

electronică. Cântecul va fi 

interpretat apoi de toată 

grupa, o data sau de două 

ori, pentru reactualizare. 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

Exercițiul 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

-frontală 

-orală 

 

 

 

 

 

-pe grupuri 

-individuală 

 

 

 

 

 

 

-frontală 
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    Consolidarea cântecului 

se va realiza folosind 

următoarele modalități:  

-cântat alternativ 

educatoare- copii; 

-cântat pe două grupuri de 

copii; 

-cântat solist- cor. 

Fixarea jocului muzical se 

va efectua prin reluarea 

acestuia de către educatoare 

împreună cu copiii. 

   

5.PREZENTAREA 

OPTIMĂ A 

CONȚINUTULUI ȘI 

DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

O3 

O4 

În predarea cântecului 

“Mâța”, muzica: G. I. 

Mugur, se vor urmări 

următoarele etape: 

-familiarizarea copiilor cu 

conținutul cântecului (se 

realizează printr- o 

conversație pe baza 

decorului aferent 

conținutului cântecului); 

-anunțarea titlului și a 

autorului; 

-interpretarea model de 

către educatoare; 

-analizarea cântecului 

(caracterul melodiei, 

conținutul de idei, număr de 

strofe, existența refrenului; 

se inițiază o scurtă 

conversație în vederea 

înțelegerii mesajului 

cântecului); 

-interpretarea model- 

reluare; 

-însușirea pe fragmente și 

integral a cântecului. 

 

 

Conversația 

 

 

Explicația 

Demonstrația 

Problematizarea 

 

 

 

Demonstrația 

Exercițiul 

 

 

 

 

-frontală 

-orală 

 

 

 

 

 

 

-frontală 

-orală 
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6.OBȚINEREA 

PERFORMANȚEI 

O2 

O3 

O4 

-consolidarea cântecului 

(cântarea în lanț între grupe 

de copii, cântarea în dialog: 

copii- educatoare, 

interpretarea cu solist- 

solistul cântă cupletul, 

clasa- refrenul; interpretarea 

expresivă în tempo- ul și 

nuanța potrivită 

conținutului de idei și 

sentimente și caracterului 

melodiei); 

Exercițiul 

Problematizarea 

-frontală 

-pe grupuri 

-individuală 

-orală 

7.ASIGURAREA 

RETENȚIEI ȘI A 

TRANSFERULUI 

 

 

 

 

 

 

8.EVALUAREA 

PERFORMANȚEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

O6 

O7 

 

 

 

 

 

 

 

O8 

Tranziția către activitatea 

practică se realizează prin 

desfășurarea jocului 

“Recunoaște 

instrumentul!”, prin care 

copiii vor recunoaște 

instrumente muzicale după 

timbrul acestora. În funcție 

de ecusoanele pe care le 

poartă (instrumente  : 

vioară, chitară), copiii se 

vor împărți în echipe și vor 

decora instrumente 

muzicale, folosind tehnicile 

specifice. 

 

Se realizează prin 

amenajarea unei expoziții 

cu lucrările realizate de 

copii. 

Lucrările realizate vor fi 

evaluate de copii prin 

intermediul metodei 

“”Turul galeriei”. 

Se fac aprecieri legate de 

rezultatele obținute cu 

întreaga grupă, pentru 

fiecare sector în parte. 

Conversația 

Exercițiul 

Jocul didactic 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turul galeriei 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Conversația 

-frontala 

-orală 

 

-individuală 

-acțională 

 

 

 

 

 

 

 

-frontală 

-orală 

-actionala 
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Se vor urmări criteriile: 

-capacitate imaginativă; 

-cooperare între copii; 

-finalizarea lucrării sau a 

sarcinii alese. 

 

Se fac aprecieri positive 

individuale și generale cu 

privire la gradul de 

implicare a copiilor în 

activitate, precum și pentru 

originalitatea îndeplinirii 

sarcinilor. 
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JOCUL DIDACTIC MUZICAL- METODĂ DIDACTICĂ SPECIFICĂ ACTIVITĂȚILOR 

DE EDUCAȚIE MUZICALĂ 

 
Profesor Mămăligan Maria- Cristina 

 Grădinița Nr.160 

 

În cadrul educației muzicale este utilizată o serie de metode didactice ce au o mare importanță în formarea 

priceperilor și deprinderilor muzicale. Dintre acestea, cele mai semnificative sunt următoarele: metoda exercițiilor, metoda 

demonstrării, metoda explicării sau explicația, metoda conversației, convorbirii, dialogului, metoda euristică, a descoperirii 

sau a redescoperirii și jocul didactic muzical. 

Jocul didactic muzical este o metodă cu mari beneficii în educația muzicală mai ales la nivel preșcolar, pornind 

de la premisa potrivit căreia, în activitatea copiilor, jocul ocupă un loc predominant. Ea se supune acelorași reguli ale 

obiectivelor educației muzicale și folosește material cu caracter recreativ și accesibil. 

În general, metodicile de specialitate clasifică jocurile didactice muzicale după obiectivul prioritar urmărit: 

• de formare a unor deprinderi și capacități specifice: jocuri melodice, ritmice, pentru însușirea și recunoașterea 

nuanțelor și tempoului, a armoniei și polifoniei, a disocierii timbrurilor vocale și instrumentale; 

• de socializare prin activități muzicale: solidarizarea în vederea atingerii unor obiective comune, de acceptare a 

regulilor muncii în comun, formarea spiritului de echipă, cultivarea curajului și depășirea timidității, ancorarea 

în viața cultural- artistică a grădiniței și a comunității; 

• de cultivare a creativității, a fanteziei și imaginației: rebusuri pe teme muzicale, reprezentarea conținutului 

unor cântece într- un alt limbaj: plastic, literar, găsirea unor ilustrații muzicale la anumite texte literare. 

Printre tipurile de jocuri didactice pentru educația muzicală, se pot menționa următoarele: 

• pentru intonare justă; 

• pentru construirea și executarea unor formule ritmice; 

• pentru însușirea elementelor de expresie și diferențiere a timbrurilor muzicale; 

• pentru asocierea unor elemente extramuzicale: mișcări, descrieri, inventarea unor întâmplări corespunzătoare 

conținutului unei piese muzicale; 

• jocul spectacol. 

În contextul în care fiecare deprindere muzicală are rolul său bine determinat în educația muzicală a preșcolarilor, 

rămâne la latitudinea educatoarei să selecteze mijlocul de realizare cel mai potrivit (cântec, joc muzical sau audiție), care 

servește formării deprinderii muzicale vizate. 

Dintre toate artele, cea mai apropiată de sufletul omenesc este muzica, ea fiind prezentă în viața omului în toate etapele 

dezvoltării sale. 

Educația muzicală ocupă un loc important în grădinița de copii. Muzica impresionează de timpuriu pe copii. Ea le 

trezește în suflet stări emoționale plăcute și puternice, le dezvoltă treptat sensibilitatea și receptivitatea artistică, contribuind 

la crearea premiselor necesare dezvoltării reprezentărilor muzicale și sentimentelor estetice. 

Atracția copiilor pentru muzică este un lucru evident, încă din primii ani ai copilăriei, muzica făcând parte integrantă 

din viața și preocupările lor. 

Accesibil copiilor înaintea cuvântului, cântecul lasă în sufletele lor impresii ce rămân imprimate adânc toată viața. Prin 

cântec se realizează educația morală, intelectuală și estetică a copilului, se însușesc cunoștințe și se formează deprinderi. 
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Jocul muzical prezintă o importanță covârșitoare, întrucât este o activitate care pruduce satisfacții și plăceri, îi atrage 

și îi interesează, prilejuind copiilor trăiri emoționale din cele mai puternice. 

Ca urmare, potențialitățile educative sunt mai mari la jocurile muzicale decât la celelalte tipuri de jocuri, pentru că 

răspund și unor cerințe muzicale de bază ca: dezvoltarea auzului muzical și a vocii copiilor, dezvoltarea dragostei și a 

interesului pentru muzică, dezvoltarea simțului ritmic. 

Jocurile muzicale nu au o formă proprie fixă, ci se organizează ca o activitate vie, având drept obiectiv anumite sarcini 

didactice și care apelează la materiale muzicale diverse. 

În funcție de mijlocul muzical cu care se combină, jocurile se clasifică în: 

• jocuri muzicale axate pe: cântece, exerciții, audiție. 

În funcție de sarcina muzicală urmărită, se clasifică în: 

• jocuri muzicale melodice, ritmice, cu mișcări sugerate de textul cântecului; 

• jocuri dans; 

• jocuri muzicale pentru însușirea elementelor de expresie; 

• jocuri muzicale pentru difențierea timbrelor; 

• jocuri muzicale armonico- polifonice; 

• jocuri muzicale pentru cultura vocală; 

• jocuri muzicale de creație. 

Liviu Comeș consideră că jocul didactic muzical nu este decât un simplu cântec ce poate fi interpretat în diferite 

variante: în grup, în dialog, cu gesturi și acompaniement ritmic. 

Jocurile didactice muzicale ale compozitorului Liviu Comeș, rămân unice în pedagogia muzicală europeană. 

Anei Motora- Ionescu îi aparține prima lucrare didactică românească ce face distincția între “a audia” și “a asculta” 

muzica. De asemenea, jocurile didactice muzicale propuse în lucrarea sa, sunt de o valoare incontestabilă. 

Jocurile didactice muzicale pot fi: 

➢ melodice; 

➢ ritmice; 

➢ psiho- motrice- cu mișcări sugerate de textul cântecului, mișcări de dans pe cântec sau audiție (jocuri- dans); 

➢ pentru însușirea elementelor de expresie, de formare a competențelor legate de intensitatea sunetelor și tempo- 

uri; 

➢ pentru diferențierea timbrelor; 

➢ pentru formarea deprinderilor armonico- polifonice (cu roluri sau sub formă de întrebare și răspuns); 

➢ de formare a deprinderii de audiere; 

➢ jocuri de cultură vocală; 

➢ de creație. 

Bibliografie: 

• Ionescu, Constantin- Educatie muzicală, București, Editura muzicală, 1986, p.85; 

• Ivășcanu, Aurel- Jocul muzical cu cântec. În: Contribuții la educația muzicală preșcolară. Lucrările 

simpozionului din 16- 17 iunie, Conservatorul “G. Dima” Cluj, p. 22- 23; 

• Palade, Laurențiu și Palade, Corina- Educație muzicală, Ghid metodic pentru învățământul preșcolar și primar, 

Iași, Editura Taida, 2008, p. 23- 25; 

• Vasile, Vasile- Metodica Educației muzicale, București, Editura muzicală, 2004
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Tevékenységi terv 

Prof. Szakács Beáta Ottilia 

Időpont: 2021.05.27 

Intézmény: Százszorszép napközi otthonos óvoda, Nagyszalonta 

Csoport: közép csoport 

Óvónő: Szakács Beáta 

Integráló témakör: 

A tematikus projekt témája/ a hét témája: 

Atevékenység megnevezése: Szabad tevékenységek, játékok 

A tevékenység témája/megvalósítási módja: 

                                                    I. Asztali játékok saroka:  

                                                   II. Tudomány sarok:  

                                                  III.  sarok:  

A tevékenység típusa: begyakorló, felfedező 

Fejleszési terület Fejlesztési dimenziók/mezők Magatartási formák 

A.Fizikai fejlődés, egészségi állapot 

és személyes higénia 

• Nagy és finommozgások ismerős 

élethelyzetekben 

 

 

• Az egészség (táplálkozás, testápolás, 

személyes higénia) és a személyes biztonság 

megőrzése 

1.1 Az életkorának megfelelő változatos tevékenységek során összhangolja mozgását; 

1.2 Fejlettségi szintjének megfelelően változatos fizikai tevékenységekben vesz részt; 

3.2 Rendelkezik a személyes higénia biztosítására irányuló készségekkel 

B.Társas-érzelmi fejlődés • Társas kapcsolatok kezdeményezése 

felnőtekkel és hasonló életkorú 

gyermekekkel 

1.1 Sajátos problémahelyzetekben képes segítséget kérni és el is fogadja azt; 
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C.A tanulási képességek és attitűdök 

fejlődése 

• Tanulás iránti kíváncsiság, érdeklődés és 

kezdeményezés 

• Feladatok és tevékenységek véghezvitele 

(kitartás a tevékenységekben) 

 

1.1 Kiváncsiságot és éedeklődést mutat az új helyzetekben történőkísérletezés és tanulás iránt; 

2.1 A munkafeladatokat következetesen végzi el; 

 

D.Nyelvi kommunikációs fejlő-dés, 

az olvasás és írás alapozása 

• Szóbeli közlések különböző kommunikációs 

kontextusban 

2.3 Szókincse folyamatosan gazdagodik; 

E.Kognitiv fejlődés és a világ 

megismerése 

• Összefüggések (relációk) , műveletek és 

logikai következtetések a közvetlen 

környezetben 

1.4 Lehetséges válaszokat megoldásokat keres azokra a kérdésekre, problémahelyzetekre, 

kihívásokra amelyeket őt vagy társait foglalkoztatják;     

 

A tevékenység általános célja: Fedezzék fel a tisztálkodási eszközök fontosságát különböző tevékenységeken keresztül. 

Műveletesített feladatok: - vegyenek részt aktívan a tevékenységeken 

                                           - hallgassák figyelmesen  a magyarázatot 

                                           - végezzék el helyesen a grafikai gyakorlatokat 

                                           - válasszák ki helyesen a fogacskák arckifejezésének megfelelően a jetonokat 

                                           - odahaza segítsenek a felnőttek tevékenységeiben 

                                           - legyenek képessek az édesanyákkal együttműködve dolgozni      

Didaktikai stratégiák: 

        Módszerek: beszélgetés, magyarázat, bemutatás, gyakorlás, szerep játék 

        Didaktikai eszközök: I.  sarok –  

                                          II. Tudomány sarok –  

                                          III:  játék sarok – 

        Értékelési rendszer: típusa- egyéni 

                                         módszere- folyamatos megfigyelés, szóbeli értékelés. 

A tevékenység időtartama: 30 perc 
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A tevékenység menete 

 Mozzanatok I. sarok 

Könyvtár sarok 

II. sarok 

Tudomány sarok 

III. sarok 

Asztali játék sarok 

1. Szervezés Előkészítem a szabad tevékenységek optimális lefolyásához a  szükséges feltételeket és a didaktikai anygokat 

2. A sarkok bemutatása Bemutatom a gyerekenek a sarkok által nyújtott foglalkozási lehetőségeket. 

3. A téma bejelentése Kösd össze! Mi történik a virággal? Tavaszi virágok 

4. A tevékenység 

megvalósítása 

Megfigyelik , ujjukkal követik a pontozot 

vonalat , majd filctollal összekötik a 

pontokat. 

 

 Megfigyelik az édesanyákat a mindennapi 

tevékenységük során , majd 

bekapcsolódnak a házimunkába. 

Szorgalmasan segítenek a teendőkben. 

( a sarkok által kínált tevékenységeket kis filmen fogom a gyerekeknek bemutatni , majd a tevékenységek soran a szülők fognak a 

gyeregek segítségére lenni. A kész munkákat a szülők képek , videók segítségével csatolják a megosztott tevékenység alá) 

 

5. A tevékenység 

kiértékelése 

Megdícsérem azokat akik helyesen kötötték 

össze a pontokat és tiszta a munkájuk. 

Megdícsérem azokat a gyerekeket akik a 

fogacskák arckifejezésének megfelelően 

rakták ki a képkártyákat. 

Dícséretben részesítem azokat az 

óvodásokat akik részt vettek a háztartási 

munkákban, segítettek édesanyjuknak. 

A dícséretet, biztatást , on-line, a hozzászolásokban fogom megtenni. 
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Proiect de activitate integrată 

VANC VOICHIȚA 

SCOALA GIMNAZIALĂ „EUROPA”  

 G.P.P. ”CĂSUȚA DIN POVEȘTI” - TG. MUREȘ 

 

GRUPA: Mare (nivel II) 

TEMA ANUALĂ: „Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „La umbra nucului bătrân” 

TEMA INTEGRATOARE:  „În ţara nucului” 

TIPUL DE ACTIVITATE: Formare de priceperi şi deprinderi (abilităţi intelectuale) 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată ( ADP + ADE + ALA) 

DOMENII EXPERENŢIALE VIZATE: Domeniul om şi societate (DOS), Domeniul estetic şi creativ (DEC) 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Valorificarea şi sistematizarea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi practic-gospodăreşti, utilizarea vocabularului 

specific şi stimularea expresivităţii şi creativităţii prin pictură. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

➢ să manifeste spirit cooperant în activitatea de grup pentru realizarea sarcinilor comune; 

➢ să răspundă corect la întrebări, formulând răspunsuri clare şi concise; 

➢ să îmbine corect materialele puse la dispoziţie, exersându-şi creativitatea pentru obţinerea produsului final cerut; 

➢ să exerseze deprinderi practice şi gospodăreşti realizând lucrări estetice care să respecte tema dată;  

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

I.   Sistemul metodologic: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, povestirea, dezbaterea, instructajul oral, turul galeriei. 

II.   Sistemul resurselor curriculare: tempera, imagini, scoarţă de copac, frunze, pânză, nuci, coji de nuci, hârtie colorată, 

foarfecă, scobitori, aracet, şerveţele, felii din lemn, aluat, şorţuri albe, lopățele, găleată cu apă, hârleț 

III.  Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual 

IV.  Strategii, metode şi mijloace de evaluare:  

• continuă: prin observarea comportamentului, analiza răspunsurilor, stimularea participării la activităţi 

• finală: orală prin aprecieri aupra realizării obiectivelor, aprecieri verbale 

V.    Locul de desfăşuraere: sala de grupă 

VI.  Resurse temporale: o zi 

ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

Întâlnirea de dimineaţă:  

• Salutul   

• Prezenţa copiilor  

• Calendarul naturii  

• Tranziţii:  Cântece: „Nucuşorul” , „Copacul  verde”, „Imnul ecologiştilor” 

 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE): 

DOS  - Domeniul Om şi Societate - convorbire 

DEC – Domeniul Estetic şi Creativ - pictură 
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ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):  

ALA 1 

„Ştiinţă”: „Din tainele nucului” - curiozităţi 

„Artă”: „Bărcuţe din coji de nucă” – confecţionare, „Tablouri din trunchiul nucului” – tehnica şerveţelului 

„Joc de rol: „Cozonacul  bunicii” 

ALA 2 

„Nucul copilăriei” - plantare 

 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII 

1. Moment organizatoric 

 Crearea condiţiilor necesare unei bune desfăşurări a activităţii: aerisirea sălii de grupă, pregătirea materialului 

didactic. Introducerea copiilor în sala de grupă se va realiza prin intermediul unei scorbure uriaşe. 

 Voi facilita formarea rândului şi intrarea în ţara nucului folosind următorul cântecel: 

 „Câte unul pe cărare 

 Mergem în poiana mare 

 Uite sus şi jos la vale 

 Totu-i verde în a ta cale” 

 Salutul:  

 În cerc să ne adunăm  

 Cu toţii să ne salutăm 

 A-nceput o nouă zi 

Bună dimineaţa dragi copii! 

Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei 

Prezenţa: „Oare au reuşit toţi copiii să pătrundă prin scorbura magică în ţara nucului? Cine nu e astăzi cu noi?” 

• Calendarul naturii: „Am pătruns astăzi copii în ţara nucului. Oare cum este vremea aici?” - se alege 

meteorologul de serviciu care prezintă copiilor vremea răspunzând la următoarele întrebări: „Ce zi a săptămânii este astăzi 

?”, „Cum este vremea ?”, „În ce anotimp suntem ?”, „Cum ne îmbrăcăm azi ?” 

2. Captarea atenţiei   

În mijlocul sălii de grupă este un nuc, care intervine în discuţie şi le spune copiilor să fie atenţi deaorece d-na 

educatoare o să le spună o poveste interesantă, iar la sfârşit vor avea parte de surprize plăcute. 

3. Anunţarea temei şi a obiectivelor 

Educatoarea le spune copiilor că astăzi  la activitate va trebui să fie foarte atenţi, pentru că le va spune „Povestea 

nucului”  

4. Dirijarea învăţării   

Le voi spune copiilor „Povestea nucului” 

Jos lângă pom este un coşuleţ cu nuci. Prin numărătoarea „Bogdănel mănâncă nuci/ Tu te duci ca să-i aduci”, un 

copil va lua o nucă și o va sparge. În ea se află o întrebare la care ei va trebui să răspundă corect şi expresiv. Vom continua 

până când toate nucile vor fi sparte. 

5. Obţinerea performanţei 
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Deoarece nucul nostru este trist, vă propun să-l facem fericit. Având în vedere faptul că nu avem posibilitatea de 

a planta nuci în sala de grupă vă propun să pictăm împreună nuci care să semene cu cel pe care ne-am dori să-l plantăm. 

Le propun câteva exerciţii pentru încălzirea muşchiilor de la mâini după care le voi explica tehnica de lucru punând 

accept pe valoarea muncii în echipă şi realizarea unei lucrări colective 

În timp  ce ei  execută  tema, la  calculator cântă  în  surdină  cântece  pentru  copii,  îi urmăresc îndeaproape, 

ajutându-i când este  nevoie; le voi da sugestii; le voi corecta  poziţia  corpului  în  timpul  lucrului. 

6. Identificarea retenţiei şi asigurarea transferului 

Trecerea spre activităţile pe centre de interes se realizează intonând cântecul „Copacul verde”. 

 Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru de interes, invitând  grupa de copii 

să le observe pentru ca apoi să se deplaseze fiecare la centrul dorit. Pentru  fiecare centru  de  interes  voi  purta  discuţii  

referitoare la ceea  ce  vor realiza cu ajutorul materialelor  puse  la  dispoziţie, modul  de utilizare al pieselor, ustensilelor  

şi accesoriilor  enunţând totodată şi obiectivele. 

 Copiii  se organizează la centre, intuiesc şi se familiarizează cu materialele şi  accesoriile pregătite, îşi asumă 

rolurile, îmbină,  cântă şi povestesc. 

 Pe  tot  parcursul  activităţii  voi  trece  pe  la fiecare centru, prezint  elementele de comportament, asigur condiţiile 

optime, urmăresc modul  cum  relaţionează, cum comunică şi interacţionează  cu partenerii de grup, dar şi cu accesoriile 

puse în joc. 

7. Încheierea activităţii, realizarea de aprecieri şi argumentarea acestora 

În încheierea activităţii va sosi Nea Chirilă, proprietarul celui mai bătrân nuc din sat, care impresionat de 

curiozitatea copiilor despre nuci şi stiind că ei îşi doresc foarte mult să planteze nuci le va dărui trei nuci care îi vom planta 

împreună în curtea grădiniţei. 

Se vor face aprecieri  verbale  individuale şi  colective  referitoare  la  corectitudinea  răspunsurilor, calitatea şi  

cantitatea  informaţiilor  pe care copiii  le deţin, gradul  de  participare  şi  implicare  în  activitate. 

 

FINALITATEA ZILEI 

După desfăşurarea activităţilor, se vor analiza produsele obţinute. Toate materialele vor fi fotografiate, se vor lua 

imagini din timpul zilei, pentru a fi adăugate la portofoliile copiilor. 
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CARACTERISTICILE AGRICULTURII ECOLOGICE 

Ciobanu Tinel Ion 

Profesor Gradul I 

Liceul Tehnologic “Dimitrie Petrescu” 

 

     Scopul principal al agriculturii ecologice este acela de a obține produse agricole sănătoase și sigure pentru 

consumatori,în condițiile protecției mediului. Deci,agricultura ecologică are ca obiectiv protecția consumatorului de 

produse agricole și a mediului înconjurător. Agricultura ecologică previne impurificarea și degradarea mediului 

înconjurător cu întreg arsenalul chimic al agriculturii contemporane,la care se adaugă aplicarea nerațională,la întâmplare 

și uneori chiar abuzivă a unor lucrări tehnologice (rotație,fertilizare,lucrări ale solului, lucrări de îngrijire) și reziduurile 

industrial de transformare a produselor agricole. 

     Agricultura ecolologică nu este o agricultură de tipul “do-nothing”, adică fără fertilizare și fără tratamente,și nu este o 

simplă întoarcere la metodele utilizate de înaintașii noștrii. De asemenea, este greșit să fie definită ca un sistem agricol 

extensiv. Din punct de vedere al utilizării produselor chimice/sintetice se poate spune că agricultura ecologică este un 

sistem agricol  extensiv,  dar un sistem agricol presupune pe lângă componenta tehnică și o component biologică,iar din 

acest punct de vedere agricultura ecologică este un sistem intensive.  

     Modul de producție ecologic (biologic) diferă de la cel conventional prin faptul că evită utilizarea îngrășămintelor 

chimice și a pesticidelor,care constituie principala cauză a problemelor de poluare agricolă actuală. În aagricultura 

ecologică,metodele culturale biologice și mecanice sunt utilizate, în măsura posibilului, în locul produselor chimice de 

sinteză pentru a îndeplini toate funcțiile specific sistemului agricol. 

     Regula fundamental a agriculturii ecologice este că sunt premise aporturile naturale în timp ce cele sintetice sunt 

interzise (D. Davidescu și V. Davidescu,1994). Dar,sunt și exceptii de la această regulă. Astfel, anumite aporturi 

naturale,considerate ca fiind novive pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de ex. Arsenicul) sunt interzise. De 

asemenea, anumite aporturi sintetice, considerate ca fiind esențiale pentru agricultura biologică și conforme filozofiei 

ei,sunt autorizate (de ex. Feromonii).  

     Într-un sistem de agricultură ecologică se are în vedere dezvoltarea de exploatații agricole productive și durabile,care 

să protejeze mediul înconjurător. Tehnicile culturale trebuie să restabilească și apoi să mențină stabilitatea ecologică a 

exploatației agricole și a mediului care o înconjoară. Fertilitatea solului este menținută și ameliorată printr-un sistem de 

măsuri care favorizează activitatea biologică maximă în sol,precum și conservarea resurselor solului. Lupta împotriva 

buruienilor,bolilor și a dăunătorilor se realizează prin metode integrate de control, precum lucrările solului și lucrarile de 

îngrijire, asolamentul și rotația culturilor,eliberarea de insect utile pentru a favoriza echilibrul între prădători și insectele 

dăunătoare,promovarea diversității biologice.  

     Într-un sistem de agricultură ecologică,animalele beneficiază de condiții de creștere și de o încărcătură conformă cu 

necesitățile lor comportamentale, precum și de furaje biologice și de metode de creștere care reduc nivelul de stres și care 

favorizează o bună stare de sănătate și previn îmbolnăvirile.  

     Se poate spune că scopul agriculturii ecologice este acela de maximizare a productivității biologice, asigurarea calității 

mediului și a confortului comunității vegetale,animale și umane.  

     Mențiunea de “Produs ecologic” garantează că acel produs provine dintr-un mod de producție ce exclude utilizarea 

produselor chimice de sinteză și protejează mediul înconjurător. Pentru ca un produs să poată primi această mențiune 

trebuie ca acesta să rezulte dintr-un mod de producție în care: 
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➢ Nu se utilizează produse chimice de sinteză; 

➢ Se aplică metode de lucru bazate pe reciclarea materiei organice naturale și rotația culturilor; 

➢ Se respectă un plan de conversie a terenului de 2 ani înainte de însămânțare pentru culturile anuale și de 3 ani 

înainte de recoltă pentru culturile perene; 

➢ Se utilizează metode biologice de protecție; 

➢ Se limitează utilizarea de inpuuturi (aditivi,conservanți,dezinfectanți,etc.) și se privilegiază inputurile neturale. 

     Practica ecologică,numai ea,nu poate garanta că produsele ecologice sunt în întregime fără reziduuri de substanțe 

interzise,aceasta deoarece expunerea produselor la astfel de agenți poluanți provenind din atmosferă,sol,apă sau din alte 

surse poate avea loc independent de dorința agricultorului,iar pe de altă parte contaminarea se poate face și în afara 

sistemului agricol,pe fluxul de producător la consumator. 

     Pentru a putea fi comercializate, toate produsele agriculturii ecologice trebuie să fie controlate și trebuie să obțină 

certificarea unui organism autorizat în acest sens. 

     Agricultura ecologică câștigă o importanță din ce în ce mai mare. Diminuarea ajutoarelor publice factorilor de producție 

agricolă oferă oportunitatea convertirii sistemelor de producție cu inputuri reduse în sisteme de agricultură ecologică. În 

plus, biodiversitatea indusă prin sistemele de agricultură ecologică contribuie la stabilitatea ecosistemului agricol,iar pe de 

altă parte cererile consumatorilor pentru produse agricole ecologice ( consumatorii devin din ce în ce mai conștienți și 

interesați de asigurarea sănătății prin consumul de produse agricole naturale și sănătoase) și cele ale societății pentru 

dezvoltare agricolă durabilă oferă noi debușee pentru produsele agriculturii ecologice.  
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PROIECTUL UNEI UNITĂȚI DE INVĂȚARE 
 

                                                                                                PROFESOR. DIMA FLORICA –DOINA 

Școala Gimnazială ,, Mihai Eminescu”Corabia 

 

Disiplina –FIZICĂ 

 UNITATEA DE INVĂȚARE:,,  EFECTE ALE SCHIMBĂRII TERMICE “ 

Clasa aVIa-Nr. ore:4 

 

CONTINUTURI COMPETENTE 

SPECIFICE 

ACTIVITATI DE 

INVATARE 

RESURSE EVALUARE 

Lecția1 

Efecte ale schimbării 

termice  

2.1. Identificarea în natură și 

în aplicații tehnice uzuale a 

fenomenelor fizice studiate 

3.1. Extragerea de date şi 

informaţii ştiinţifice 

relevante 

din observaţii proprii 

1.1. Explorarea 

proprietăţilor şi fenomenelor 

fizice în cadrul unor 

investigaţii simple 

 

 

A1  Exemplificarea 

unor situaţii din viaţa 

de zi cu zi în scopul  

identificării 

transformarilor de stare 

de agregare 

A2 Identificarea 

întrebării investigative 

pentru analiza unei 

situaţii reale (de 

exemplu: contracţia 

şinelor de cale ferată 

iarna, dilatarea unei foi 

de tablă) in scopul 

ințelegerii noțiunilor de 

dilatare si contracție. 

A3   Observarea şi 

descrierea unor 

fenomene şi proprietăţi 

fizice observate în 

activitatea cotidiană 

(de exemplu: topirea, 

dilatarea etc.)in scopul 

identificării 

dilatării,contracției si a 

transformărilor de stare 

de agregare. 

 

 

 

Filme 

Imagini 

Conversația 

Observația 

Explicația 

 

Observare 

sistematica a 

elevilor 

Examinare 

curentă orala 

Lectia2 

Dilatare/Contrațtie 

Transformări de 

stare de agregare 

1.1. Explorarea 

proprietăţilor şi 

fenomenelor fizice în 

cadrul unor investigaţii 

simple 

1.2. Folosirea unor metode 

de înregistrare şi 

reprezentare a datelor 

experimentale 

1.3Formularea     

unor concluzii 

simple pe baza 

datelor 

A1 Realizarea unor 

investigații simple in 

scopul observării 

dilatării corpurilor in 

diferite stări de 

agregare 

A2 Inregistrarea unor 

fenomene fizice din 

natură in scopul 

ințelegerii 

transformărilor de stare 

de agregare 

Pirometru cu 

cadran 

Tije metalice 

Alcool 

medicinal 

Chibrit 

Pahar 

Vas capilar 

Apa 

Baloane cu 

fund plat 

Dopuri de 

cauciuc 

 

Observare 

sistematică a 

elevilor 

Evaluare AEL 

Examinare 

curentă 
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experimentale 

obţinute în cadrul 

investigaţiilor 

ştiinţifice 

 

A3. Comunicarea 

observațiilor si 

concluziilor parțiale ale 

investigațiilor  in 

scopul clarificării 

noțiunilor 

Colorant 

Spirtiera 

Investigația 

Conversația 

Modelarea 

Explicația 

Lectia3  

Anomalia termică a   

apei  

Cicuitul apei in 

natură 

3.3 Formularea unor 

concluzii simple cu 

privire la datele obţinute 

şi la evoluţia propriei 

experienţe de învăţare 

4.1 Utilizarea unor 

mărimi fizice și a unor 

principii, teoreme, legi, 

modele fizice pentru a 

răspunde la 

întrebări/probleme care 

necesită cunoaștere 

factuală 

4.2. Folosirea 

unor modele 

simple în 

rezolvarea de 

probleme 

simple / 

situaţii 

problemă 

experimentale 

 

A.1 Chestionarea 

 colegilor/profesorului 

in scopul clarificarii 

eventualelor 

neînţelegeri cu privire 

la fenomenele studiate 

A2. Recunoaşterea 

 condiţiilor de 

modificare a evoluţiei 

unui fenomen (evoluţia 

temperaturii la altă 

latitudine sau altitudine 

etc.)in scopul 

ințelegerii anomaliei 

apei si a circuitului 

apei in natură 

A3. Identificarea  

mărimilor fizice care 

descriu fenomene 

fizice identificate în 

viaţa de zi cu zi in 

scopul intelegerii 

anomaliei apei si a 

circuitului apei in 

natură 

 

Sticle de sticlă 

Sticle de plastic 

Apa 

Frigider  

Investigația 

Conversația 

Modelarea 

Explicația 

 

 

Examinare 

curentă 

Observație  

sistematică 

EvaluareAEL 

 

Lectia4 

 Evaluare 

   Evaluare 

sumativă 
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Studiu de specialitate : Impactul pandemiei de covid asupra economiei românești 

                                                                                                                            Prof. DINU CRISTINA FABIANA 

                                                                        Unitatea de învățământ : Liceul Tehnologic "Danubius",Corabia,Olt 

 

 

Criza sanitară provocată de pandemia de covid a adus provocări în toate sectoarele,economia fiind una dintre cele 

mai afectate. 

Economia mondială se află într-una dintre cele mai grave crize economice de la Marea Criză (1929-1933), 

previziunile specialiștilor în economie plasând impactul acesteia chiar dincolo de magnitudinea celui înregistrat în timpul 

Marii Crize. Economia românească nu putea să nu fie afectată și ea de acest impact, având în vedere dependența sa de 

mecanismele economice globale și integrarea ei în lanțuri de valoare europene și globale. Mai mult, structura sa face 

economia românească vulnerabilă la impactul COVID-19: prelucrarea resurselor primare și construcțiile de mașini, 

principalele domenii care contribuie la formarea PIB-ului, sunt printre cele mai serios lovite de recesiune, iar sectorul 

serviciilor este supus restricțiilor aferente pandemiei. 

Economia românească înregistrează una dintre cele mai mari contracții din Europa, de 12,3% (conform Eurostat), 

fiind devansată doar de statele al căror PIB se bazează pe turism (Spania, Croația, Grecia, Ungaria, Portugalia, Franța, 

Italia). 

Debutul pandemiei a avut consecințe nefaste,multe firme și-au închis activitatea datorită restricțiilor,închiderea 

lor însemnând și pierderea locurilor de muncă.Statul român a încercat să sprijine firmele aflate în impas și pe cei ce și-au 

pierdut locurile de muncă.Mulți angajați care au rămas fără locul de muncă și cu rate la bancă au avut posibilitatea să amâne 

plata acestora.Soluția o găsesc ca fiind una de moment,deoarece băncile solicitau apoi rate mai mari. 

Pandemia de covid a determinat și creșterea preșurilor la produsele de igienă:dezinfectanți,măști și echipamente 

de protecție.Ulterior ,au crescut și prețul celorlalte produse,motivația creșterii fiind aceea că producătorii trebuie să își 

recupereze pierderile,dar și costurile de producție,care au crescut. 

Dacă România avea înainte de debutul pandemiei o economie fragilă,criza sanitară a adancit-o. 

Din primavara 2021 economia a început să dea semne ca își revine.Odată cu eliminarea restricțiilor,firmelor li s-

a permis să își reia activitatea,turismul a început și el să își revină.Dintre toate sectoarele,HORECA a avut cel mai mult de 

suferit,deoarece au existat restricții de călătorie. 

Pierderile au fost însemnate și pentru statul român: 

 -odată cu închiderea unor firme ,statul român nu a mai încasat impozite și taxe de la acestea; 

 -scăderea drastică a profiturilor obținute de către firme a însemnat și impozite mai mici; 

 -statul a cheltuit sume imense cu ajutoarele acordate celor nevoiași în perioada pandemiei. 

 Putem observa totodată ca în această perioadă au rezistat afacerile ai căror întreprinzători au dat dovadă de 

inițiativă și inventivitate.A crescut comerțul online. 

Pandemia a însemnat și creșterea prețurilor la celelalte produse și servicii. Pentru români efectele unei crize pe 

plan economic se pot cel mai ușor resimți printr-o depreciere a monedei naționale în raport cu euro, evoluție care se resimte, 

imediat, în ratele creditelor bancare, în facturi mai mari la telefonie sau utilități, cât și în puterea de cumpărare pentru 

bunuri precum cele din domeniul imobiliar (apartamente, chirii, etc.) sau autoturisme. 

Drumul spre redresare rămâne dificil,dar nu imposibil.
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PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE 

                                                                                                                           Prof.DOBRE AURELIA 

Școala Gimnazială,,Virgil Mazilescu “Corabia 

 

Disciplina-FIZICĂ-UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : :,,Mișcare si repaus.Distanța.Durata mișcă rii” CLASA a VI-a-Nr. ore repartizate:  6 ore 

                      

CONȚINUTURI 

COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE INVATARE RESURSE EVALUA 

RE 

U.I.MIȘCARE ȘI 

REPAUS. 

DISTANȚA. 

DURATA 

MIȘCĂRII 

 

L.1.Corp.Mobil. 

Reper.Sistem de 

referință.Mișcare și 

repaus. 

1.1. Explorarea proprietăţilor şi 

fenomenelor fizice în cadrul unor 

investigaţii simple 

2.1. Identificarea în natură și în aplicații 

tehnice uzuale a fenomenelor fizice 

studiate 

3.1. Extragerea de date şi informaţii 

ştiinţifice relevante din observaţii 

proprii 

 

A1-evocarea de cunoştinţe şi de observaţii 

cu privire la  corp,mobil,reper,sistem de 

referinta cu scopul de a intelege notiunile 

de corp,mobil,reper,sistem de 

referință,mișcare,repaus 

A2-exemplificarea unor situaţii din viaţa 

de zi cu zi în scopul de a se defini 

noțiunile:mișcarea si repausul 

corpurilor,reper,mobil, , traiectorie. 

A3- identificarea datelor relevante cu 

scopul de a descrie 

notiunile:mobil,reper,traiectorie,repaus 

-filmuleț referitor la mobil,reper, 

mișcare,repaus,traiectorie 

-experiment demonstrativ referitor 

la noțiunile :mișcare,repaus 

,traiectorie,mobil, sistem de 

referinta 

 

Timp alocat:o oră 

https://www.youtube.com/watch?

v=Wt-eXbQHGCc 
 

https://www.youtube.com/watch?

v=tqjsMYRkWbs 
 #StiintaAltfel 

 

-observare 

sistemati că a 

elevilor 

L2. Mișcare și 

repaus.Traiectorie 

 1.1. Explorarea proprietăţilor şi 

fenomenelor fizice în cadrul unor 

investigaţii simple 

 

 

 

 

2.1. Identificarea în natură și în 

aplicații tehnice uzuale a fenomenelor 

fizice studiate 

 

A1-observarea şi descrierea unor 

fenomene şi proprietăţi fizice observate în 

activitatea cotidiană 

cu scopul de a defini notiunile de miscare 

si repaus(de exemplu: mişcarea 

autoturismelor, etc.) 

 

A2 - exemplificarea unor situaţii din viaţa 

de zi cu zi în care se identifică anumite 

proprietăţi ale corpurilor sau se produc 

fenomene studiate, de exemplu: diverse 

-filmulet 

- conversaţia euristică 

- explicaţia 

- ştiu, vreau să ştiu … 

- modelarea 

Timp alocat:o oră 

- examinarea 

curentă 

orală 

- observare 

sistematică 

a elevilor 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wt-eXbQHGCc
https://www.youtube.com/watch?v=Wt-eXbQHGCc
https://www.youtube.com/watch?v=tqjsMYRkWbs
https://www.youtube.com/watch?v=tqjsMYRkWbs
https://www.youtube.com/results?search_query=%23StiintaAltfel
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tipuri de mişcare etc. in scopul definirii 

notiunii de corp de referinta si a situatiei 

in care un corp este in repaus / miscare 

   A3- exemplificarea unor situaţii din 

viaţa de zi cu zi în care se identifică 

anumite proprietăţi ale corpurilor  in 

scopul definirii notiunii de  mobil si a 

proprietatilor sale principale-

pozitia,stabilirea def. traiectoriei prin 

exemple ( dara de condensare lasata de un 

avion in aer , mersul unei mingi in urma 

unui șut  etc.)precizarea tipurilor de 

traiectorie dupa formă 

L3. Distanţa 

parcursă. Durata 

mişcării 

1.1. Explorarea proprietăţilor şi 

fenomenelor fizice în cadrul unor 

investigaţii simple 

 

 

3.1. Extragerea de date şi informaţii 

ştiinţifice relevante din observaţii 

proprii 

 A1-observarea şi descrierea unor 

fenomene şi proprietăţi fizice observate în 

activitatea cotidiană cu scopul de a defini 

notiunile de dist. parcursa,stabilirea 

distantei parcurse pe baza poziției initiale 

(x1) , pozitiei finale (x2) , tinând seama de 

reper d =  x2 - x1  

     A2-Calcularea distanței parcurse 

definirea duratei mișcării și calcularea in 

functie de momentul  initial ( t1 ) si 

momentul final ( t2 ) conform relatiei  

t = t2  - t1   in scopul intelegerii  notiunii 

de distanța si durata mișcării 

Timp alocat:o oră 

- conversaţia euristică 

- explicaţia 

-problematizarea 

- exami 

narea 

curentă 

orală 

- observare 

sistematică 

a elevilor 

 

-eseul de 5 

minute 

 

L4.Probleme 4.1. Utilizarea unor mărimi fizice și a 

unor principii, teoreme, legi, modele 

fizice pentru a răspunde la 

întrebări/probleme care necesită 

cunoaștere factuală 

4.2. Folosirea unor modele 

simple în rezolvarea de 

   A1-Rezolvarea de exercitii si probleme 

in scopul identificarii poziţiei unui mobil 

la un anumit moment,  

A2-rezolvarea de probleme simple prin 

care poate fi prezisă derularea unor 

fenomene fizice, evoluţia unor sisteme 

etc. (de exemplu: desenarea traiectoriei 

Timp alocat:O oră 

 

- conversaţia euristică 

- explicaţia 

-rezolvări de exerciții și probleme 

  

-examinarea 

curentă 

orală 

- observare 

sistematică 

a elevilor 
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probleme simple / situaţii 

problemă experimentale 

 

unui mobil, calcularea distanţei parcurse 

de un corp etc.) 

A3-.utilizarea simbolurilor mărimilor 

fizice studiate şi a formulelor aferente 

pentru durata si distanta 

 

L5.Probleme 4.1. Utilizarea unor mărimi fizice și a 

unor principii, teoreme, legi, modele 

fizice pentru a răspunde la 

întrebări/probleme care necesită 

cunoaștere factuală 

4.2. Folosirea unor modele 

simple în rezolvarea de 

probleme simple / situaţii 

problemă experimentale 

 

A1-Rezolvarea. de exercitii. si probleme 

in scopul identificarii poziţiei unui mobil 

la un anumit moment,  

A2-rezolvarea de probleme simple prin 

care poate fi prezisă derularea unor 

fenomene fizice, evoluţia unor sisteme 

etc. (de exemplu: desenarea traiectoriei 

unui mobil, calcularea distanţei parcurse 

de un corp etc.) 

A3-.utilizarea simbolurilor mărimilor 

fizice studiate şi a formulelor aferente 

pentru durata si distanta 

Timp alocat:O oră 

 

- conversaţia euristică 

- explicaţia 

-rezolvări de exerciții și probleme 

  

 

-examinarea 

curentă orală 

- observare 

sistematică 

a elevilor 

 

L6.Evaluare  Test scris Timp alocat:O oră Evaluare 

sumativă 

 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2356 

EDUCAȚIA ECOLOGICA 

 

                                                                                                                            Prof.   ILIE AURELIA  

‘’Natura și educația sunt asemănătoare, căci educația transformă omul și prin această transformare creează natura.” 

DEMOCRIT  

Starea actuală a mediului înconjurător necesită promovarea intensă a unei educații ecologice a societății, cu rezultate 

concrete și imediate. Comportamentul ecologic trebuie dezvoltat nu doar la copii, dar și la adulți. Chiar din primii ani de 

viață copiii trebuie obișnuiți să păstreze mediul prin acțiuni simple: aruncarea la coșul de gunoi a hârtiuțelor, a ambalajelor 

de la bomboane sau biscuiți etc. Ca fenomen uman, esenţa educației ecologice nu și-a diminuat importanța și nici nu se 

declară a fi epuizată. Educația ecologică sau educația relativă la mediu presupune relația dintre om și natură și vizează 

diferite laturi ale dezvoltării personalității individului . Ea are ca scop formarea premiselor de înțelegere a efectelor unui 

comportament necorespunzător asupra mediului și, deci, a atitudinii de protejare a mediului. 

Dupa I.Cerghit (1980) metodologia se ocupa de " natura, functiile, locul si clasificarea metodelor de invatamant, principiile 

si regulile care stau la baza utilizarii lor optimale."  

Pentru a putea aborda  metodele moderne de realizare  a educatia ecologice trebuie sa trecem in revista urmatoarele notiunii: 

metoda, procedeu, metodologia si tehnologia didactica. 

Cuvantul metoda provine din grecescul " methodos" (odos-cale, drum ; metha-spre, catre) ceea ce inseamna, cale de urmat 

in vederea atingerii unui scop. O definitie completa a metodei este greu de dat, numerosi specialisti in teoria si practica 

educationala incercand acest lucru : " o cale de urmat in vederea indeplinirii obiectivelor instructiv-educative dinainte 

stabilite " (I.Cerghit) ; " drum sau cale de urmat in activitatea comuna a educatorilor si educatilor, pentru indeplinirea 

scopurilor invatamantului, adica pentru informarea si formarea educatilor " (C. Moise) ;  

 

Procedeul este o parte a metodei si reprezinta o "tehnica mai limitata de actiune, am putea spune ca: un ansamblu organizat 

de procedee constituie metoda didactica. 

Prin tehnologie didactica se intelege : "  un ansamblu structurat al metodelor si mijloacelor de invatamant, al strategiilor 

de organizare a predarii - invatarii, puse in aplicatie in interactiunea educator - educat la care se adauga si ansamblul 

mijloacelor audio-vizuale utilizate in practica educativa ". (Cucos C., 1996) 

Revenind la metodele de invatamant, acestea indeplinesc mai multe functii : cognitiva, formativ-educativa, instrumentala, 

motivationala si normativa. Clasificarea metodelor de invatamant se face dupa mai multe criterii: izvorul principal al 

cunoasterii, criteriile istorice, gradul de angajare al elevilor, functia didactica principala, forma de organizare a muncii, 

e.t.c.In acceptiunea curenta, verbul a comunica se refera la actiunea de a transmite un mesaj despre ceva cuiva care 

este receptorul. Din punctul de vedere al stiintei comunicarii, comunicarea presupune existenta a 4 componente 

fundamentale : un emitator, un canal de comunicare, informatie si receptor.Pentru realizarea comunicarii sunt necesare 

doua conditii esentiale : existenta mesajului si compatibilitatea codurilor (care pot aparea sub forma limbajului natural, 

verbal, nonverbal, a simbolutilor concrete sau abstracte). In comunicarea umana se folosesc: codurile verbale (semnale, 

simboluri, cuvinte) si nonverbale (gesturi, intonatii, mimica, expresii faciale).  

Tehnicile de comunicare pentru realizarea educatiei pentru mediu se aplica de obicei la nivel de grup. Principalele metode 

si tehnici folosite in educatia pentru mediu;proiectul de mediu,studiu  de caz,interviurile/chestionarele sociologice, metoda 

jocurilor si simularilor, excursia, drumetiile in natura, vizitele in teren etc. 

Proiectul de mediu-care urmareste urmatoarele obiective cadru: 
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- Constientizarea si asumarea responsabilitatilor pentru protectia mediului de catre elevi; 

- Adoptarea initiativei individuale si de grup pentru dezvoltarea creativitatii ; 

-  Incurajarea elevilor pentru a gasi noi solutii in rezolvarea problemelor legate de mediu la nivel national si local; 

-  Ameliorarea daunelor facute mediului; 

-  Conservarea si protejarea mediului inconjurator; 

-    Reducerea dezechilibrelor produse de om naturii; 

Pentru a scrie un proiect de mediu trebuie sa parcurgem o serie de etape (dupa Regulamentul de organizare a fazei nationale 

de proiecte de mediu elaborat de M.E.N.):alegerea subiectului,titlul proiectului,introducere,scop,material si metode de 

lucru,planul de actiune,rezultate si discutii,concluziisi bibliografie. 

 Studiul de caz 

Studiul de caz sau metoda Harward are doua acceptiuni : 

-metoda de cercetare si cunoastere a unor situatii, a unor probleme sau a unor grupuri sociale ; 

-formarea psiho-sociala a membrilor unui grup. 

Metoda este interesanta deoarece permite abordarea unor aspecte mai greu masurabile ale comportamentului elevilor si 

abordarea detaliata a mai multor aspecte ale unui caz particular. Totodata, se pot folosi concomitent mai multe metode de 

invatare. 

Principalele etape ale unui studiu de caz (Dumitriu Constanta, Dumitriu D., 2003, p.317): 

-Prezentarea cazului (scris, inregistrat sau filmat) ; 

-Cercetarea materialului de catre elevi, solicitarea de catre profesor a opiniilor, impresiilor a judecatilor participantilor la 

studiu ; 

-Elevii sunt stimulati sa raspunda la intrebarile : 

-Revenirea la faptele si informatiile disponibile pentru analiza lor ; 

-Extragerea unor concluzii generale valabile in mai multe situatii de viata. 

Interviurile/chestionarele sociologice 

Ambele metode sunt folosite in realizarea anchetelor sociologice, acestea furnizand la randul lor numeroase informatii 

legate de gradul de percepere a problemelor de mediu, de catre membrii unui grup sau a unei comunitati. 

Interviul presupune formularea unor intrebari relevante pentru cercetarea noastra care se adreseaza unui intervievat. Se 

obtine imaginea opiniilor, atitudinilor celor cu care se discuta despre o problema. Intrebarile trebuiesc pregatite cu atentie 

in prealabil. Interviul poate fi :nestructurat si structurat.Chestionarul este utilizat pe scara larga in cercetarile pedagogice si 

cele sociologice. Cuprinde o succesiune de intrebari care au ca finalitate obtinerea unor raspunsuri ajutatoare pentru 

abordarea problemei cercetate.Modul de aplicare a chestionarului este foarte important, de asemenea si modul cum se 

prelucreaza si se prezinta rezultatele anchetelor sunt la fel de importante. 

 Metoda jocurilor si simularilor 

Simularile sau jucarea unor roluri sunt doua tehnici dinamice care pot implica activ elevii in mesajele ecologiste pe care 

vrem sa le transmitem. 

 Excursia, drumetiile in natura, vizitele in teren 

Excursia didactica este o modalitate de realizare a educatiei ecologice inafara orelor de la clasa, deci se desfasoara in 

special in cadrul activitatilor extracurriculare. Excursiile didactice se pot clasifica dupa mai multe criterii:Metodologia 

organizarii unei excursii (Iordache I., Leu Ulpia Maria, 2001) cuprinde mai multe etape:- vizitarea in prealabil a 
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zonei ,  listarea echipamentului necesar,planificarea excursiei - ,documentarea bibliografica ,pregatirea elevilor , excursia 

propriu –zisa. 

Materialele de suport care se folosesc in educatia ecologica trebuie sa fie corect concepute, sa tina cont de obiectivele 

educatiei ecologice/pentru mediu si de principiile acestui domeniu al educatiei. De aceea, evaluarea permanenta 

materialelor care se folosesc este foarte importanta, trebuie facuta periodic de catre un numar cat mai mare de profesori. 
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MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL  

 

                                                                                                                  OITA SILVIA MARLEN 

 

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 parafigmă pe cale de afirmare în teoria şi practica 

educaţiei. 

Conceptual de management, dezvoltat la nivel de leadership, defineşte un tip de conducere superioară care 

corespunde modelului cultural al societăţii informaţionale, bazată pe cunoaştere. Trebuie să subliniem faptul că 

managementul este în opoziţie cu tipul de conducere birotică, administrativă, care corespunde modelului cultural al 

societăţii industrializate (timpurii şi în faza de maturizare).  

Managementul reprezintă o activitate de conducere globală/sistematică, optimă, strategică/inovatoare, necesară 

în condiţii de schimbare socială rapidă, permanent, proprii societăţii postindustriale, informaţionale, bazată pe cunoaştere. 

În contrast cu managementul, activitatea de conducere birotică este parcelară, standardizată, punctuală, 

reproductivă, fiind posibilă în condiţii sociale stabile. La modul simbolic poate evocată opoziţia dintre durabilitatea 

sinergică a informaţiei şi perisabilitatea inevitabilă a maşinii, oricât de performantă ar fi aceasta la un anumit moment dat. 

Aplicarea managementului în domeniul educaţiei este posibilă la nivel de paradigm şi de teorie a conducerii 

(sistemul de invăţământ, procesul de învăţământ, şcolii ca instituţie/organizţie, clasei de elevi, activităţii concrete de 

educaţie/instruire etc.). În ambele ipostaze, trebuie elaborat şi valorificat conceptual de management al educaţiei. 

În calitate de concept pedagogic, construit prin analogie cu managementul promovat de multe alte ştiinţe 

socioumane (economie, sociologie, politologie, psihologie socială), managementul educaţional defineşte activitatea de 

conducere globală, optimă, strategică şi inovatoare a sistemului de învăţământ dezvoltat în societatea postmodernă, 

informaţională în plan tehnologic şi democratic în plan politic. 

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 şi 

pluridisciplinară: 

®          Managementul organizaţiei şcolare – defineşte şi analizează modelele, principiile, obiectivele, 

metodologia şcolii, resursele pedagogice ale şcolii ca organizaţie social cu statut şi rol specific în contextual global şi 

deschis, propriu societăţii postindustriale, bazată pe cunoaştere; 

®          Managementul clasei de elevi – defineşte şi analizează dimensiunile funcţional-structurale şi 

contextuale ale activităţii specific clasei de elevi, ca grup şcolar de bază în cadrul organizaţiei şcolare; 

®          Managementul activităţii didactice (lecţia) – defineşte şi analizează modul de valorificare global, 

optimă şo strategic a resurselor pedagogice ale clasei în contextual obiectivelor instruirii, angajarea la nivel general şi 

specific, operaţionalizate de professor într-o perspectivă sistematică, deschisă, inovatoare, (auto)perfectabilă pe termen 

scurt, mediu şi lung. 

O zonă important de aplicare a managementul educaţiei este cea care priveşte elaborarea şi dezvoltarea 

cirricumului şcolar. Întelegerea acestei problem – rezumată în formula de managementul curricumului – solicită 

evidenţierea şi structurilor de bază ale activităţii de conducere managerial a educaţiei, la toate nivelurile sistemului şi ale 

procesului de învăţământ. 
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2. Obiectivele managementului 

Mangementul urmăreşte, ca obiectiv esenţial, obţinerea excelenţei în orice tip de organizaţie, ceea ce 

echivalează cu un model de acţiune, spre care trebuie să tindă şi căreia trebuie să i se conformeze orice activitate concretă. 

Urmăreşte eficienţa, eficacitatea, randamentul oricărei activităţi din cadrul unei instituţii, organizaţii sau unui domeniu prin 

aplicarea unor principia şi funcţii manageriale, bazându-se pe competenţe şi calificări special ale managerilor, ce urmăresc 

relaţionarea optimă a resurselor umane cu cele material. 

3.      Contexte manageriale. 

Contextul intern şi contextual extern al managementului 

Contextual se construieşte prin relaţionarea caracteristicilor specific organizaţiei cu mediul. Contextul 

presupune: 

® că managementul acţionează ca un set de activităţi coordinate funcţionând ca un întrg; 

® ca sistem, organizaţiile coordonează activităţi prin intermediul subsistemelor, în vederea transformării 

intrărilor de orice fel în rezultate ( produse, bunuri, servicii sau valori); 

® coordonarea acestor activităţi din cadrul organizaţiei, ca sarcină central a managementului. 

Contextul intern al managemntului este constituit din ansamblul condiţiilor şi comportamentelor proprii ale 

unei organizaţii (condiţii fizice, resurse material, tehnologice, umane, finaciare etc.) 

Contextul extern al managementului reprezintă mediul extern al unei organizaţii şi este dat de următoarele 

elemente: 

® competitorii adică organizaţii care oferă aceleaşi produse sau produse similar pe piaţă; 

® schimbările tehnologice generate de dezvoltarea noilor tehnici de producere a produselor sau serviciilor care 

implică schimbări tehnologice interne; 

® condiţiile economice trebuie înţelese de către manageri pentru a evita pierderile din organizaţie; 

® valorile şi atitudinile sociale; 

® procesele politice; 

® condiţii fizice etc. 

4. Caracteristicile managementului educaţional 

Managementul educaţional este ştiinţa şi arta de a pregăti resursele umane, de a forma personalităţi potrivit unor 

finalităţi solicitate de societate şi acceptate de individ. Managementul sistemului şi al instituţiilor de învăţământ cuprinde: 

formularea clară a finalităţilor, proiectarea reţelei instituţionale, elaborarea conţinuturilor învăţării, asigurarea cadrului 

legislativ-normativ, formarea iniţială şi pe parcurs a personalului de conducere şi instruire, stabilirea unor tehnici de 

evaluare care să permită reglarea pe parcurs a sistemului şi procesului de învăţământ şi optimizarea rezultatelor. 

Managementul educaţional presupune o abordare interdisciplinară, care studiază evenimentele ce intervin în 

decizia organizării unei activităţi pedagogice determinate şi în gestiunea programelor educative. Coducerea managerială 

implică şi accente pe idei, pe abordare sistematică, pe schimbare, pe strategie pe inovare. 

Managementul educaţional reprezintă o metodologie de abordare globală, optimă, strategică a activităţii de 

educaţie, ansamblul de principii şi funcţii, de norme şi metode de conducere care asigură realizarea obiectivelor sistemului 

educativ (în ansamblu sau la nivelul elementelor componente). Managementul educaţional are obiective clare şi ierarhizate, 

principii de eficienţă şi calitate, funcţii specifice, elemente strategice, afirmarea creativităţii în soluţionarea situaţiilor, 

abordare interdisciplinară şi sistematică, cercetări fundamentale. Se diferenţiază de managementul general prin raportare 

specifică la finalităţile educaţiei, la conţinut, la resursele umane antrenat, la activităţile centrate pe informare, comunicare 
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şi participare prin strategii educaţionale specifice la comportamentele actorilor implicaţi (bazate pe motivaţie, 

responsabilitate, cooperare, logică, afectivitate). 

Acest tip de management este o disciplină, necesara pentru a fi eficienţi şi productivi in relaţiile educaţionale, 

în stimularea transformării la nivelul personalităţilor, atât a elevilor, cât şi a cadrelor didactice. Distincţia majoră la nivelul 

acestui concept este cea între managementul educaţional la nivel macrostructural ( la nivelul sistemului de invăţământ, 

regăsit în politicile educaţionale naţionale, europene, mondiale – ex. Minister, inspectorate etc.), la nivel intermediar (la 

nivelul instituţiei şi avem în vedere managerul educaţional al instituţiei şcolare, directorul şcolii) şi la 

nivel microstructural (la nivelul clasei de elevi şi avem în vedere managerul educaţional al clasei de elevi, profesorul). 

Distincţia celor trei abordări se realizează nu numai pe baza denumirii, a autoritaţii, a elementelor formale, ci 

are în vedere şi formarea de specialitate, experienţa (evaluată nu neapărat în ani de vechime) care se concretizează în 

cunoştinte, competente, atitudini, şi valori ce determină manifestarea unei conduite responsabile, eficiente, autentice în 

relaţiile atât cu elevii, cât şi cu profesorii. Cele trei abordări ala managementului educaţional vor fi tratate nediferenţiat din 

simplul motiv că ele nu pot fi separate, cel puţin deocamdată în sistemul educaţional românesc (în Canada, SUA, etc. 

instituţiile şcolare sunt conduse de specialişti în management, nu neapărat de cadre didactice. Această condiţie, ca directorul 

şcolii să fie cadru didactic, este prevăzută în toate legislaţiile educaţionale europene). Sunt aspecte care vizează doar 

managementul clasei asa cum există şi cele specifice managementului instituţiei şcolare, dar majoritatea aspectelor tratate 

se referă la cele trei abordări. 

Managementul educaţional cunoaşte, integrează şi adaptează date oferite de ştiinţe conexe socio-umane: 

economie (organizarea prim utilizarea eficientă a resurselor educaţionale şi în raport cu obiectivele), sociologie 

(managementul organizaţiilor, grupurilor, relaţiilor, fenomenelor sociale generate în contex educaţional), psihosociologie 

(dimensiunile personalităţii managerului în exercitarea rolurilor), politologie (luarea deciziilor, organizarea, conducerea 

grupurilor conform unor obiective). 

 Activitatea unor persoane care determină şi direcţionează activitatea celorlalţi prin urmărirea realizării de 

activităţi în cele mai bune condiţii, prin conştientizarea şi asumarea de responsabilităţi asupra realizărilor şi insucceselor. 

Arta conducatorului de a realiza scopuri prin mobilizarea eforturilor tuturor membrilor organizatiei. 

Managementul educational este, din acest punct de vedere, arta de a lucra cu idei (obiectivele educaţionale, programele 

analitice, strategiile didactice), relaţii (structura organizatorică, legături între elemente şi acţiuni, sarcini, echilibrul 

autoritate/libertate, centralizarea/descantrelizare), oameni (formare, motivare, delegare de autoritate, stimulare, evaluare), 

resurse (precizare, diversificare, preocupare, adaptare, integrare). 

Managementul educaţional depinde de respectarea unor cerinţe de de bază: prioritatea calităţii, claritatea 

obiectivelor, motivarea şi participarea factorilor implicţi, utilizarea raţională a resurselor şi a elementelor educaţiei, 

adaptareacontinuă a proceselor la rezultate.El reprezintă o metodologie de abordare globală, optimă, strategică a activităţii 

de educaţie, ansamblul de principii şi funcţii, de norme şi metode de conducere care asigură realizarea obiectivelor 

sistemului educativ (în ansamblu sau la nivelul elementelor componente). 

Sistemul managerial are obiective ierarhizate, principii de eficienţă şi calitate, funcţii specifice, elemente 

strategice, afirmarea creativităţii în soluţionarea situaţiilor, abordare interdisciplinară şi sistemică, cercetări 

fundamentale.Se diferenţiază de managementul general prin raportare specifică la finalităţile educaţiei, la conţinut, la 

resursele umane antrenate, la activităţile centrate pe informare, comunicare şi participare prin strategii educaţionale 

specifice, la comportamentele actorilor implicaţi (bazate pe motivaţie, responsabilitate, cooperare, logică, afectivitate). 
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Managementul educaţional implică stăpânirea teoriei, metodologiei, a principiilor, o anumită mentalitate, o manieră 

proprie, o artă de dirijare, antrenare a resurselor. 

Între caracteristicile managemetului educaţional se înscriu: 

®          complexitatea acţiunilor ce asigură funcţionarea optimă a sistemului educaţional (planificare, decizie, 

coordonare, control, strategii şi metodologii educaţionale), şi dimensiunea interdisciplinară implicată de problematica 

educaţională, 

®          caracterul participativ generat de implicarea activă a tuturor actorilor (elevi, părinţi, profesori etc.), 

®          structurarea problematicii educaţionale, a procesului şi a factorilor educaţionali după particularităţile 

colectivităţii, 

®          realizarea la nivel macropedagogic (managementul instituţiilor şcolare) şi la 

nivel micropedagogic (managementul clasei), 

®          precizează reguli, condiţii şi principii specifice care orientează în elaborarea programelor managerial 

educaţionale, 

®          este dinamic atât în ceea ce priveşte bazele teoretice cât aplicaţiile în domeniu, prezintă deschidere şi 

spre alte domenii, 

®          are caracter sistematic şi este integrativ întrucât sintetizează date din domenii conexe, 

®          este prospectiv pentru că anticipează pe baza tendinţelor de evoluţie a sistemului, 

®          este indicativ-instrumental, pentru că arată cum trebuie realizate obiectivele, respectate principiile, 

aplicate metodologiile, 

®          este multifuncţional prin descrierea, utilizarea şi aplicarea mai multor roluri, atribuţii, operaţii. 

            5. Relaţii interdisciplinare 

a.  Relaţia management educaţional-sociologie. 

Conceptul de management, dezvoltat la nivelul sociologiei, apare ca ştiinta a organizaţiei şi conducerii vieţii 

sociale, prin intermediul conceptelor de sistem, structură, instituţie, birocraţie, schimbare, reformă, stil de conducere. 

Sociologia analizează managementul din doua puncte de vedere semnificative pentru proiectarea corectă a activitaţii 

pedagogice de conducere a şcolii : 

®organizarea sistemului social global şi a principalelor sale subsisteme 

parţiale pe criterii prioritar funcţionale; 

®cunoaşterea metodologiei de valorificare a relaţiilor existente în cadrul 

 microgrupurilor sociale, pe criterii prioritar funcţionale. 

Sociologia analizează managementul din perspectiva teoriilor organizării şi ale 

conducerii: 

    Teorii clasice ale organiăaii şi conducerii: 

a) Teoria managementului clasic (F. Taylor, H. Fayol). 

b) Teoria organizaţiei birocratice (Max Weber, inceputul sec. XX)] 

c) Teoria relaţiilor umane (George Elton Mayo, 1920-1930). 

    Teorii moderne ale organizării şi conducerii 

a) Teoria resurselor umane (R. Lickert, 1960). 

b) Teoria dezvoltării organizaţionale (Bennis Waren, 1970). 

c) Teoria organizaţiilor complexe (Bennis Waren, 1980-1990) 
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b. Relaţia management educaţional-politologie. 

Managementul la nivelul politologiei este evidenţiat prin capacitatea sa de a reflecta simultan ştiinţa şi arta 

conducerii. Procesul deciziei politice oferă managementului o schemă de acţiune eficientă: 

® identificarea problemei 

®pregătirea soluţiei optime 

® aplicarea soluţiei la scară sociala 

® evaluarea rezultatelor 

® evaluarea operaţională ce determină o nouă decizie 

c. Relaţia management educaţional-psihologie. 

Managementul la nivelul psihologiei si psihologiei sociale reflectă mecanismele interne ale activitaţii umane, 

la intersecţia dintre motivaţiile individuale şi finalitaţile sociale. Managementul comportamentelor orientează resursele 

atitudinale si aptitudinale ale personalităţii si valorifcarea lor deplină în cadrul unor relaţii interindividuale deschise, 

perfectibile în diferite medii sociale. 

5. Funcţiile şi structura de bază ale managementului educaţional 

Funcţiile managementului educaţional vizează consecinţele acestei activităţi vizibilie şi invizibile, evidente şi 

latent la scara sistemului şi a procesului de învăţământ. În contextual acestei abordări avem în vedere doar funcţiile cele 

mai importante cu caracter general şi obiectiv. Acestea constituie funcţiile generale ale managementul educaţiei care 

angajează finalităţile sistemului şi ale procesului de învăţământ în direcţia conducerii eficiente a activităţilor specifice 

(educaţie, instruire, formare profesională, consiliere şcolară etc. ) 

5.1  Funcţia de prospectare 

În orice activitate managerială, proiectarea se referă la anticiparea, identificarea sau stabilirea unui cadru ori a 

unui model ipotetic de acţiune ce urmează a fi aplicat în scopul dezvoltării unei instituţii, iar planificarea reprezintă procesul 

de elaborare şi selectare a finalitaţilor ce vor fi urmărite de-a lungul unei perioade de timp, precum şi a modalitaţilor prin 

care acestea pot fi atinse, astfel încât modelul ipotetic proiectat să poată fi realizar in mod practic la un nivel cât mai înalt 

de eficienţă. 

 Managementul şcolar trebuie să aibe la bază planificarea transformărilor sociale pe care activitatea educaţională 

urmează să le producă. În planul activităţii manageriale educaţionale, funcţia de prospectare ia forma programelor şi 

acţiunilor. 

Planificarea implică diverse responsabilităţi, unele dintre acestea referindu-se la conţinutul strategic (definirea 

obiectivelor,a priorităţilor şi a acţiunii), iar altele la aspectele organizatorice ale proiectului (organizarea resurselor 

disponibile şi a resurselor care trebuie căutate pentru îndeplinirea activităţilor planificate). Nu în ultimul rând, planificarea 

implică evaluare, negociere şi procesul de selecţie şi luare a deciziilor. Stabilirea precisă a finalităţilor sau obiectivelor 

constituie un prim pas în procesul managerial şi implică fiecare nivel al organizaţiei, iar rezultatele planificării sunt 

reflectate în planurile de activitate. Pentru aceasta, a fost propusă o”tehnica în cascadă” care porneşte de la nivelurile 

superioare ale managementului şi ajunge până la cele mai mici structuri organizatorice, inclusive până la nivelul indivizilor 

care compun aceste structuri. 

În activitatea managerial curentă, managerul trebuie să adopte de asemenea o atitudine prospectivă, astfel 

măsurile pe care le adoptă trebuie să aibe în vedere desfăşurarea procesului de învăţământ în viitor, precum şi implicţiile 

acestora în înfăptuirea rolului social al şcolii. 

5.2    Funcţia de organizare 
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Aceste funcţie semnifică aplicarea în practică a programelor de activitate a şcolii.Managementul şcolar 

presupune aspect oraganizatorice ca: repartizarea mijloacelor materiale pentru activitatea de învăţământ (mobilier, 

laboratoare etc,) şi a sarcinilor didactice, structurarea claselor de elevi, corelarea activităţilor de învăţământ în cadrul unor 

orare, activităţi didactice şi extradidactice. 

În sens practic, funcţia de organizare implică decizie managerială, rezultată dintr-un sistem specializat de 

posture coordonate, şi constă în acţiuni destinate creării unui set stabil de funcţii şi a relaţiilor dintre ele. Funcţia de 

organizare urmareşte să creeze o structură care să permită indeplinirea sarcinilor planificate şi să cuprindă relaţiile ierarhice 

necesare. 

Managerul oricărei şcoli trebuie sa se implice în alcătuirea planificărilor pe discipline şi catedre, precum şi a 

activităţilo extraşcolare, să coreleze teroia şi practica; să se implice în organizarea activităţior educative cu elevii, în 

activităţile metodice, în perfecţionarea profesorilor a cadrelor didactice etc. Managementul şcolar înseamnă concetrarea 

eforturilor tuturor în vederea îndeplinirii obiectivelor de învăţământ, a programelor, a fiecărui plan de acţionare dintr-o 

şcoală. 

5.3    Funcţia de coordonare 

Aceasta este funcţia care conferă coerenţă procesului de învăţământ dintr-o şcoală prin efectuarea unor activităţi 

care să stimuleze, să dinamizeze, să concentreze şi să orienteze eforturile elevilor şi ale cadrelor didactice. 

Funcţia de coordonare urmareşte armonizarea intereselor individuale sau de grup cu misiunea şi obiectivele 

organizaţiei. Resursele umane reprezintă principalul potenţial de creştere şi dezvoltare al unei organizaţi, în noua societate 

informaţională capitalul uman înlocuind capitalul financiar ca resursă strategică. Succesul unei organizaţii, gradul de 

competivitate a acesteia porneşte de la premisa că oamenii sunt bunul cel mai de pret al organizatiei. 

Pentru a conduce o şcoală trebuie să existe un sistem corespunzător de comunicare atât la nivelul întregii şcoli, 

cât şi la nivelul fiecărui grup de lucru (clasa, catedra). Acest sistem este absolut necesar pentru a-i permite managerului să 

cunoască permanent problemele care apar şi să poată interveni rapid în soluţionarea acestora; să poată eşalona şi ierarhiza 

deciziile în funcţie de nivelul structurilor la care se referă. Experienţa personală a managerului şi stilul său de conducere 

au o mare importanţă in coordonarea activităţilor şcolare/ 

5.4   Funcţia de control 

Funcţia de conducere se referă la promovarea comportamentelor favorabile atingerii obiectivelor organizaţiei, 

motivând personalul prin: folosirea diferitelor stiluri de conducere, calitatea relaţiilor interpersonale, modul în care sunt 

favorizate comunicarea şi cooperarea în cadrul organizaţiei şi modul de antrenare a personalului în procesul decisional. 

La baza acestei funcţii stă rezultatul procesului de evaluare a activităţilor programate, organizate şi coordonare 

sau îndrumate. Fără controlul desfăşurării procesului de învăţare, celelalte funcţii de conducere  pot duce la eşec. În cadrul 

acestei funcţii trebuie verificate şi măsurate atât rezultatele cantitative, cât şi calitative, rezultate care privesc sarcinile de 

învăţământ stabilite prin programe şi concordanţele acestora cu obiectivele stabilite. 

Funcţia de control presupune o serie de condiţii: existenţa unei finalităţi precizate în programele de acţiune (sub 

forma unor norme, reguli, criteria sau prin indicatori concreţi); existenţa unor mijloace/modalităţi relevante de evaluare, 

definirea unui etalon pentru raportarea rezultatului şi aprecierea lor, structurarea unui mechanism organizaţional concret 

şi efficient de corectare a procesului de învăţământ. Orice control trebuie urmat de acţiuni corective immediate şi eficiente, 

altfel este o activitate fără sens. 

Organizarea şi funcţionarea unui sistem informaţional complex ajută la desfăşurarea în bune condiţii a 

managementului şcolar. Acest sistemt îi permite managerului să costate dacă  profesorii şi elevii au înţeles pe deplin 
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deciziile conducerii şi dacă acţionează corect pentru realizarea lor. În acelaşi timp cu controlul, managerul trebuie să acorde 

atenţie atât promovării atuocontrolului, cât şi măsurilor de autoeducaţie prin grupurile informale. 

Realizarea acestor funcţii impune crearea unor structuri corespunzătoare la toate nivelurile conducerii (minister, 

inspector, şcoală). În această perspectivă epistemologică şi social se confirmă o axiomă a managementului lansată cu 

decenii în urmă de Ph. Coombs conform căreia “structurile trebuie să corespundă întotdeauna funcţiilor” (Ph. Coombs, 

1968). 

Aceste funcţii intervin şi în activitatea de proiectare curricular a sistemului şcolar a planului de învăţământ, a 

programelor şi a manualelor şcolare, a activităţilor realizate de professor pe termen lung (ciclul de instruire), mediu (an, 

semestru şcolar) şi scurt (unităţi de instruire/ grupuri de lecţii, lecţie etc.). 

Structura de bază a activităţii de conducere managerial implică un ansamblu de acţiuni manageriale necesare în 

orice context pedagogic şi social, importante prin specificitatea şi complementaritatea lor. 

Astfel, în orice activitate de conducere managerial a sistemului şo a procesului de învăţare, la nivel de constucţie 

a arhitecturii şcolare (pe trepte, arii curricular, discipline de învăţământ etc.), la nivel de proiectare a curriculumului şcolar 

(sau universitar), la nivel de organizaţie şcolară, clasă, lecţie, sunt implicate următoarele acţiuni manageriale: 

1)   Informarea managerială asupra stadiului în care se află activitatea condusă (având ca rezultat obţinerea de 

rezultate cantitative/stocate şi calitative/prelucrate, interpretate); 

2)   Evaluarea managerial a informaţiilor stocate, prelucrate, realizată prin operaţii de măsurare, apreciere şo 

decizie (parţială şi finală) cu valoare diagnoză; 

3)   Comunicarea managerial a deciziei (parţială sau finală)cu scop de reglare-autoreglare a activităţii la un nivel 

corespunzător diagnozei şi prognozei stabilite, ceea ce presupune măsuri operative şi strategii de corectare, ameliorare, 

perfecţionare, ajustare structural reformare. Ca observaţie generală trebuie să subliniem faptul că operaţia de comunicare 

managerial implică în mod necesar decizii care anticipează o evoluţie pozitivă a activităţii evaluate, angajată în termini de 

prognoză mangerială pozitivă. 

Ca parafigmă, managementul propune un nou model de abordare a teoriei educaţiei şi instruirii, cu implicaţii 

directe la nivelul proiectării curricular a educaţiei şi instruirii (care constituie obiectul de studiu al unei noi ştiinţe 

fundamentale a educaţiei – teoria curriculumului). Avem în vedere contribuţia pe care managementul educaţiei o poate 

aduce la constituirea unei axiomatic a educaţiei eficiente. Această axiomatic este centrată pe necesitatea abordării optime 

a relaţiei dintre dimensiunea obictivă a educţiei şi dimensiune subiectivă a educaţiei, respective între funcţia  şi structura 

central a educaţiei, pe de o parte şi finalităţile educaţiei pe de altă parte. 

Afirmarea managementului edcaţional ca paradigmă la nivelul teoriei curriculumului are consecinţe importante 

în activităţi de proiectare curriculară. Astfel, proiectarea curricular a instuirii trebuie să fie realizată în cadrul unei structure 

globale şi deschise care răspunde funcţiilor genrale ale managementului şo structurilor necesare pentru îndeplinirea optimă 

a acestora. 

1)   Organizarea resurselor pedagogice ale activităţii (în cadrul formelor de tip frontal, grupal, individual); 

2)   Planificarea activităţii de referinţă (proiectarea programei, proiectarea lecţiei etc.) la nivelul 

corespondenţelor pedagogice necesare între obiective-conţinuturi-metodologie-evaluare, perfectibile în context deschis; 

3)   Realizarea-dezvoltarea activităţii în cadrul unui scenario didactic deschis, autoperfectibil în cadrul 

următorului circuit curricular innovator: evaluarea iniţială, evaluare continuă, evaluare finală. 
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5. Concluzia 

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, în perspectiva secolului XXI. 

Pedagogia general propune o treaptă epistemologică necesară pentru realizarea corectă, eficientă social, a 

activităţii de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, primar, secundar ori superior. 

Managementul educaţiei sau managementul pedagogic defineşte, astfel, un tip de conducere superioară a 

sistemului de învăţămăţământ la nivel global, optim, strategic, în concordanţă cu cerinţele modelului cultural al societăţii 

informaţionale democratice şi ale paradigmei curriculumului (Sorin Cristea, 2000). 

             Miza socială a reformei învăţământului vizează tocmai sinteza originală, posibilă şi necesară, la nivelul unui nou 

model cultural, între conceptele de bază, stabilizate de pedagogia generală şi descinderile metodologice, proiectate de 

managementul educaţiei, cu aplicaţii speciale la nivelul conducerii globale-optime-strategice a organizaţiei şcolare. - 

Conducerea şcolii, Managementul organizaţiei şcolare. 
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Corelaţiile interdisciplinare ale itemilor  

 

                                                                                                                         Prof. Rădoi Marinela,  

Liceul Tehnologic ”Danubius”, Corabia 

 

  

Corelaţiile interdisciplinare reprezintă una dintre perspectivele cele mai adecvate în abordarea fenomenelor şi 

proceselor complexe, contribuind astfel la „formarea unei imagini unitare a realităţii”. Pentru aceasta se va face apel la 

„conexiunile interdisciplinare sistematice” prin organizarea unui demers educaţional în care elevul să fie implicat în situaţii 

concrete şi semnificative realizând sarcini care cer competenţe achiziţionate la mai multe discipline şcolare.  

 Diversitatea formulelor fizice și chimice, diversitatea conceptelor matematice cu fluența noțiunilor de la alte 

discipline școlare poate fi înțeleasă numai cu ajutorul unor corelații interdisciplinare. Mulți am auzit și am experimentat la 

orele de fizică eficiența (randamentul) unei mașini sau aunui dispozitiv din laboratorul de fizică care exprimă raportul 

procentual al lucrului mecanic util și cel consumat, la chimie am calculat concentrația unei substanțe într-o soluție chimică 

care se exprimă tot în procente, procente pe care le-am învățat la orele de matematică. Astfel, noțiuni din diferite domenii 

de activitate școlară se regăsesc într-o corelație interdisciplinară. 

 Corelații interdisciplinare ale itemilor de fizică: 

”Un pește cântărește 750 g și are greutatea de 73,35 dN. Peștele este pescuit în apele Dunării sau ale Amazonului?” 

 Pentru a rezolva acest item sunt folosite noțiuni învățate la fizică, matematică și geografie. Astfel: 

- în prima etapă: identificarea mărimilor fizice măsurate în g și dN, transformarea în S.I. a acestor unități de măsură 

și stabilirea relației între greutate, G, și masa, m a peștelui    G/m = g; 

- în a doua etapă: utilizarea valorilor mărimilor fizice obținute în prima etapă în relația g = G/m, efectuarea 

calculelor matematice; 

- în a treia etapă: stabilirea pe hartă a zonelor geografice unde poate fi pescuit peștele, reactualizarea dependenței 

dintre constanta gravitațională, g, și diverse punte de pe pământ ( poli, paralela 450 , ecuator) și stabilirea valorilor 

lui g pentru zonele geografice de unde ar putea fi pescuit peștele; 

- în ultimă etapă: redactarea răspunsului prin corelarea valorilormatematice obținute în etapa a doua cu valorile 

constantei gravitaționale stabilite în etapa a treia pentru zonele geografice respective. 

     Activităţile interdisciplinare s-au impus în învăţământul modern ca o necesitate spre a răspunde cerinţelor de 

educaţie ale societăţii contemporane.  

  Demersul didactic se va centra, aşadar, pe elev, ca subiect al activităţii, deoarece prin el sunt finalizate toate 

eforturile instruirii. Elevul trebuie să fie obişnuit să înveţe atât  singur, cât şi în cooperare,  să fie considerat un partener 

activ şi responsabil al procesului de învăţare. 

Interdisciplinaritatea constituie o soluţie importantă în efortul de organizare modernă a conţinuturilor 

învăţământului atunci când predarea conceptelor, principiilor  se face în cadrul mai multor discipline. Abordarea 

interdisciplinară a conţinuturilor îl ajută pe elev să-şi formeze o imagine unitară asupra realităţii.  

Interdisciplinaritatea este considerată forma superioară a integrării curriculare.  
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Interdisciplinaritatea este definită ca “interacţiune existentă între două sau mai multe discipline, care să poată să 

meargă de la simpla comunicare de idei până la integrarea conceptelor fundamentale privind epistemologia, terminologia, 

metodologia, procedeele, datele şi orientarea cercetării” (OCDE, 1972). 
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 Ancheta istorică  

 

                                         Profesor: Şaptelei Steliana 

                                                            Liceul Tehnologic "Danubius" Corabia-Olt 

Motto:   

"Istoria este cea dintâi carte a unei nații". 

Nicolae Bălcescu 

 Ancheta istorică este una dintre metodele moderne, participativ-active, de succes. Ea constă în culegerea de 

informații, aplicarea unor sondaje martorilor care au trăit sau trăiesc anumite evenimente, precum și în prelucrarea 

acestor informații. Pentu cel puțin trei teme ale istoriei românilor, există surse directe, oameni care au participat la 

evenimente și de la care elevii pot culege mărturii relevante: Al doilea război mondial, Sovietizarea României și regimul 

comunist, Evenimentele din 1989.  

 Elevii pot desfășura o anchetă istorică pe cont propriu, sub îndrumarea profesorului. În realizarea anchetei 

istorice profesorul trebuie să parcurgă câțiva pași: 

• să parcurgă etapa de proiectare pentru a-și preciza obiectivele, 

• sa stabilească tema pentru a explica elevilor ce trebuie să caute,  

• să desemneze elevii implicați sau să formeze grupele de cercetare și să le stabilească concret sarcinile, 

• să atenționeze elevii asupra necesității de a consemna tipul sursei: directă (a trăit ea însăși evenimentele pe care 

le descrie sau a fost observator direct) sau indirectă (i-a povestit cineva care nu mai este în viață sau, din alte 

motive, nu poate fi abordat), 

• să menționeze faptul că ancheta istorică oferă posibilitatea utilizării aparaturii de înregistrare audio-video, CD-

ul, discheta, fotografia și de ce este bine să combine toate acestea cu mărturia orală sau scrisă, 

• să stabilească locul în care urmează să se desfășoare ancheta istorică (în familie,la sat, la oraș etc .) precum și 

persoanele țintă(eventualii martori) De exemplu o anchetă despre colectivizarea agriculturii se va desfășura mai 

ales la sat. Veteranii de război , cei mai mulți cu amintiri încă vii dar din ce în ce mai puțini, trebuie avuți în 

vedere cât nu este prea târziu. 

• să fie stabilite procedee eficiente de lucru: grafice ale datelor culese,diagrame ale problemelor, etc. . 

• să precizeze ce fel de materiale trebuie să producă elevii odată ancheta încheiată,(produsele finale). 

• să stabilească timpul de realizare și data prezentării produselor finale , 

• să facă aprecieri finale, evidențiind contribuția fiecăruia, importanța activității și stabilind, împreună cu elevii, 

concluziile. 

Utilizarea anchetei istorice poate fi o cale de atragere la activități a unor elevi mai puțin participativi, 

conferindu-le un nou statut în colectiv și insuflăndu-le încredere în forțele proprii.  

Numeroase teme din programele de istorie permit efectuarea unei anchete: Migrații în perioada contemporană, 

Ocupații și statute profesionale, Impactul tehnologiei asupra mediului și vieții cotidiene. 

Se pot alege anumite aspecte : migrația forței de muncă din Estul Europei către Vest sau dinspre România, 

migrație ilegală, pregătirea profesională etc. . 
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ORTODOXIA 

PROFESOR: ŢĂPURIN IORDACHE MARIUS 

LICEUL TEHNOLOGIC “DANUBIUS” CORABIA  

 

Biserica Ortodoxă este o comunitate de credință creștină. Astăzi creștinii ortodocși sunt organizați în biserici 

ortodoxe autocefale (greacă, rusă, română, sârbă, bulgară, albaneză, poloneză etc.), aflate în comuniune liturgică 

(euharistică) unele cu altele. Între bisericile ortodoxe autocefale, primatul onorific este deținut de Patriarhia Ecumenică a 

Constantinopolului. După numărul de credincioși, ortodocșii formează în lume a doua comunitate creștină, după Biserica 

Catolică. 

Numele de Ortodoxie vine din limba greacă, de la ορθο (ortho - drept, corect) și δοξα (doxa - slăvire sau, într-un 

înțeles mai general, opinie), traducându-se, deci, literal „dreapta-slăvire”, cu înțelesul de „credință, opinie corectă”, sau 

„dreapta-credință”. Este de menționat că și unele din celelalte biserici creștine își consideră propriile învățături ca fiind 

drepte, sau chiar singurele drepte. 

Bisericile Ortodoxe Răsăritene reunesc astăzi o parte importantă a credincioșilor creștini. Istoric și cultural, ele 

sunt purtătoare ale unei tradiții bogate, dezvoltate de-a lungul a două milenii de viață creștină într-o largă zonă geografică. 

Fundamentele teologiei creștine ortodoxe au fost stabilite la primele șapte sinoade ecumenice, ținute între secolele 

al IV-lea și al VIII-lea. Din motive religioase, dar și politice, geografice și culturale, între biserica apuseană (romano-

catolică) și cea răsăriteană (ortodoxă) s-a produs, gradual, o separare oficializată în 1054 , cunoscută sub numele de Marea 

Schismă. În urma acestui eveniment, atât Biserica Ortodoxă, cât și cea Catolică se consideră a fi singura biserică universală 

(καθολικι - catolică sau „universală”) și apostolică, ca și deținătoarea dreptei credințe (Ορθόδοξια - ortodoxă). Spre 

deosebire de biserica Romei, ce pune accentul pe universalitate (catolicitate), cea ortodoxă pune accentul pe puritatea 

credinței, de unde diferența de nume. 

Biserica Ortodoxă (în integralitatea bisericilor locale ce o compun) consideră că are la bază succesiunea 

apostolică neîntreruptă, începută de la apostoli. 

Prezența Bisericii Ortodoxe este dominantă în zone ce s-au aflat în spațiul cultural al imperiilor bizantin și rus: 

Europa de Est și de Sud-est, Asia, părți ale Orientului Mijlociu și ale Africii. În prezent, numărul de credincioși ortodocși 

este majoritar în Belarus, Bulgaria, Georgia, Grecia, Macedonia, Republica 

Moldova, România, Rusia, Serbia, Muntenegru și Ucraina. Mari comunități de creștini ortodocși trăiesc și 

în Albania (aprox. 30%), Bosnia (31,4 %), precum și în unele state care au aparținut Rusiei țariste, respectiv Uniunii 

Sovietice (Țările baltice și Asia Centrală). Prezențe ortodoxe semnificative se găsesc în multe alte țări din America de 

Nord, Europa de Vest etc., datorate în special comunităților formate prin emigrarea est-europenilor. 

Biserica Ortodoxă a celor șapte Sinoade Ecumenice are la bază Vechiul și Noul Testament. Conducătorul 

("Capul") ei este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, „Păstorul cel bun”, care îndrumă credincioșii, mădularele vii ale 

Bisericii, pe calea spre mântuire. Biserica Ortodoxă a celor șapte sinoade ecumenice recunoaște un 

același Dumnezeu Treimic, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, întreit în ipostas (Persoane), dar Unul în ființă (esență), Dumnezeu 

atotputernic, preexistent lumii și complet independent în raport cu orice, deosebindu-se astfel fundamental de religiile 

naturale, în care dumnezeul / dumnezeii iau naștere într-un univers preexistent. 
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Teologia Bisericii Ortodoxe, a celor șapte sinoade are la bază dragostea, căci ,,Dumnezeu este iubire" (I Ioan 4:8) 

și este reluată în scrierile teologilor ortodocși, care afirmă că Dumnezeu este iubirea. Iubirea a fost propovăduită și arătată 

prin fapte de Iisus Hristos, considerat unul din cele trei Ipostasuri (Persoane, sau personalități) ale Sfintei Treimi, care s-a 

coborât pe pământ și s-a întrupat ca om, și-a jertfit viața și a luat asupra lui păcatele oamenilor pentru a îi mântui de păcat, 

iar prin învierea sa a transfigurat și îndumnezeit (θεοσισ) trupul omenesc luat. Astfel, definitorie pentru înțelegerea în 

ortodoxie a venirii lui Hristos în trup este formula sfântului Atanasie cel Mare: "Dumnezeu a devenit om pentru ca și omul 

să poată deveni dumnezeu". Prin vorbă și faptă, Hristos a arătat că se poate trăi în lume făcând voia lui Dumnezeu și a scos 

în evidență din cele zece porunci două, dar care cuprind totul și care îl fac pe cel ce le îndeplinește să le facă în mod automat 

și pe restul: dragostea de Dumnezeu și de aproapele: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul 

tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubești pe aproapele tău 

ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii.” (Matei 22, 37-40). 
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APA CA FACTOR DE MEDIULUI – EXEMPLE DE BUNA PRACTICA 
 

 

Profesor  : VILCU IONELA 

LICEUL TEHNOLOGIC  „DANUBIUS”CORABIA -OLT 

 

 

Ştiinţific apa este o substantă chimică, a cărei moleculă este formată din doi atomi de hidrogen şi unul de oxigen 

având formula H2O. În spatele aparentei simplități a ei, reflectată în cea mai faimoasă dintre formulele chimice, se află o 

moleculă uimitor de sofisticată, responsabilă de cea mai istovitoare „luptă” din istoria științei. 

Apa este un factor indispensabil organismului uman. Încă din cele mai vechi timpuri asezările umane au fost de-

a lungul râurilor sau pe malul mărilor. Necesarul zilnic de apă al omului este aproximativ de 1.5-2 litri consumată ca atare. 

         Apa folosită de om trebuie să întrunească anumite proprietăți organoleptice fizice și chimice. Aceste proprietăți pot 

fi determinate cu ajutorul analizei fizico-chimice a apei. Proprietățile organoleptice ale apei sunt reprezentate de acele 

caracteristici care impresionează organele noastre de simț, adică gustul și mirosul apei. Gustul apei este dat de conținutul 

de sărurile minerale și de gaze (oxigen și dioxid de carbon) dizolvate. Excesul sau carența unora dintre aceste componente 

poate imprima apei un gust neplăcut (fad, sălciu, amar, dulceag). Mirosul apei este legat de asemenea de prezența în exces 

a unor elemente naturale sau provenite prin purificarea ei, precum și din unele transformări la care este supusă apa datorită 

anumitor substanțe chimice mai ales poluante. 

   Atât gustul cât și mirosul apei, deși au un grad mare de subiectivitate,totuși au din punct de vedere sanitar, o valoare 

deosebită. Gustul și mirosul apei pot servi și ca indicatori de poluare a apei. Prezența substanțelor poluante în apă poat fi 

evidențiate prin culoarea  ei. Chiar și temperatura apei poate fi un indicator indirect de poluare, mai ales pentru apele 

subterane, unde se știe că temperatura este constantă. 

Apa este foarte șovăielnică atunci cand trebuie sa se încălzească sau să se răcească, ceea ce face ca oceanele lumii 

să fie foarte eficiente în redresarea schimbărilor climatice neașteptate, prin frânarea modificărilor de temperatură. 

Expansiunea apei pe măsură ce îngheață permite bucăților de gheață să plutească, impiedicând oceanele să înghețe 

în totalitate și să omoare întreaga viață acvatică. 

Legăturile de hidrogen dintre moleculele de apă sunt foarte flexibile, permițând moleculelor să parcurgă cu viteze 

mari interiorul și exteriorul celulelor prin canale numite aquaporine. 

Transformarea apei în vapori necesită foarte multă caldură, fapt ce servește la protejarea organismelor vii de 

deshidratare atunci când vremea este foarte caldă și stă la baza procesului numit transpirație. 

Schimburile electrostatice de la nivelul moleculelor de apă le permit acestora joace un rol-cheie în crearea 

proteinelor din aminoacizi. 

Apa este aproape perfect transparentă la lumină vizibilă, dar absoarbe puternic radiațiile infraroșii, făcând Terra 

un loc plin de lumină și mai cald cu treizeci de grade Celsius decât  spațiul interplanetar. 

Apa este o componentă primordială a organismelor vii. Ea intră în constituția tuturor celulelor și țesuturilor 

reprezentând mediul în care se produc toate procesele fizice și biochimice. Astfel la plante ușurează absorbția substanțelor 

organice din sol, fiind un factor de legatură între plantă și mediul înconjurator, asigură transportul unor substanțe din 

organismele vegetale, transportă seva brută de la rădacină la frunze și seva elaborată de la frunze la organele de depozitare 

și contribuie la fenomenele osmotice din plante și are o mare importanță în procesul de fotosinteză.  
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Omul consumă în medie 3 l apă/zi, iar corpul său are un conținut de 60-70% apă. Țesutul adipos și oasele conțin 

33% apă, mușchii 77%, plămânii și rinichii 80%, substanța cenușie 85%, iar lichidele biologice: plasma 90%, saliva 99,5%. 

Astfel corpul unui adult, cu masa de 70 kg conține 65-70% din masa sa, adică pâna la 50 kg apă. 

Apa este cel mai întâlnit şi cel mai important solvent din lumea vie, ea dizolvând numeroase substanţe organice 

și anorganice. De asemenea și numeroase reacții biochimice din organismele vii, au loc în soluţie apoasă. Fără apă apariţia 

vieţii este imposibilă.  

În natură apa stă la baza existenţei biosferei, este mediu de viaţă pentru plantele și animalele acvatice, are energie 

cinetică şi potenţială este utilizabilă pentru om şi necesară naturii, este principalul agent de modelare a reliefului, e agent 

de răcire în tehnică dar şi natură, e materie primă în economie , e cale de transport pentru ambarcaţiuni  dar şi pentru 

substanţe  dizolvate , e mijloc de igienă pentru spălat şi pentru diluatşi îdepărtat poluanţi şi nu în ultimul rând e agent 

terapeutic.   

         Apa poate fii generator de oxigen şi absorbant de căldură. Reglarea temperaturii este legată fără doar şi poate de 

apă.Împrună cu atmosfera serveşte ca transfer alo căldurii ajutând la reglarea climei. Este izvor hidroenergetic deoarece 

energia râurilor a fost folosită multă vreme la ridicarea apei pentru irigatsau la morile de apă , ajungându-se în final la 

hidrocentrale. Lacurile de acumulare participă în procent de 20-25%  la producţia mondială de energie electrică. Fiind un 

element de răcire si purtător de energie , apa , este folosită în industria chimică pentru obţinerea acidului sulfuric , a 

bauxitei , celulozei şi hârtiei . 

         Apa conţine numeroase minerale ce se regăsesc în apa mărilor şi oceanelor aduse de către apele curgătoare , de 

vânturi , emanate de vulcani sau praful cosmic. Ele sunt fie dizolvate în apă , sub formă de soluţii , fie sub formă de 

substanţe precipitate acumulate în sedimentele marine. Aceasta se ridică la cer sub formă de vapori , iar de aici coboară 

sub formă de ploaie , din ploaie se nasc plantele şi din plante animalele. Apele din precipitaţiile care cad pe uscat 

alimentează râurile sau se infiltrează în straturile scoarţei terestre , devenind ape subterane. 

         Cel mai important circuit din natură il determină şi îl realizează apa, menţinand astfel echilibrul mediului. Circuitul 

apei în natură mijloceşte schimbul de apă între apele oceanice şi cele continentale, fiecare componentă a hidrosferei 

reprezentând o verigă a acestui circuit.  

         Circuitul apei cuprinde o partea atmosferică  ce constă în transportul apei prin intermediul vânturilor, mai ales sub 

formă de vapori  și o partea terestră reprezentată prin curgerea superficială sau subterană a apelor. 

În natură apa se găseşte liberă în toate stările de agregare: solidă -gheaţă, zăpadă, lichidă - mări, oceane, râuri, 

ape subterane, gazoasă - vapori în atmosferă; în substanţele minerale compuse sub formă de apă de cristalizare în 

constituţia plantelor din regnul animal şi vegetal. Apa din natură nu este niciodată pură, este un amestec de apă uşoară, 

apă grea și apă hipergrea deoarece ea dizolvă o parte din substanţele solide şi gazoase cu care vine în contact.  

         Echilibrul apei  în natură se deduce şi din formele ei, astfel apa mărilor şi oceanelor este o apă minerală conţinând 

săruri în concentraţii mai ridicate Substanţele întâlnite în apa de mare sunt: sulfaţii 15%, cloruri 90%, carbonaţi în 

proporţii reduse, iar magneziu mult mai puţin. 

Apa subterană provine din ploi, care conţin numeroase substanţe solide sau gazoase dizolvante și ajung la 

suprafaţă ca apă mineral, apa râuilor conţine minerale în cantitaţi mici, azot şi cloruri. 

Ploaia se presupune a fi cea mai curată datorită distilării naturale și se formează când norii ajung la straturile reci 

de aer producandu-se condensarea. Ploaia este importantă în natură fiind necesară pentru agricultură, dar și pentru 

curăţirea aerul. 
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Sub acțiunea energiei solare, a curentilor și a gravitației, apa se află într-o permanentă mișcare, existând în formă 

lichidă, solidă și gazoasă. Circulațiar apei de pe oceane, mări, continente în atmosferă și de aici înapoi, poarta numele de 

ciclu hidrologic și consumă 33% din energia solară primită de Terra. 

Oceanele şi mările reprezintă o sursă vitală de proteine , minerale şi alte substanţe folositoare. 

 Circulaţia generală a atmosferei realizează un schimb permanent de mase de aer, o influenţă reciprocă între 

atmosfera uscatului şi oceanului , cu menţiunea că influenţa oceanului asupra climei globului este mai importantă 

comparativ cu cea a uscatului. 

Precipitatiile reprezinta orice formă de apă care cade din atmosferă pe pămant. Acestea sunt o componentă de 

bază a circuitului apei în natură. Formele precipitaţiilor sunt: ploaia, zăpada, ninsoarea, lapoviă, grindina, chiciura, virga, 

roua. 

Producerea precipitaţiilor în atmosferă este condiţionată de realizarea unor forme instabile, de creşterea 

particulelor noroase, care sub efect gravitaţion, vor părăsi astfel norul. Presiunea maximă a vaporilor saturanţi în raport cu 

gheaţa fiind mai mică decât cea în raport cu apa, se produce desublimarea pe cristale. Astfel prin transportul continuu de 

vapori de la picăturile de apă la cristalele de gheţă la nivelul cărora se produce desublimartea poate fi explicată creşterea 

dimensiunii acestor cristale.  

Ploaia provine din condensarea vaporilor din atmosferă. Zăpada reprezintă forme particulare de apă îngheţată. 

Forma fulgilor de nea şi mărimea acestora sunt influenţate de temperatură curenţii de aer şi umiditatea aerului. Grindina 

este formată din particule de apă ce cad pe suprafaţa pământului sub formă de gheaţă. Roua se formează în nopţile senine 

de vară; vaporii de aer în atingere cu corpirile reci de pe pământ se condensează şi formează stropi mici de apă. Odată cu 

încălzirea aerului stropii de apă se evaporă. Lapoviţa este zăpada care s-a topit pe parcursul căderii ei pe sol aerul din jur 

fiind suficient de cald pentru a topi o parte din zăpadă, dar nu suficient de cald pentru a o topi în întrgime  astfel încât să 

producă ploaia. Astfel lapoviţa reprezintă un amestec de ploaie şi ninsoare. Chciura este o formă de precipitaţii produsă 

prin condensarea ceţii pe fulgii de zăpadă formând un bulgăre de chiciură sau acumulându-se pe ramurile copacilor. Vriga 

este alcătuită din mai multe picături de apă care cad din ninsori sub forma unor fâşii evaporându-se până la pămât. Acest 

fenomen constă în evaporarea ploii înainte de a atinge solul. Astfel de fenomene se întâlnesc mai ales în zonele montane. 

Cantitatea anuală de precipitaţii are o mare importanţă pentru plante, a caror răspândire pe glob este dependentă 

de precipitaţii. Deficitul de umiditate a făcut ca unele plante să capete anumite adaptări datorită cărora pot rezista la secete, 

unele au devenit suculente ce au o mare cantitate de apă. Alte plante îşi micşorează transpiraţia prin reducerea sau dispariţia 

frunzelor si transformarea acestora în solzi sau spini. 

Precipitaţiile au un rol important în formarea apei râurile, lacurilor, a apei subterane iar plantele şi animalele nu 

au mare nevoie de ajutorul precipitaţiilor în schimb au un mare aport la modelarea reliefului.  

Umiditatea adusă în aer din atmosferă se întoarce pe pământ în formă de precipitaţii. Ulterior o parte din ea se evaporă 

pe când cealaltă parte se scurge ca drenaj.  

Apa este o componentă importantă a medilului prin proprietăţile sale fizico-chimice şi formele de organizare 

.Mobilitatea deosebită a acesteia permite desfăşurarea relaţiior cu celelalte componente. Astfel apa intră în construcţia 

rocilor , este un agent modelator al reliefului , element indispensabil pentru viaţă  şi faptul că acoperă 71% din suprafaţa 

Pământului . Apa determină tipuri de mediu cu trăsături specifice şi mediile acvatice . 

Deci apa este totul pentru mediu, ea pictează pentru noi imagini de o sublimă frumusţe. 
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Valențele formative ale jocului în dezvoltarea limbajului la preșcolari 

 

Linu Ionela-Alina 

G.P.P. Dumbrava Minunată, Pitești 

 

„Copilul – spunea marele pedagog elveţian Ed. Claparede – este o fiinţă a cărei principală trebuinţă este jocul … 

această trebuinţă spre joc este ceva esenţial naturii sale. Trebuinţa de a se juca este tocmai ceea ce ne va permite să împăcăm 

şcoala cu viaţa, să procurăm copilului acele mobiluri de acţiune care se consideră de negăsit în sala de grupă”. 

Jocurile didactice, organizate conform cerinţelor psihologice învăţării, devin o metodă activă şi eficientă de 

instruire şi educare. „Jocul este o asimilare a realului la activitatea proprie, oferindu-i acestei activităţi alimentaţia necesară 

şi transformând realul în funcţie de multiple trebuinţe ale eului. Iată de ce, toate metodele active de educare a copiilor mici 

cer să li se furnizeze acestora un material ajutător pentru ca, jucându-se, ei să reuşească să asimileze realităţile intelectuale 

care, fără aceasta, rămân exterioare inteligenţei copilului” – J. Piaget. 

O contribuţie importantă la pregătirea copilului pentru şcoală şi-o aduc jocurile didactice pentru dezvoltarea 

limbajului. Se ştie că mediul familial exercită o influenţă cultural-educativă binefăcătoare asupra dezvoltării limbajului 

copilului şi în mod deosebit, asupra dezvoltării limbajului acestuia. Cu toate acestea, realitatea confirmă că influenţele 

exercitate de mediul familial sub acest aspect sunt încă deosebit de variate. În consecinţă, fie datorită acestor influenţe, fie 

datorită unor întârzieri sau defecţiuni în vorbirea copiilor la intrarea lor în grădiniţă, diferenţele semnalate în dezvoltarea 

limbajului sau a vocabularului acestora sunt încă deosebit de sesizabile. Aceste diferenţieri accentuate se menţin până la 

intrarea copilului în şcoală, mai ales pentru cei ce nu frecventează zilnic grădiniţa. Ori, între limbaj şi gândire există o 

interdependenţă binecunoscută. Aceste diferenţieri în domeniul dezvoltării limbajului situează copiii în poziţii diferite, sub 

aspectele deosebit de complexe ale activităţilor instructiv-educative. Una dintre sarcinile majore ale grădiniţei instructiv-

educative o constituie omogenizarea relativă a dezvoltării limbajului copiilor, în aşa fel încât la intrarea în şcoala primară, 

să posede noţiunile strict necesare însuşirii cunoştinţelor de bază prevăzute de programa şcolară. 

Dezvoltarea limbajului se realizează atât în activităţile specifice dezvoltării vorbirii, cât şi în cadrul întregului 

program din grădiniţă. Procesul de influenţare asupra dezvoltării limbajului copiilor începe la grupa mică ţinându-se seama 

de caracterul concret al limbajului, dificultăţile de pronunţie, vocabularul redus şi alte particularităţi psihice cum sunt: 

gândirea concretă, atenţia instabilă, memoria individuală. 

Dezvoltarea vorbirii copiilor se realizează în mod treptat, prin lărgirea relaţiilor verbale cu cei din jur, în condiţiile 

manifestării de către copii a curiozităţii de cunoaştere a obiectelor, a însuşirilor acestora, pe de o parte şi a atitudinii 

interogative referitoare la originea şi cauza unor fenomene, pe de altă parte. În întregul proces de cultivare a limbajului, 

atât în activităţile specifice, cât şi în toate celelalte împrejurări se urmăreşte: 

*formarea deprinderilor de vorbire corectă (sub aspect fonetic, lexical, gramatical, coerentă şi expresivă); 

*îmbogăţirea şi activizarea limbajului şi a gândirii, dezvoltarea limbajului monologat şi dialogat, însuşirea 

simbolurilor verbale cu caracter generalizator, în funcţie de particularităţile de vârstă; 

*formarea deprinderii de exprimare adecvată a gândurilor, ceea ce contribuie la pregătirea lor pentru activitatea 

instructiv-educativă din şcoală; 

*trecerea treptată de la limbajul concret - situativ la limbajul contextual, pe măsură ce copilul depăşeşte limitele 

experienţei senzoriale, însuşirea treptată a structurii gramaticale a limbii materne în practica vorbirii, îmbogăţirea 

vocabularului în condiţiile comunicării continue cu persoanele din jur; 
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*prevenirea şi corectarea defectelor de pronunţie, în cadrul muncii individuale, cu grupuri mici de copii, precum  

şi în cadrul activităţii de dezvoltare a limbajului cu întreaga grupă de copii. 

Cel mai eficient mijloc de realizare a acestor sarcini îl constituie jocul didactic. Jocurile didactice pot fi folosite 

atât pentru consolidarea şi precizarea cunoştinţelor, cât şi pentru verificarea şi sistematizarea lor, pentru deprinderea unei 

pronunţii corecte, pentru îmbogăţirea sau consolidarea vocabularului, pentru formarea vorbirii corecte şi coerente. 

Jocurile didactice destinate dezvoltării limbajului contribuie, în mare măsură, la dezvoltarea acuităţii auditive a 

auzului fonematic. Ele solicită perceperea corectă a sunetelor, descifrarea compoziţiei sonore sau semnalarea prezenţei sau 

absenţei unui anumit sunet într-un cuvânt. Asemenea sarcini pot fi înfăptuite prin jocurile: „Cine face?”, „Ce se aude?”, 

„De-a trenul”, „Repetă ce spune”, „Cu ce sunet începe?” etc. În astfel de jocuri s-a introdus mai întâi sunetele a căror 

pronunţie poate fi prelungită, cum este cazul vocalelor sau unele consoane ca: s, r, j, z, ş. Aceste sunete au fost introduse 

în exclamaţii ca: „Aaaa”, „Uuuu”, „Oooo” etc., fie prin onomatopee ca: sss, vâjjjj, bâzzzz, fâşşşş etc. 

Dezvoltarea auzului fonematic este strâns legată, şi de sarcina deosebit de importantă privind corectarea defectelor 

de vorbire, întrucât cauza principală a acestor defecte o constituie tocmai slaba dezvoltare a auzului fonematic. În acest 

sens, jocurile enumerate pot aduce o contribuţie de seamă nu numai la perceperea clară şi corectă a sunetelor 

corespunzătoare, ci şi pentru corectarea pronunţiei defectuoasă acestora, solicitând copiilor audierea lor cu atenţie şi 

reproducerea lor corectă. 

O altă sarcină pe care o îndeplinesc jocurile didactice destinate dezvoltării limbajului se referă la clarificarea şi 

precizarea unor noţiuni, sarcină ce se realizează concomitent cu cele care se referă la îmbogăţirea vocabularului şi 

activizarea lui.6 

Cum am mai spus, jocul antrenează intens copilul în stimularea şi exercitarea vorbirii în direcţia propusă, fără ca 

el să conştientizeze acest efort. Astfel prin intermediul jocului didactic se fixează şi se activizează vocabularul copiilor, se 

îmbogăţeşte pronunţia,  se formează noţiuni, se însuşesc construcţii gramaticale. 

În scopul îmbogăţirii vocabularului copiilor cu substantive proprii, care să denumească numele lor, al fraţilor, al 

părinţilor, al educatoarelor (la grupele mici şi mijlocii), apoi la grupa mare, nume de localităţi importante din judeţ, din 

ţară, ale unor forme de relief sau obiective socio-economice cunoscute de copii, numele ţării, ale unor personalităţi istorice, 

se pot organiza şi desfăşura diverse jocuri didactice cum ar fi: „La cine s-a oprit jucăria?”(recunoaşterea şi denumirea 

membrilor grupei din care fac parte), „Familia mea” (numirea părinţilor, fraţilor, surorilor), „Unde s-a ascuns scrisoarea?” 

(denumirea corectă a adresei de acasă, de la grădiniţă, a unor muzee, magazine, oraşe etc). 

Cele mai multe jocuri didactice sunt destinate îmbogăţirii lexicului copiilor cu substantive comune ce denumesc: 

obiecte şi fenomene percepute direct în natura înconjurătoare şi în viaţa socială, nume de obiecte necesare în viaţă şi 

activitatea lor, principalele încăperi cu obiectele necesare, părţile componente ale corpului, obiecte de igienă personală, 

îmbrăcăminte, încălţăminte, alimente, mijloace de locomoţie, anotimpurile şi fenomenele specifice lor, animale domestice 

şi sălbatice, plante cunoscute şi unele părţi componente ale acestora, unele aspecte ale muncii, ale vieţii sociale desfăşurate 

de părinţii lor. 

La grupa mare se acordă prioritate cuvintelor care exprimă aspecte comportamentale, sări afective, relaţii sociale 

şi noţiuni cu un grad mai mare de generalizare, trăsături de caracter, norme de comportare, sentimente etc. 

De asemenea, la grupa mică se pot organiza jocuri didactice diverse prin care se urmăreşte: 

• identificarea şi denumirea obiectului de îmbrăcăminte, corespunzător acţiunii efectuate de 

educatoare (jocul „Cu ce se îmbracă păpuşa?”), 
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• recunoaşterea şi denumirea corectă a părţilor corpului omenesc, executarea unor acţiuni 

specifice (jocul „Spune ce face păpuşa?”), 

• recunoaşterea şi denumirea unor obiecte de veselă, alegerea lor în raport de utilitate (jocul „Să 

servim musafirii”), 

• recunoaşterea şi denumirea jucăriilor (jocul „Sacul lui Moş Crăciun”), 

• denumirea unor profesii, materiale, unelte, produse ale muncii (jocul „Stop”), 

• denumirea unor mijloace de transport şi a mediului de deplasare (jocul „Cu ce plecăm în 

vacanţă?”), 

• denumirea unor fructe, legume, alimente (jocul „Ghiceşte ce a cumpărat vecina”), 

• denumirea diferitelor animale, a hranei lor (jocul „Caută-ţi hrana). 

Toata cunoştinţele de limbă sunt date într-o organizare concentric – cantitativă, adăugându-se pe niveluri de 

vârstă, componente ale aceleiaşi probleme abordate la grupele următoare, se reiau şi se aprofundează într-o prezentare 

concentric superioară, prin sporirea gradului de generalizare şi abstractizare a cunoştinţelor, fiecare parte de vorbire este 

reluată şi însoţită de precizări şi recomandări clare cu privire la cunoştinţele şi jocurile care se recomandă, pe grupe de 

vârstă. 

Jocurile didactice contribuie din plin la îmbogăţirea lexicului sub aspectul achiziţionării de noi cuvinte, al 

consolidării şi activizării lor, sarcină deosebit de importanţă la această vârstă a marilor acumulări. Se pot organiza diferite 

focuri care pot să opereze cu diferite antonime, ştiut faptul că preşcolarul îşi precizează mai uşor sensurile cuvintelor pe 

care le diferenţiază prin contrast „Răspunde repede şi bine” (precizarea şi activizarea vocabularului cu unele cuvinte – 

adjective – substantive – cu sens contrar, găsirea antonimelor unor cuvinte, formularea unor propoziţii cu acestea). 

Pentru precizarea sensului unor cuvinte – omonime, se pot desfăşura diferite jocuri cum ar fi: „La televizor”, (se 

denumesc obiectele expuse şi se alcătuiesc propoziţii cu ele: toc – broască; cocoş; căţel; ochi etc.). 

Îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte sinonime se poate realiza cu mare eficienţă tot prin intermediul jocului 

didactic: „Cum este?” (expunerea unor scurte poveşti despre anumite animale cunoscute prin observarea directă, şi din 

poveşti, fabule, în care să se folosească în fraze succesive diferite sinonime: vulpe hoaţă, şireată, vicleană, precizând 

sensul lipsit de sinceritate. 

Ştiind că numărul sinonimelor ca şi al cuvintelor polisemantice în limba română este foarte mare şi sunt mai greu 

sesizabile la vârsta preşcolară, este necesar un bogat material concret, intuitiv în desfăşurarea unor astfel de jocuri 

didactice. 

În ceea ce priveşte folosirea corectă a pronumelui, la grupa mică sunt recomandate jocuri – exerciţii destinate 

pronumelui personal şi a celui de politeţe: „Cine a primit mingea?” (înlocuirea numelui colegului din grupă şi al 

educatoarei cu pronumele personale şi de politeţe). 

La grupa mijlocie se adaugă însuşirea pronumelor posesive şi a celor demonstrative. Jocul didactic „Cine ţi-a dat 

jucăria?” contribuie la formarea deprinderii copiilor de a folosi corect diferitele pronume personale şi demonstrative în 

funcţie de relaţiile ce se stabilesc între membrii jocului, aceştia nu au voie să folosească numele copilului care oferă jucării, 

ci să-l desemneze folosind pronumele personal sau demonstrativ corespunzător. 

La grupa mare se completează pronumele demonstrativ „celălalt, cealaltă” şi se recomandă folosirea unor 

pronume relativ-interogative: care, cine ce şi nehotărâte: cineva, ceva, unul altul, fiecare, oricine. Acestea se pot însuşi 

numai prin exerciţii în cadrul jocurilor didactice („Cine este?”, „Cine sunt?”). 
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Prin anumite jocuri didactice se urmăreşte îmbogăţirea vocabularului cu numerale cardinale şi ordinale; la grupa 

mică se însuşesc numeralele cardinale: unu, doi, trei şi ordinale corespunzătoare: primul, al doilea, al treilea. 

La grupele mare şi pregătitoare copii se familiarizează şi cu numeralele distributive: câte doi, câte zece, în cadrul 

jocurilor didactice utilizându-se şi versuri care au un accentuat caracter ludic, fiind atractive prin umorul lor, prin ritmicitate 

şi muzicalitate. 

Jocul didactic contribuie şi la îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte ce denumesc acţiuni (verbe): la grupa mică 

accentul cade pe acţiunile copilului în familie, pe stradă, pe acţiunile adultului şi ale animalelor cunoscute. Astfel jocul 

didactic „Cine este şi ce face?” pune accent pe activizarea vocabularului cu cuvinte ce denumesc fiinţe cunoscute şi 

acţiunile acestora („câinele latră, câinele roade un os, câinele muşcă, câinele fuge, stă la pândă”). 

La grupa mijlocie se continuă procesul de îmbogăţire şi activizare a vocabularului copiilor cu verbe care 

denumesc atribuţii ale membrilor familiei, ale altor adulţi, iar al grupa mare elementul de noutate este legat de denumirea 

efectelor unor fenomene ale naturii („Găseşte cuvântul potrivit”). 

Anumite jocuri didactice contribuie la îmbogăţirea vocabularului copiilor cu cuvinte – adverbe referitoare la locul 

unde se petrece acţiunea, la timpul când se desfăşoară şi la modul cum aceasta se realizează. 

Exerciţiile de vorbire raţional dozate judicios îmbinate cu elemente de joc, contribuie din plin la îmbogăţirea 

vocabularului, dar şi la realizarea corectă a acordului între diferite părţi de vorbire, exprimarea corectă a gradelor de 

comparaţie, folosirea corectă a timpului verbelor. 

Jocul didactic contribuie atât la îmbogăţirea vocabularului, activizarea şi exersarea lui; cât şi la însuşirea unei 

exprimări clare, coerente, corecte din punct de vedere gramatical, la cultivarea independenţei în vorbire şi stimularea 

creativităţii în exprimarea orală. 
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GRĂDINIŢA ONLINE 

Programul unei zile 
 

Prof. înv. preşcolar Paşca Irina Maria 

G.P.P. “Dumbrava Minunată” Bistriţa 

 

 

ACTIVITATE INTEGRATĂ PE O ZI în sistem mixt, sincron şi asincron 

NIVEL I (grupa mijlocie) 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? 

TEMA SĂPTĂMÂNII: “Emoţii şi sentimente” 

TEMA ZILEI: ”Emoţiile mele” 

DOMENII DE DEZVOLTARE 

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE 

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ 

C. CAPACITĂŢI  ŞI  ATITUDINI  FAŢĂ DE ÎNVĂŢARE 

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII ŞI SCRIERII 

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 

DIMENSIUNI  ALE  DEZVOLTĂRII: 

A.1. Motricitate grosieră şi motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

B.1.Exersarea autoaprecierii pozitive în diferite situaţii educaţionale 

B.2. Recunoaşterea şi exprimarea emoţiilor de bază 

C.1. Realizarea sarcinilor de lucru cu consecvenţă 

D.1. Respectarea regulilor de exprimare corectă în diferite context de comunicare 

E.1. Identificarea unor posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii-problemă şi provocări din viaţa proprie 

OBIECTIVE GENERALE: 

Îmbogăţirea experienţei socio-emoţionale a copilului sub aspectul  trăirilor emoţionale şi al relaţionării cu alte persoane; 

Dezvoltarea capacităţii copiilor de a recunoaşte şi exprima emoţiile proprii şi pe ale celorlalţi copii; 

Educarea capacităţii de autoreglare a propriilor trăiri emoţionale în diferite contexte de viaţă. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

-să identifice emoţiile de bază: bucurie, tristeţe, furie, surprindere, frică; 

-să găsească exemple din propria experienţă corespunzătoare unei emoţii trăite; 

-să asocieze emoţia potrivită cu situaţia dată; 

-să redea prin modelaj sau desen propriile emoţii; 

-să creeze chipuri şi emoţii folosind materiale diverse, reciclabile 

Asincron 

✓ ACTIVITĂŢI  DE  DEZVOLTARE  PERSONALĂ: 

Ora 9.00: Întâlnirea de dimineaţă: Ce sunt emoţiile? 

Salutul şi înviorarea de dimineaţă: copiii vor urmări un videoclip şi vor executa mişcările de înviorare 

https://youtu.be/K-qcXuT7TvE 

Calendarul naturii: copiii vor completa un jurnal meteo desenând zilnic simbolul potrivit pentru vremea de afară 

https://youtu.be/K-qcXuT7TvE
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Activitatea de grup: Emoţii şi sentimente -vizionare film pentru familiarizarea cu principalele emoţii 

https://youtu.be/cQwBZFkRLKs 

Rutină: „Cuvintele   dulci  ne fac fericiţi!”-folosirea complimentelor 

Sincron :  Ora 10.00 

✓ ACTIVITĂŢI  PE  DOMENII  EXPERIENŢIALE: 

Domeniul limbă şi comunicare: „Emoţiile mele”-joc didactic 

 Pentru început se va purta o scurtă conversaţie pe baza filmului urmărit de copii, enumerând principalele emoţii: 

bucurie, tristeţe, furie, surprindere, frică 

Varianta1: Prin adaptarea metodei R.A.I. (Răspunde! Aruncă! Interoghează!), educatoarea „aruncă mingea” unui copil, 

numeşte o emoţie, iar acesta exemplifică o experienţă personală în care a simţit emoţia respectivă. Copilul „aruncă 

mingea” altui coleg, numeşte altă emoţie pe care colegul o va exemplifica etc. 

Varianta 2: Wordwall: Roata aleatoare: Descrierea unor imagini cu copii în anumite ipostaze şi recunoaşterea emoţiilor 

ilustrate.  

https://wordwall.net/ro/resource/16060537 

Evaluare şi feed-back 

Tranziţii: „Dacă vesel se trăieşte”,    „Greieraşul” , „Mima”-ghiceşte emoţia! 

Asincron   Ora 10.30 

✓ JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER – ALESE 1:  

Copiii (ajutaţi de părinţi) vor desfăşura, la alegere, una din activităţile propuse: 

Bibliotecă: „De vorbă cu...personaje din poveşti”(identificarea emoţiilor trăite de acestea) 

 Artă: „Autoportret”-desenarea chipului pornind de la un cerc dat 

Construcţii: „Chipuri şi emoţii”-forme geometrice, beţişoare, nasturi, dopuri etc 

Sincron  Ora 11.00-11.30 

Evaluare şi feedback Ala 1 

✓ ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE: 

Domeniul estetic şi creativ: „Emoji”-modelaj 

 Copiii au pregătite plastilină şi planşete. Educatoarea demonstrează etapele de lucru, iar copiii modelează 

emoţiile preferate schimbând forma gurii şi poziţia sprâncenelor pentru a obţine expresii noi. 

Evaluare şi feed-back la finalul activităţii. 

Asincron   Ora 11.30-12.00 

ALA 2: Găseşte emoji-ul ascuns!-joc de atenţie online 

https://youtu.be/qEFNZHSykbw 

Jocuri de mişcare şi distractive  în aer liber,  la alegere. 

Asincron    Ora 19.00-20.00 

Evaluare şi feedback pentru copiii care nu au participat sincron. 

Ora 20.00        

Povestea de seară     https://youtu.be/0IURSonIAWI 

 

https://youtu.be/cQwBZFkRLKs
https://wordwall.net/ro/resource/16060537
https://youtu.be/qEFNZHSykbw
https://youtu.be/0IURSonIAWI
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MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ÎN MEDIUL DIDACTIC 

         Pintiuța Mariana Camelia                                                                          

                                                                                                                                                Școala Gimnazială Nr. 2 Bogei 

 

 

 Limba este un fenomen complex, un mod de interacțiune între membrii unei comunități lingvistice. Cuvântul 

,,comunicare”, derivă din latinescul ,,communicare”, însemânând, a împărtăși, a deveni comun. În limba latină 

,,communicare”, nu desemna comunicarea interpersonală prin intermediul simbolurilor și nici nu implica ideea de 

recunoștință reciprocă. 

 Comunicarea între persoane sau grupuri este unul dintre cele mai complexe procese umane, fiind atât de 

importantă încât se spune că fără înțelegerea acesteia nu putem avea acces la înțelegerea individului și a structurii 

sociale.Un proces de comunicare are următoarele componente: Emițătorul, mesajul, canalul, cod, receptorul, contextul. 

Emițătorul este inițiatorul comunicării, prelucrează datele pentru eleborarea mesajului, alege codificarea și formulează 

mesajul pentru a fi înțeles. Mesajul este forma fizică (verbală, scrisă, gesturi) în care emițătorul codifică informația. Are 

două dimensiuni: conținutul ( informații despre lumea E și R) și relația (relația dintre E și R). Mesajul poate fi unordin, o 

idee un gând. Canalul,reprezintă discuția sau dialogul ( telefon, fax, telefax) și corespondența oficială ( poștă electronică, 

internet). Codul poate fi verbal, non verbal sau paraverbal. Receptorul este primitorul mesajului, se pregătește pentru 

asimilarea mesajulyi, ascultă mesajul și decodifică mesajul. Orice comunicare are loc într-un context, aceleași cuvinte sună 

altfel în funcție de context, important fiind locul, timpul, auditoriul. Ascultatrea activă este acea abilitate prin care 

demonstrăm interlocuitorului că suntem interesați de ceea ce spune și că îi oferim sprijin și încurajare pentru a comunica. 

Ascultarea alături de vorbire este o componentă a procesului de comunicare. În urma ascultării active strângem informații 

pentru a ne clarifica asupra unei situații, încurajăm verbal interlocutorul să expună ideile, putem lua decizii mult mai bune 

verificând informațiile, de asemenea încurajăm interlocuitorul să capete încredere ăn noi.Oamenilor le place să fie ascultați, 

de aceea apreciem o persoană care se concentrează asupra celor spuse de noi, uneori confirmă, are răbdare să terminăm 

ideea, ne încurajează verbal,sau nonverbal să continuăm. Ascultarea activă îmbunătățește înțelegerea receptorului și a 

celorlalți din echipă, furnizează mai multe informații, deoarece cealaltă persoană se simte mai confortabil și vorbește 

deschis, construiește o relație de încredere pentru că-i arați respect ascultându-l.Orice organizație realizează comunicarea 

nu numai între componentele ei sau în interiorul acestor componente ci și între acestea și mediul extern.Transmiterea de 

informații în mod eficient în interiorul unei unități de învățământ ajută la buna funcționare a acesteia și îndeplinirea eficace 

a sarcinilor și atribuțiilor ce revin personalului instituției școlare. Comunicarea intra și interinstituțională se realizează prin: 

informarea internă a personalului, informarea interinstituțională.Comunicarea intrainstituțională se adresează personalului 

unității de învățământ dar și elevilor sau reprezentanților legali. Comunicarea cu elevii sau părinții acestora presupune 

solicitarea și oferirea de informații cu privire la situația școlară a elevilor, decizii și hotărâri interne sau externe care 

influențează procesul educaționa. Comunicarea interinstituțională vizează modul în care unitatea de învățământ preia 

solicitările și informările venite de la alte instituții și cum răspunde acestora. Unitățile de învățământ realizează comunicare 

interinstituțională preponderent cu: inspectoratul școlar, unitatea administrativ-teritorială, Ministerul Educației Naționale. 

În cultura contemporană, mijlocul de comunicare cu impact major este televiziunea și facilitățile web. Relația cu mass-

media poate fi definită ca fiind ansamblul ded mijloace folosite de către unitățile de învățământ pentru a creea un climat 

de încredere și colaborare atât în rândul personalului propriu cât și în rândul pe care comunitatea o deservește. Alături de 

transmiterea modelului cultural și educațional, conținuturile care fac obiectul mass-media contribuie la orientarea 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2383 

comportamentului individual și colectiv, stimularea gândirii, etc. Un mare dezavantaj al utilizării mass-mediei este 

dezinformarea, modificarea deliberată a mesajelor vehiculate. 

Comunicarea managerială reprezintă o formă a comunicării interumane, un instrument de management cu ajutorul căruia 

managerul își poate exercita atribuțiile specifice: previziune, antrenare, organizare, control, evaluare. Comunicarea 

managerială este orientată nu numai spre transmiterea mesajelor ci și spre schimbarea mentalităților și adaptarea 

psihologică a angajaților la obiectivele organizaționale. Principalul scop al comunicării manageriale îl constituie asigurarea 

funcționalității și a eficacității activităților la nivel organizațional. Conform lui Mintzberg, rolurile comunicării manageriale 

sunt: interpersonale, informaționale sau decizionale. Rolurile interpersonale se referă la capacitatea managerilor de a 

reprezenta subdiviziunea organizatorică de apartenență în fața celorlalți angajați angajați, de a motiva și influența acțiunile 

acestora, de a crea și menține legăturile atât la nivel intra cât și inter-organizațional. Obiectivele comunicării manageriale 

sunt: receptarea corectă a mesajului, înțelegerea corectă a mesajului, acceptarea mesajului, provocarea unei 

reacții.Comunicarea nonverbală, este comunicarea care nu folosește cuvinte și prin care se exprimă sentimente, emoții, 

atitudini. Limbajul nonverbal constituie ,,dinamica ascunsă a comunicării”.Corpul uman este asemenea unui text care 

vorbește, a cărui voce trebuie interpretată. Aceasta implică suma stimulilor prezenți (cu excepția celor verbali), în contextul 

unei situații de comunicare, generați de individ și care conțin un mesaj potențial, bazându-se pe un set de simboluri 

acceptate cultural. Comunicarea interculturală este defită de Chen și Starosta (1996, p. 358), ca fiiind ,,capacitatea de a 

negocia sensul și de a comunica cu interlocutori cu identitate culturală multiplă”. Nicolas e.al (2001), definesc competența 

interculturală ,,ca un compozit de factori cognitivi ( cunoștințe și deprinderi), psihologici (atitudini) și etici (valori)”, 

punând bazele democratice ale interacțiunii sociale.Competența de comunicare interculturală, cuprinde: competență 

lingvistică- flexibilitate în abordarea diferitelor convenții stilistice; competență interculturală- sensibilitate față de propria 

cultură; flexibilitate (meta)cognitivă- capacitatea de a generaliza și a permanentiza, de a emite ipoteze, planifica, 

dezvoltarea de strategiirezolutive; adecvare psihologică- motivașție, încredere în sine, empatie, responsabilizare, etc. În 

sens larg, prin negociere se înțelege acțiunea de a purta discuții în scopul de a ajunge la o ănțelegere. Negocierea se poate 

defini ca fiind o formă principală de comunicare, un complex de procese, de activități, constând în contacte, întâlniri, 

consultări, tratative desfășurate între doi sau mai mulți parteneri, în vederea realizării unor înțelegeri. Negocierea are drept 

obiectiv realizarea unui acord de voință, a unui consens și nu neapărat a unei victorii ambii parteneri trebuie să încheie 

procesul de negociere cu sentimentul că au realizat maximul posibil în ceea ce și-au propus. Deci negocierea se consideră 

un succes atunci când toate părțile sunt câștigătoare sau consideră că au învins.Etapele negocierii sunt: prenegocierea- 

pregătirea negocierii ; negocierea propriu zisă și postnegocierea. Ele sunt de mai multe feluri și anume: negocierea 

distributivă, integrativă și rațională. Ca și stiluri de negociere pot fi: cooperant, pasiv, ostil, agresiv și dependent. Punerea 

întrebărilor, ascultarea activă și urmărirea semnalelor non-verbale, sunt principalele tehnici de comunicare utile în 

negociere. În sistemul social de educație și învățământ profesorii trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă, să stabilească 

relații de cooperare cu elevii și părinții acestora și cu alți factori implicați.Cadrul didactic are următoarele roluri în 

activitatea instructiv-educativă cu clasa de elevi: planificare, organizare, comunicare,conducere, coordonare, îndrumare, 

motivare, consiliere, control și evaluare. Succesul în intreprinderile cadrului didactic nu este asigurat numai prin raportarea 

simplă la normele clasei ci și printr-o raportare a acestora la școlare în general. A fi un cadru didactic performant înseamnă 

a fi o prezență semnificativă în viața elevilor. Autoritatea profesorului derivă și din capacitatea acestuia de a alterna 

strategiile didactice adaptându-le situațiilor educaționale, de a repartiza responsabilități elevilor, de a mobiliza elevii la 

cooperare în grup, de a valorifica valențele relației profesor-elev în sensul unui dialog real. Relația afectivă existentă între 

elevi și profesori poate avea o influență pozitivă sau negativă asupra relațiilor sociale stabilite la acest nivel. O relație  
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afectivă va determina adoptarea de către elevi a celor mai multe dintre atitudinile profesorului, iar dacă există o relație 

negativă se pot constata reacții de respingere din partea elevilor. Percepția interpersonală profesor-elev se referă la 

cunoștințele, competența și statutul profesorului, modul în care sunt percepute toate acestea de către elevi determină 

influența profesorului asupra clasei. Folosirea în exces a influenței de către profesor duce la creerea impresiei că toate 

sarcinile cerute sunt plictisitoare, profesorul motivând cerința respectivă prin influența personală, recurgând fie la 

amenințări fie la diferiți stimuli ai motivației intrinseci. În cazul în care există elevi care perturbă activitatea clasei, care au 

diferite tulburări de comportament, cea mai eficientă metodă de a controla acest comportament nu este prin forță sau ceartă, 

ci de a-și așeza palmele prietenește,  dar ferm pe umerii elevului, acest tip de comunicare  amplifică puterea de influență a 

profesorului. Gradul de individualizare a strategiilor de intervenție ale cadrului didactic oferă acestuia posibilitatea de a-și 

arăta respectul față de personalitatea fiecărui elev și creează șansele intensificării motivației intrinseci. Un rol important în 

reglarea mecanismelor influenței educaționale îl are, spațiul personal și teritorialitatea. Copiii au o nevoie mai mică de 

spațiu decât adulții, cadrul didactic urmărind treptat o diminuare a acestuia în funcție de obiectivele sarcinilor de 

instruire.Autoritatea educațională, studiază aspectul psihologic al acestuia, corelând ariile de manifestare ale acestuia cu 

diferite variabile personalitare. Influența educațională poate funcționa ca și criteriu de analiză a interacțiunilor din clasa de 

elevi. (Ullich, 1995):relații de cooperare, relații de competiție și relații de conflict. Promovarea activităților în grup se referă 

la capacitatea profesorului de a capta și menține atenția grupului pe parcursul orei. Pentru a menține atenția grupului pe 

parcursul orei, profesorul poate face apel la anumite tehnici: distribuirea echitabilă a ocaziilor de afirmare a elevului, 

ajutorul acordat ocazional membrilor grupului, explorarea posibilităților latente, investigarea comportamentului 

profesorului, problematizarea la nivel superior, aprobarea sau corectarea activității elevului, lauda, atenția față de ceea ce 

au de spus elevii, amânarea unei reacții șa.Un profesor trebuie și să găsească modalități de a-i ține ocupați pe elevi tot 

timpul, de a alege sarcinile cu un nivel de dificultate adecvat, de a formula cu claritate sarcinile de lucru, de a planifica 

modalități de a trece rapid de la o activitate la alta. Spațiul fizic al clasei trebuie amenajat astfel încât acest lucru să 

înlesnească interacțiunile profesori –elevi și să reducă la minim factorii care distrag atenția, climatul trebuie să fie unul 

plăcut care sugerează că toți copiii fac parte din grup, să introducă anumite limite rezonabile ale comportamentului în 

timpul lecției, să sesizeze tot timpul ceea ce fac elevii în timpul orei. Amenajarea clasei are ca scop reducerea la minim al 

oricărui factor de distractibilitate, înlesnirea interacțunii profesor-elev, supravegherea cu ușurință a tuturor elevilor. 
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Calculatorul - profesorul mileniului trei 

 

Liliana Bobutanu, 

 profesor la Colegiul Tehnic „Gh. Asachi”, Botosani 

 

 

Cel ce se teme de tehnică şi care nu vede avantajele folosirii ei ar spune că se poate şi fără   calculator şi este, 

evident, adevărat. Tot aşa cum se poate şi fără maşină, fără avion, fără metrou (la urma urmei se poate merge şi pe jos). 

Dar aşa cum, mergând pe jos, eşti depăşit de toţi ceilalţi  care folosesc un mijloc de transport modern, tot astfel te vei situa 

şi tu pe „autostrăzile informatizate” ale mileniului trei, dacă nu vei folosi un calculator. Viaţa modernă nu mai poate fi 

concepută fără energie electrică, fără telefon, fără calculator. Presupunând că, brusc, am fi lipsiţi de energie. Cât  timp  ne-

at  trebui  să  ne obişnuim  fără telefon, fără internet? În  cei  23  de  ani de predare  la elevii  de 14-18 ani  am  cunoscut 

89.000  de  elevi  şi  cred  că  este  suficient  de mult  să  pot să  afirm  că , în anul 2013,  dacă  a-i lăsa  pe o  insulă  pustie  

elevii  de liceu  , aceştia ar inventa  mai întâi  telefonul  şi  apoi  ar descoperi focul.  Dacă şi   industria auto ar fi progresat 

în ritmul calculatorului, ne-am fi putut cumpăra astăzi maşini care se alimentează wireless, circulă cu sute de km pe oră şi 

care ar costa doar 100 euro. În epoca actuală, inovaţia tehnologică în domeniul comunicării devine tot mai rapidă, tot mai 

dependentă de cererea societăţii. La ce ne putem aştepta în anii ce urmează? Produsele pe care le utilizăm sunt pe cale de 

a deveni mai deştepte, mai mici, mai ieftine, mai colorate, mai rapide. Nu e un scenariu SF! Viitorul a început deja. Trăim 

în era multimedia. Filmele, divertismentul, jocurile sunt elemente care fac parte din viaţa noastră de zi cu zi. Cine îşi 

închipuia acum 20 de ani că în câteva milisecunde vom putea accesa orice informaţie de pe glob? Cine îşi închipuia acum 

20 ani  că nu vom mai avea nevoie de combina audio pentru a asculta muzică? În lumea informaticienilor este cunoscut 

faptul că „"folosirea calculatorului este limitată doar de lipsa de imaginaţie a utilizatorului” –- deci numai faptul că noi nu 

vrem sau nu putem să folosim calculatorul în rezolvarea unei probleme este singura limitare posibilă. Mai rămâne să ne 

gândim că, dacă noi nu-l vom folosi , alţii o vor face cu siguranţă  şi vor fi astfel cu mulţi paşi înaintea noastră... Calculatorul 

nu va înlocui niciodată în totalitate acţiunea profesorului, dar a ignora rolul şi importanţa lui înseamnă a te opune firescului. 

Este evidentă necesitatea accesului la informaţie, este evidentă necesitatea utilizării calculatorului în toate şcolile, măcar 

pentru asigurarea reală a şanselor egale în educaţie. Calculatorul îşi găseşte utilitatea în fiecare domeniu al muncii de birou, 

de la secretariat şi personal, până la relaţii publice. Deoarece sistemele informatice moderne oferă toate datele şi 

informaţiile relevante din cadrul unei instituţii, folosirea lor nu este limitată numai la sarcinile de rutină. Ne îndreptăm spre 

societatea complet informatizată prin introducerea tehnicii de calcul precum şi a tuturor mijloacelor de comunicare de care 

este nevoie. Comunicaţiile globale prin satelit sunt de acum o realitate, ocolul Pământului într-un satelit artificial se face 

în 90 de minute , iar mesajele de telecomunicaţii, transmise prin echipamentele existente, fac acest ocol în câteva secunde 

indiferent că este vorba de mesaje scrise sau, de imagini. Calculatorul poate deveni un prieten de nădejde,  şi pentru elev, 

şi pentru profesor, atât timp cât graniţa dintre legal şi ilegal, dintre moral şi imoral este stăpânită de către profesor sau 

părinte. Chiar şi noi, adulţii, am prefera, în locul unui dicţionar prăfuit de franceză, o franţuzoaică, fie ea şi virtuală, suplă 

şi frumoasă,  care să ne vorbească (‹‹“Salut! C’”est encore moi!››“) Nu am mai adormi la ora de franceză, nu am mai fi 

plictisiţi şi cu ochii pe ceas, aşteptând cu  nerăbdare pauza.  Şcoala trebuie să manifeste deschidere, trebuie să acceptăm 

că,    acest controversat calculator  ocupă un loc important în viaţa elevilor noştri şi trebuie să valorificăm acest aspect, 

orientând acest contact spre informaţiile bune, nu spre cele rele. Teama profesorului că va pierde teren trebuie să dispară, 

pentru că, acest instrument, trebuie considerat un auxiliar preţios, care să acopere carenţele dotărilor de la majoritatea 

disciplinelor de învăţământ şi să formeze o echipă cu tabla, creta şi profesorul. Nu trebuie uitat că “ „a şti“ înseamnă şi “„a 
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face“. Calculatorul nu va înlocui profesorul, cum nici cartea nu a înlocuit lecţia de la clasă. Este greu, ca dascăl, având 

responsabilităţi imense şi salarii mizere, să faci faţă concurenţei materiale şi vestimentare impuse de trend-ul elevilor de 

bani gata, pregătiţi să insulte, să scuipe, să lovească şi să sfideze inteligenţa profesorilor lor. Din păcate, sistemul de 

învăţământ a avut mult de pierdut, dascălii plecând din ţară şi alegând calea demnităţii muncii, chiar dacă mulţi dintre ei s-

au transformat în muncitori pentru a scăpa de sărăcie şi umilinţă. Au rămas pe redute acei profesori care iubesc această 

meserie, considerând că nu este un eşec, chiar dacă prin toată truda şi efortul lor nu se mai bucură de acelaşi respect şi 

aceeaşi consideraţie ca altădată. Ţine doar de noi să re-inventăm şcoala românească, prima condiţie e să ne dorim  să 

gândim aplicat, să încercăm să ţinem pasul cu tehnologia modernă, fără să cădem în deznădejde. Viaţa şcolii ar deveni mult 

mai uşoară, parcursul elevului - ar fi decongestionat şi mai previzibil, iar percepţia dascălilor în societate s-ar îmbunătăţi. 

Şcoala românească a uitat complet, în tăvălugul luptei pentru supravieţuire politică, de capătul sensibil: profesorul. 
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Proiectarea unităţii de învăţare 

 

Profesor: Gheorghiţă Ramona Alina  

Şcoala Gimnazială nr. 41 Iaşi  

Modulul: Secretele limbii române  

Clasa: Programul ,, A doua şansă” Nivelul III 

Anul şcolar: 2021-2022 

Unitatea de învăţare: Cartea 

Nr. ore alocate: 6  

Nr. 

ctr 
Conţinuturi 

Competenţe 

specifice 
Activităţi de învăţare 

Resurse  

Forme de 

organizare 

 

Evaluare 
Tempo-

rale 
Procedurale Materiale Umane 

1  

 

 

 

Componentele 

unei cărţi 

 

 

 

 

1. 4, 2. 1, 3. 

1, 4. 2, 4. 4 

-citirea corectă a textului (citire în 

gând, în lanţ, ştafetă); 

-exerciţii de identificare a 

cuvintelor necunoscute şi găsirea 

înţelesului acestora; 

-alcătuirea orală de propoziţii în 

care să fie incluse aceste cuvinte; 

-stabilirea componentelor de bază 

ale unei cărţi (copertă, titlu, numele 

autorului, numele şi locul editurii, 

anul apariţiei, cotor, file, cuprins, 

capitol etc); 

pot fi  

  

  

 

3 ore 

 

 

 

Lectura 

explicativă 

Observaţia 

Conversaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

Ghidul 

cursantului 

Planşe 

Dicţionar 

Cărţi 

Fişe de muncă 

independentă 

Coli, lipici, 

carioci 

 

 

 

15 

 

 

 

Activitate în 

grup, 

frontală, 

individuală 

 

 

 

Analiza şi 

aprecierea 

răspunsurilor 

Temă de lucru în 

clasă 

Autoevaluarea 

Evaluarea orală 
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-stabilirea rolului fiecărui element 

al unei cărţi; 

-exerciţii de răsfoire a unei cărţi, 

reviste; 

-gruparea cărţilor după diferite 

criterii; 

-exerciţii de grupare a cărţilor după 

tipul literelor cu care sunt scrise; 

-exerciţii de diferenţiere a cărţilor 

după utilitatea lor; 

-confecţionarea unei cărţi; 

-exerciţii de utilizare a cuprinsului 

unei cărţi; 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

La bibliotecă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 4, 2. 1, 3. 

1, 4. 2, 4. 4 

-citirea corectă a textului; 

-exerciţii de identificare a 

cuvintelor necunoscute şi găsirea 

înţelesului acestora; 

-alcătuirea orală de propoziţii în 

care să fie incluse aceste cuvinte; 

-formularea de răspunsuri la 

întrebările ce vizează informaţii 

esenţiale sau de detaliu ce se 

desprind din textul citit; 

-identificarea personajelor din text; 

Joc de rol: La bibliotecă; 

 

  

 

 

 

 3 ore 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

explicativă 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Conversaţia 

Observaţia 

Jocul de rol 

 

 

 

 

 

 

Ghidul 

cursantului 

Fişe de lucru 

Fişa de 

împrumut 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

Activitate în 

grup, 

frontală, 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluez realizarea 

corectă a sarcinilor 

de lucru; 

Fişa de evaluare 

Aprecieri verbale 

Evaluarea reciprocă 
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Pagină de 

portofoliu 

-exerciţii de completare a unor 

enunţuri lacunare; 

-exerciţii de identificare a tipului de 

propoziţii; 

-exerciţii de plasare corectă a 

semnelor de punctuaţie; 

-exerciţii de construire a unor 

enunţuri care să conţină semnele de 

punctuaţie învăţate; 

-exerciţii de simulare a unei situaţii 

de comunicare cu parteneri diverşi 

(părinţi, profesori, colegi); 

-realizarea unui panou cu formule 

de politeţe; 

-exercitii de completare a unui 

dialog cu semne de punctuaţie 

corespunzătoare; 

-exerciţii de exprimare a propriilor 

opinii în legătură cu importanţa 

respectului faţă de semeni; 

-formule de iniţiere, menţinere şi 

încheiere a unui schimb verbal; 

-crearea unui dialog pe o temă dată; 

-exerciţii de folosire a unor formule 

de permisiune şi prezentare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

Explicaţia 

 Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghidul 

cursantului 

Fişe de lucru 

Fişa de 

împrumut 

Coli hârtie  

Panou 

Lipici 

Carioci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală, 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluez realizarea 

corectă a sarcinilor 

de lucru; 

Aprecieri verbale 

Evaluarea reciprocă 

Pagina de 

portofoliu 
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-selectarea formulelor de politeţe 

din texte date; 

-completarea unei fişe de împrumut 

a unei cărţi de la biblioteca şcolii; 
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Limba și literatura română predată interdisciplinary 

Pintilie Ana-Maria, Profesor de limba și literatura română 

Seminarul Teologic ,,Sfântul Apostol Andrei”, Galați 

 

 Problema interdisciplinarității îi preocupă în prezent pe mai mulți cercetători. Deși termenul e destul de recent, 

conceptele acesteia vin din antichitate. Încă din anii 1700, J-J. Rousseau susținea faptul că este nevoie de un curriculum 

care să se bazeze pe nevoile și interesele individului, care să studieze experiențele vieții cotidiene, întrucât curriculumul 

medieval era limitat și monodisciplinar [5, p. 230]. Abia în secolul al XIX-lea, L. N. Tolstoi a pornit de la ideea că ,,singura 

metodă educativă este viața însăși” și a încercat să creeze o ,,școală liberă”[6,  p.51] care să servească acestei idei. Astfel, 

începând cu secolul al XX-lea, au început să se creeze noi sisteme școlare bazate pe interesele elevilor, în care temele și 

problemele să fie studiate din perspectiva mai multor discipline. Interculturalitatea nu vizează doar abordarea clasică din 

perspectiva mai multor discipline, ci include și abordarea sistematică, realizarea de proiecte, studii de caz, care pun în 

valoare puterea de a crea și de a se autocrea folosind teoria inteligențelor multiple pentru fiecare individ în parte.  

 O definiție a interdisciplinarității abordează această problemă ca fiind o operație de conjugare a două sau mai 

multe conținuturi interdependente ale învățării, aparținând aceluiași domeniu, pentru a rezolva o problemă, a studia o 

temă sau a dezvolta deprinderi. Aceasta presupune intersectarea diferitelor arii disciplinare prin ignorarea limitelor stricte 

ale disciplinelor, prin încercarea de a găsi teme comune pentru diferite obiecte de interes, având ca scop învățarea eficientă, 

depășirea orizonturilor culturale, rezolvarea de probleme și luarea deciziilor analizând mai multe domenii de interes. 

 Prin interdisciplinaritate se realizează acțiunea deschisă dintre competențe sau conținuturi interdependente, 

folosindu-se două sau mai multe discipline, acestea rămânând de sine stătătoare, fără a se amesteca principalele conținuturi. 

Această știință dezvoltă competențele integrate/cheie, în cadrul cărora apar transferuri ale cunoștințelor de la o disciplină 

la alta, atât la nivel de programă și metodologie, cât și la nivel de concept și gândire [2]. 

 Interdisciplinaritatea este o temă actuală prin simplul fapt că modalitățile și strategiile de transmitere și 

interiorizare ale materiei în cadrul orelor reprezintă una dintre interesele principale ale actului de predare-învățare în 

pedagogia modernă. În abordarea interdisciplinară se realizează o formă de cooperare între discipline, încercându-se 

depășirea unor limite stricte ale acestora și căutându-se abordări noi ale anumitor teme. De asemenea, această abordare 

interdisciplinară poate duce la apariția unei discipline ,,hibrid” care pune accentul pe dezvoltarea competențelor-cheie. 

 În ceea ce privește învățământul românesc, idealul acestuia constă în dezvoltarea liberă, simplă și armonioasă a 

individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru 

împlinirea și dezvoltarea personală [4, p.2]. Elevul trebuie să fie capabil să-și creeze un ghid propriu de valori după care 

să se poată conduce toată viața. Școala românească, prin încercarea de a se plia pe nevoia elevului, îi oferă acestuia o paletă 

largă de discipline din care poate alege ceea ce e benefic pentru dezvoltarea sa în acord cu legile firești ale universului. 

 Disciplina Limba și literatura română vizează profilul absolventului de gimnaziu, având ca obiectiv atingerea unui 

nivel intermediar de deținere a competențelor-cheie [7]. 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 X-a. Prin lucrul 

interdisciplinar la nivelul gimnaziului, elevul reușește să-și comunice propriile idei, perspective, dorințe pentru viitor în 

limba maternă. De asemenea, acesta devine mai apropiat de cultură și de lumea sensibilă atunci când discută o temă atât 
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din perspectiva lingvistică, dar legându-se și de alte domenii, dezvoltându-și astfel spiritul critic și capacitatea de a-și 

promova opiniile.  

 Competențele-cheie reprezintă un pachet transferabil și multifunctional de cunoștințe, deprinderi (abilități) și 

atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea lor personală, pentru incluziune socială și inserție 

profesională. Acestea trebuie dezvoltate până la finalizarea educației obligatorii și trebuie să acționeze ca un fundament 

pentru învățarea în continuare, ca parte a învățării pe parcursul întregii vieți [1, p.11]. Învățarea trebuie să se facă din mai 

multe perspective pentru a se favoriza individului un traseu larg, plin de oportunități, din care acesta poate alege ceea ce e 

bine pentru el și ceea ce îi creează plăcerea de a descoperi, dar, mai cu seamă, posibilitatea de a se descoperi pe sine însuși. 

 Formarea competenței de comunicare în limba română în gimnaziu dezvoltă, prin procesarea de idei și opinii 

diferite, capacitatea elevului de a-și promova gândirea în cadrul unui dialog sau a unui grup de persoane ce discută anumite 

subiecte. Elevul are nevoie de încurajare și putere de a se autoafirma, de a contura planuri și soluții pentru situațiile în 

discuție. Prin competența lingvistică se favorizează o înțelegere a relației dintre normă și folosință și se încearcă o 

conștientizare a importanței codului lingvistic în procesul de comunicare. Limba română este instrumentul principal de 

coordonare a gândirii și de transmitere a acesteia în spațiul exterior, iar comunicarea lingvistică dă sens și contur în definirea 

ideilor, susținând totodată cultura și conștiința identitară a elevului de gimnaziu. 

 Interculturalitatea la orele de limbă și literatură română se bazează pe o interrelaționare între discipline, făcându-

se o legătură extinsă între comportament și context. Astfel, experiența culturală se dezvoltă, având ca efect capacitatea 

creierului de a vedea mai multe puncte de vedere și de a-l alege pe cel care se pretează cel mai bine pe scheletul cultural al 

elevului. Acesta conștientizează faptul că orice acces la învățătură presupune limba ca instrument principal de organizare, 

cunoaștere, și implicit, de definire a succesului școlar la toate disciplinele de gimnaziu, dar și prin respectarea normelor de 

comportament, asigurându-se astfel dezvoltarea competenței de a învăța să înveți care asigură învățarea pe întreaga durată 

a vieții.  

 În cadrul orelor de predare de limba și literatura română la clasa a V-a, elevii audiază poezia lui Mihai Eminescu, 

Sara pe deal, înainte de a o lectura în sala de clasă. Audiția are rolul de a-i ajuta să transpună imaginea audiată în cuvinte. 

Astfel, după audiție, copiii sunt rugați să realizeze un desen în care să ilustreze imaginea descriptivă a momentului de 

coborâre a serii pe pământ. Fiind o lecție de predare a textului literar descriptiv, prin audiție, desen și lectură, se dezvoltă 

competența-cheie de sensibilizare și exprimare culturală care sprijină elevul de gimnaziu în înțelegerea rolului identității 

culturale și lingvistice [7], astfel încât el să se poată dezvolta armonios în contextual social în care se află. Ca rezultat, a 

fost observată receptivitatea elevilor la mesajul poeziei și încercarea acestora de a se regăsi în versurile audiate. 

 Un alt exemplu pentru predarea interdisciplinară la limba și literatura română poate servi experimentul întreprins 

la clasa a VII-a la predarea textului liric Sufletul satului de Lucian Blaga. Copiii au vizualizat un scurt moment din 

ecranizarea Amintiri din copilărie de Ion Creangă, iar cerința a constat în realizarea unui desen în care să-și exprime 

propriile sentimente legate de viața la sat în contextul social actual.  Mai mult decât atât, fiecare copil a propus câte o 

melodie corespunzătoare mesajului redat în textul liric și în fragmentul ecranizat. Rezultatul a fost neașteptat, întrucât 

cincisprezece elevi din douăzecișicinci au asociat imaginii satului balada lui Ciprian Porumbescu, ode, chiar și doine 

populare care liniștesc și oferă sufletului liniștea și pacea atât de necesare într-o lume tumultoasă, plină de griji și greutăți. 

Astfel, pe lângă faptul că au reușit să atingă competența-cheie de comunicare în limba maternă, ei s-au axat și pe principiul 
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de a învăța să înveți din mediul înconjurător și de la oamenii care gravitează în jurul lor. Într-o lume televizată, plină de 

atracții virtuale, elevii clasei a VII-a au asociat mesajului de revenire la valorile de bază ale satului o baladă plină de pace 

și frumos.  

 Prin astfel de exerciții, se dezvoltă la elevi abilitatea de a-și exprima propriile sentimente în legătură cu mesajul 

textului, dar și capacitatea de a observa și analiza componentele tonului, ale intonației, care trezesc în ei abilități artistice. 

Fenomenul interdiciplinar demonstrează că frumosul există, că esteticul se adresează sensibilității umane, că între 

domeniile artei există aceleași motive, teme, idei, exprimate în limbaje diferite [3, p.69]. Prin încercarea de a realiza 

corelații între muzică și literatură, între artă și text literar, se urmărește perfecționarea și dezvoltarea simțului artistic al 

viitorilor oameni de cultură, 

Concluzii 

 Interculturalitatea prezintă intersectarea diferitelor arii culturale prin depășirea barierelor propuse de discipline, 

prin depășirea orizonturilor comune și are ca scop învățarea eficientă prin analiza mai multor domenii de interes. Abordarea 

interculturală în cadrul orelor de limba și literatură română este un domeniu care nu a fost suficient abordat, o comoară 

încă ascunsă în adâncul pământului, dar care, prin specificul ei, are nenumărate surprize de oferit. Prin interculturalitate 

putem deschide noi cărări spre autocunoașterea, dezvoltarea personală și culturală a fiecărui individ din societate.  
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Rolul învățătorului în formarea gândirii investigatoare prin intermediul matematicii 

 

Învățătoare: Taloș Lavinia 

Școala Gimnazială Nr. 1 Românași 

 

 Privită din perspectiva sistemică, școala reprezintă un ansamblu de componente rațional organizate și 

interdependente care asigură funcționalitatea ei internă, ca un tot unitar, urmărind realizarea anumitor obiective instructiv-

educative precise. Trei componente predominante alcătuiesc acest sistem, denumit școală: structura, procesul și produsul. 

Structura (organizarea) grupează ansamblul resurselor valorice, umane și materiale, aflate la dispoziția școlii. Procesul de 

învățământ întruchipează exercitarea funcțiilor (activităților) esențiale ale oricărei unități școlare – cele de predare, învățare 

și evaluare (concretizate în metode, procedee, strategii de acțiune utilizate, forme de activitate). Produsul reprezintă 

rezultatele oferite de școală societății și anume elevi formați, promoții de absolvenți. 

 În sensul ei profund, noțiunea de proces de învățământ este legată de cea de transformare. Dar despre ce 

transformări poate fi vorba? Pornind de la o definiție a învățării: „învățarea este o schimbare în comportamentul individual, 

ca urmare a trăirii unei noi experiențe proprii”, procesul de învățământ vine să provoace o schimbare în timp, în spațiu și 

în formă a experiențelor de cunoaștere, afectiv emoționale și acționale, aflate în posesia elevului, încât acestea să devină 

capabile de a genera, mai departe, schimbări în comportamentul său,  în structura cunoștințelor sau deprinderilor sale 

mentale ori motrice; să determine o trecere de la o stare a minții la o altă stare mentală etc. 

  Menirea procesului de învățământ este, deci,  să angajeze elevii în trăirea unor noi experiențe, organizate 

pedagogic, încât acestea să realizeze învățare. 

 Procesul de învățământ, ca activitate întreprinsă deliberat în vederea realizării unor scopuri, presupune cu 

necesitate o organizare. Programa școlară este un document curricular reglator, în care este prevăzută  într-o organizare 

coerentă, oferta educaţională a unei discipline, în concordanţă cu statutul pe care aceasta îl are în planul cadru de învăţământ 

(clasele la care se studiază, nivelul la care se studiază, aria curriculară căreia îi aparţine, numarul de ore alocate prin planul 

cadru).  

 Una dintre temele fundamentale din programa de matematică pentru învățământul primar este măsurarea. În 

practica didactică de zi cu zi, studiul măsurării este, de cele mai multe ori, redus la predarea câtorva unități de măsură, a  

multiplilor și submultiplilor lor și a transformării numerice dintre diferitele ordine de mărime. Ceea ce programa descrie 

ca studiul măsurării devine, astfel, în practică, un capitol oarecare de aritmetică. 

 Este adevărat că nu rareori învățătorii recurg la anumite mijloace didactice menite a realiza o punte între măsurarea 

spontană (implicită în multe dintre activitățile cotidiene ale copiilor) și procedee standardizate amintite mai sus. În cazul 

predării măsurării lungimii, un asemenea mijloc poate consta în aflarea dimensiunilor unor încăperi ori a curții școlii, 

folosind instrumente de măsură diferite sau chiar unități de măsură diferite. Dar, un asemenea mijloc didactic este privit, 

de regulă, ca o simplă cârjă didactică, o „Pons Assinorum", cum se spunea în Evul Mediu. Obiectivul final, adevăratul 

obiectiv urmărit de către învățător, vizează inculcarea unui set de automatisme și, din acest punct de vedere, modul în care 

s-a ajuns la ele are o semnificație cu totul secundară. 

 Această situație nu este tocmai surpinzătoare. Ea are ca sursă principală o anumită (pseudo) filosofie didactică, 

extrem de răspândită: „reducerea la un algoritm matematic". Potrivit acestei concepții, a preda matematica înseamnă a 

inculca un set de automatisme, corespunzând unui șir de proceduri matematice. Metafora potrivită pentru exprimarea unui 

atare mod de predare a matematicii este probabil deprinderea legării șireturilor: singurul lucru care contează este 

automatizarea procedurii, obținerea rezultatului în cel mai scurt timp posibil. 
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 Această filosofie are desigur valoarea ei. Dacă studiul matematicii s-ar reduce numai la cele câteva elemente 

introduse în școala primară, didactica legării șireturilor ar fi, într-un anumit sens, îndestulătoare. Dar școala primară nu 

poate fi socotită un scop în sine, ci doar o treaptă dintr-un lanț complicat. Deși formarea anumitor automatisme rămâne un 

lucru important, învățarea nu se poate reduce la atât. 

 În perspectiva învățării permanente, a învăța nu mai poate însemna a asimila un set de informații, oricât de 

importante ar fi acestea la un moment dat sau într-un context dat. Învățarea devine un „proces de construcție", de 

„experimentare". Asimilând un conținut didactic dat, copilul experimentează de fapt cu sine însuși. Acest proces este unul 

complicat care necesită, ca o premisă obligatorie, asigurarea unui exercițiu didactic adecvat, a unui univers în care copilului 

să-i fie recunoscut „dreptul" de a face „propriile" experiențe, de a încerca „propriile" idei, de a greși, de a avea „propriul" 

ritm, „propriile" preferințe și antipatii etc. 

 O consecință importantă este aceea că predarea de informații ori depinderi nu mai poate reprezenta centrul 

activității didactice. Copilul însuși, cu propriile experiențe, idei și rătăciri trebuie să ocupe acest loc. 

  În condițiile unei didactici care așază - nu doar la modul declarativ- în centrul ei copilul și nu informația, rolul 

învățătorului nu mai poate fi acela de a „spune" elevilor ceea ce aceștia trebuie să reproducă. Profesorul nu mai poate fi,  

pur și simplu, o pâlnie prin care informațiile acumulate în cultură se scurg mai departe spre copil. 

  Acest „nou" rol a fost perfect caracterizat de către cunoscutul filosof american John Dewey. Într-un scurt articol, 

publicat în 1938 și intitulat „Către cei care aspiră la meseria de profesor", Dewey descria calitatea fundamentală a dascălului 

astfel: „Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se mișcă în armonie cu mințile elevilor săi, trăind 

împreună dificultățile și victoriile intelectuale deopotrivă." 

 Matematica este disciplina care prin însăși esența ei poate și are menirea de a forma o gândire investigatoare, 

flexibilă, creatoare, o apropiere de cunostințele noi și în general o apropiere de necunoscut printr-un adevărat stil de 

cercetare.  

 Dezvoltarea uimitoare pe care a atins-o matematica în epoca contemporană, pătrunderea ei în aproape toate 

domeniile de cercetare și contribuția pe care o aduce la dezvoltarea tuturor stiințelor, ca și contribuția adusă la studierea și 

dirijarea științifică a procesului de învățământ și chiar a întregului sistem de influențe implicate în procesul formării omului, 

constituie argumente incontestabile privind necesitatea asimilării ei la un nivel superior. 

 Matematica înseamnă gândire, gândire organizată, în ultima perioadă extinsă, prelungită cu ajutorul 

calculatoarelor electronice. „Nu există gândire organizată fără matematică” spunea Mircea Malița. Nu există decizie fără 

cântărire de obiective cel puțin. Pentru a decide, cineva trebuie să spună ce vrea. Ca să spună ce vrea, trebuie să aleagă. Ca 

să aleagă, trebuie să compare și să afirme că pentru el obiectivul 1 are mai mare importanță decât obiectivul 2. Ori 

comparația este o relație matematică. 

 Pregătirea matematică a omului epocii contemporane nu se poate limita la instruirea matematică. Matematica „de 

depozit” nu mai are astăzi valabilitate, pe de o parte pentru că este repede depășită, pe de altă parte concepe o matematică 

neproductivă. Matematica se învață nu pentru a ști, ci pentru a se folosi, pentru a se face ceva cu ea, pentru a se aplica în 

practică. 

 De aceea, nu simpla instrucție matematică trebuie să dobândească elevii, ci educație matematică, aceasta 

constituie una din cele mai importante componente ale culturii generale a omului. Cadrul didactic are datoria să găsească 

mijloacele cele mai eficiente pentru a insufla copiilor dorința de a se autodepăși, să le cultive pasiunea pentru nou, 

îndrăzneala și inteligența creatoare. 
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MECANISME SIMPLE-PLANUL ÎNLINAT 

   ANDREI FLORINA 

   LICEUL PEDAGOGIC ,, MATEI BASARAB SLOBOZIA’’, IALOMIȚA 

 

 

CLASA  A VII-A LECȚIE INTERDISCIPLINARĂ MATEMATICĂ-FIZICĂ 

COMPETENȚE GENERALE 1. Investigarea ştiinţifică structurată, în principal experimentală, a unor fenomene fizice simple, perceptibile 

 2. Explicarea ştiinţifică a unor fenomene fizice simple şi a unor aplicaţii tehnice ale acestora 

 3. Interpretarea unor date şi informaţii, obţinute experimental sau din alte surse, privind fenomene fizice simple şi aplicaţii tehnice ale 

acestora 

COMPETENȚE SPECIFICE Să recunoască și să reprezinte forțele care acționează asupra unui corp pe un plan înclinat, să exprime condiția de echilibru. 

Să recunoască starea mecanică a diferitelor corpuri pe un plan înclinat. 

Să aplice funcții trigonometrice în triunghiul asociat planului înclinat, să aplice reguli de calcul. 

Să calculeze componentele greutății - paralelă și perpendiculară  

Să recunoască utilizarea unui plan înclinat în viața cotidiană 

FORME DE ORGANIZARE A 

ACTIVITĂȚII 

- integratoare, interdisciplinară, modulară 

-frontală, pe grupuri de lucru, individuală 

TIPURI DE INTERACȚIUNI Profesor-elev, elev-elev 

STRATEGII DIDACTICE -conversația euristică, învățarea activă, învățarea prin cooperare, investigația, metoda gândiți-lucrați în perechi-comunicați, tehnica de învățare 

bazată pe comunicare  – linia valorilor 

MATERIALE DIDACTICE -manual, caiet, materialele experimentului – dinamometru, corp, plan înclinat/  calculator, videoproiector 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

ETAPELE LECȚIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR 

MOMENT  

ORGANIZATORIC 

-notează  elevii absenți 

-asigură condiții optime  desfășurării lecției 

-se pregatesc pentru activitate 
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REACTUALIZAREA 

CUNOȘTINȚELOR 

Ce este greutatea? 

Care sunt caracteristicile acestei forțe - direcție, sens, mărime? 

-elevii răspund întrebărilor, folosind cunoștințele anterioare 

CAPTAREA ATENȚIEI  https://youtu.be/ecg4lEG3Vfc  pârtia Carp, Sinaia, 2021  

ANUNȚAREA TEMEI ȘI A 

OBIECTIVELOR PROPUSE  

-anunță tema și etapele de desfășurare - notează în caiete 

DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII 

ASIMILAREA CUNOȘTINTELOR DE BAZĂ 

Recunoașterea unui plan înclinat. Caracterizarea sa din punct de vedere matematic - unghi, bază, înățime, lungime 

Reprezentarea forțelor care acționează asupra unui corp aflat pe planul înclinat. 

Verificare experimentală. 

https://youtu.be/zzT4bDjVKLY - planul înclinat abordare matematică-fizică 

TEHNICA DE INVATARE BAZATA PE COLABORARE, LINIA VALORILOR 

-profesorul lansează întrebarea– Care este motivul pentru care se utilizează plan înclinat pentru transportul  pietrei extrase din carieră ? Din ce motiv este obligatorie rampa de acces? De 

ce acoperișul caselor de la munte este mai ascuțit, în comparație cu cel al caselor de la șes? 

-elevii au formulat răspunsuri  argumentate în scris 

-profesorul a cerut elevilor să se înscrie la capetele liniei valorilor DA, NU  sau în centru pentru NU ȘTIU  și se discută răspunsurile, se argumentează alegerile facute.  

METODA –GĂNDIȚI-LUCRAȚI ÎN PERECHI-COMUNICAȚI     - profesorul adresează întrebari deschise  

Ce forțe acționează asupra unui corp aflat pe un plan înclinat? 

Care este expresia matematică a greutății tangențiale? Ce efect are aceasta? 

Ce formulă matematică are greutatea normală? Ce efect are aceasta? 

Ce este normala la plan în acest caz? 

Cum se aplică teorema lui Pitagora în  cazul componentelor greutății ? 

Care este rolul unui plan înclinat în sistemul mecanic? 

-elevii redactează răspunsuri proprii, se formează grupuri a câte doi elevi și se compară răspunsurile, se analizează rezultatul activității de investigație-elevii editează răspunsuri proprii;-

se formează grupuri a câte doi elevi și se compară răspunsurile, se analizează rezultatul activității de investigație 

   

https://youtu.be/ecg4lEG3Vfc
https://youtu.be/zzT4bDjVKLY
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OCHI, CINEMA, LUNETĂ 

 

ANDREI ALBERT, profesor fizică.,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, SF. ANDREI'', SLOBOZIA 

 

CLASA  A VIII-A LECȚIE PLURIDISCIPLINARĂ 

COMPETENȚE GENERALE Descrierea calitativă a unor fenomene fizice simple identificate în natură și în aplicații tehnice uzuale 

COMPETENȚE SPECIFICE - recunoaşterea particularităţilor şi detaliilor studierii unui fenomen fizic (mărimi fizice, unităţi de măsură, instrumente de măsură 

etc.) 

 - explicarea din punct de vedere fizic a unor noţiuni studiate la alte discipline (geografie, biologie) şi/sau identificarea unor 

repere istorice în apariţia şi evoluţia unor termeni, explicaţii, teorii asupra unor fenomene fizice discutate 

 - identificarea relaţiilor de tip cauză-efect în cazul unor fenomene fizice  

-dezvoltarea abilităților de studiu individual 

-dezvoltarea abilitaților de relaționare în grup 

FORME DE ORGANIZARE Echipe de proiect 

TIPURI DE INTERACȚIUNI Profesor-elev, elev-elev 

TIPURI , STRATEGII DE 

EVALUARE 

-observarea sistemică 

-comunicarea rezultatelor 

STRATEGII DIDACTICE -conversația euristică 

-investigatia 

- activitate de proiect 

MATERIALE DIDACTICE -calculator, videoproiector 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

ETAPELE LECȚIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR 

MOMENT  -pregătește materialul didactic -se pregatesc pentru activitate 
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ORGANIZATORIC -notează în catalog elevii absenți 

-asigură condiții optime pentru desfășurării lecției 

REACTUALIZAREA 

CUNOȘTINȚELOR 

Ce  este refracția luminii? 

Cum se clasifică imaginile? 

În ce condiții un ochi are senzația de vedere? 

-elevii răspund întrebărilor, folosind cunoștințele 

anterioare 

CAPTAREA ATENȚIEI 

 https://youtu.be/lXyWlCFE6mk  primul film Lumiere  

 

DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII 

APELAREA  CUNOȘTINTELOR ANTERIOARE 

Recunoașterea elementelor sistemului optic. 

Reprezentarea sistemului optic pentru refracția luminii  

STABILIREA GRUPELOR DE LUCRU – se stabilesc 4 grupe de lucru, denumite -  BIOLOGII, FIZICIENII, ASTRONOMII și ARTIȘTII. 

 Activitatea de investigație se va desfășura după următorul scenariu:  

 

GRUPA 1-,, BIOLOGII’’ GRUPA 2- ,, FIZICIENII’’ GRUPA 3-,, ASTRONOMII’’ GRUPA 4- ,,ARTIȘTII’’ 

 Ochiul-alcătuire și funcționare 

Ochi normal- caracteristici 

 Defecte de vedere și corecția 

acestora 

Iluzii optice 

 

Refracția luminii- reprezentare și legi 

Lentile-clasificare și tipuri de imagini 

obținute 

Aparatul de fotografiat- funcționare 

Iluzii optice 

Luneta-istoric 

Telescopul-istoric 

 

Aparatul de proiecție- istoric 

Camera video-istoric 

Aparatul de fotografiat-istoric 

Film foto alb-negru/ color/ 

digital 

Cinema-alb-negru/ color, 

sonor 

Iluzii optice 

 

 

https://youtu.be/lXyWlCFE6mk
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OBȚINEREA  PERFORMANȚEI  

ACTIVITĂȚII 

-apreciază răspunsurile elevilor pe tot parcursul proiectului 

 

 

Fiecare grupă de elevi are activitatea de investigație și apoi 

de selecție a informațiilor culese. Se realizează un 

material, ca produs de proiect , prezentat de către liderul 

fiecărei grupe. 

EVALUAREA  Profesorul apreciază grupurile de lucru/elevii după performanțele 

obținute în grupele de lucru creșterea stimei de sine in studiul 

individual / de grup 

Elevii fac aprecieri privind prezenrtările colegilor. 

Elevii formulează opinii despre performanțele realizate în 

grupurile de lucru. 

Elevii fac aprecieri pentru rolurile de grup asumate. 
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Ce am învățat? 

Ce știam despre planul înclinat? Ce forțe acționează asupra 

unui corp aflat pe planul 

înclinat? 

Cum se formulează condiția 

de echilibru pentru un corp 

aflat pe un plan înclinat? 

Cum recunosc un plan 

înclinat? 

Ce aplicații are acest mecanism 

simplu? 

Lecția de astazi a 

fost interesantă 

pentru că: 

Cum aplic cunoștințele în situații reale? 
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O educație digitală de calitate 

 

Profesor: Peștean Valeria  

Colegiul Național „Preparandia- Dimitrie Țichindeal” Arad 

 

Apreciem că învățarea din greșeli este un resort care își extinde efectul în procesul de integrare, cu precauție, a 

noilor tehnologii informațilonale în desfășurarea lecțiilor. Urmare a practicării acestui demers, profesorul se abilitează din 

ce în ce mai mult în folosirea TIC cu scopul facilitării procesului de predare-învățare și dezvoltă ca atitudine interesul 

pentru atingerea unor scopuri educaționale diverse ce valorifică învățarea sincron sau asincron a elevilor. Relevanța pentru 

profesor și puterea acestei forme de învățare am verificat-o la profesorii din învățământul primar cuprinși în cercetare prin 

intermediul instrumentului specific creat și folosit. Suntem convinși că profesorii pentru învățământul primar care au trăit 

la cote înalte consecințele învățării din greșeli sunt adepții unei mentalități de creștere, aspect care îi plasează în zona 

posibilității de a acționa constructiv nu numai pentru propria lor dezvoltare profesională, ci și în direcția promovării unor 

noi strategii de abordare pentru dezvoltarea creierului elevilor cu care lucrează. 

Interacțiunea elevului cu materialul de învățat este o cale de eficientizare a lecțiilor desfășurate în manieră digitală. 

Aceasta devine cu atât mai productivă cu cât generează, în zona afectivității elevilor, emoții și sentimente care sunt similare 

celor pe care le trăiesc în timpul practicării spontane a jocului. Prezența acelorași trăiri afective este premisa validării 

jocului și sub un alt aspect: „Jocurile au intrat în strategia științei moderne, realizând astfel performanța de a putea fi 

apreciate atât sub aspectul gratuității și amuzamentului, cât și sub acela al funcției de cunoaștere, deci ca model cognitiv” 

(Marcus, 2003). Așadar, dimensiunea emoțională a învățării este asigurată dacă profesorul pentru învățământul primar le 

predetermină elevilor trăiri recum: libertatea, mirarea și curiozitatea. 

Apreciem că folosirea potențialului tehnologic pentru sprijinirea învățării școlare este un demers didactic potențat 

prin inserarea în structura unui plan de lecție a elementelor care, bazându-se pe interacțiune și colaborare, le stimulează 

substanțial elevilor mirarea și curiozitatea. Ideea este susținută și de studiile efectuate asupra specificului jocului copilului 

contemporan: „Cei din Generația Net vor ca distracția și joaca să fie părți componente ale muncii, școlii și vieții sociale” 

(Tapscott, 2011). 

Angajarea elementelor specifice activităților ludice în activitățile de învățare propuse elevilor este o acțiune 

efectuată de către profesorul pentru învățământul primar care este generatoare de schimbare calitativ superioară în 

comportamentul elevilor. La nivelul învățământului românesc contemporan, corelarea învățării cu jocul în cadrul 

activităților digitale reprezintă o cale de a limita predarea în on-line la o simplă livrare de conținut. Aceasta se impune cu 

prioritate cu atât mai mult cu cât „ ...se promovează activitățile integrate, fundamentate pe o abordare curriculară complexă 

... susțin eliminarea delimitărilor teoretice dintre joc și învățare, propunând totodată armonizarea celor două forme 

tradiționale de activitate fundamental-umană până la momentul realizării unitare, simetrice a lor, agreându-se în mod 

justificat ideea de joc ca tip de învățare integrată”(Catalano, Albulescu, 2018). 

Profesorii pentru învățământul primar dobândesc, în cadrul orelor digitale puterea de a insera grade de libertate 

lărgite în acțiunile specifice elevilor, dacă le permit acestora să efectueze acțiuni precum: alegerea partenerilor, adoptarea 

de decizii asupra duratei jocului, alegerea metodelor de rezolvare a sarcinilor de lucru, alegerea variantelor de rezolvare a 

unei sarcini problematizante, alegerea și modificarea regulilor, a convențiilor ori a planului inițial, distribuirea rolurilor, 

alegerea variantelor de acțiune. Dacă proiectând și conducând activități de învățare destinate elevilor, în timpul activității 

digitale, profesorii pentru învățământul primar vizează și asigurarea libertății de acțiune și decizie a elevilor, atunci 
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libertatea este asigurată. Întemeiem această aserțiune pe evidenta legătură pe care o crează, într-un astfel de context, cu 

interesele elevilor, cu acele elemente care au o legătură directă cu vârsta acestora. 

Una dintre dimensiunile în care plasăm, din considerente de analiză, deciziile dezirabile ale actorilor angajați în 

actul didactic care presupune asigurarea calității orei digitale este valorificarea învățării individuale. Pe aceasta o apreciem 

a fi  o cale de a construi cunoașterea care, „solicită elevilor să genereze idei și înțelegeri noi (pentru ei), prin interpretare, 

analiză, sinteză sau evaluare, inclusiv prin aplicarea cunoștințelor astfel construite în contexte noi și prin corelarea mai 

multor discipline de studiu”(după „Criterii în abordarea învățării în secolul 21”). În situația în care construirea cunoașterii 

devine cerința principală, activitățile de învățare ar trebui realizate trecând granițele disciplinelor. În contextul specific al 

formei de învățare on-line, valorificarea învățării individuale este corelată cu stabilirea de legături cu ceilalți, respectiv cu 

cadrul didactic și cu colegii. Relaționarea se poate concretiza în stârnirea reacțiilor de apreciere, admirație, acceptare din 

partea colegilor, la descoperirea naturii și relevanței muncii unui coleg. 

Acest aspect le-am investigat în cercetarea pe care am realizat-o cu scopul de a descperi ponderea acestei 

preocupări a profesorilor din învățământul primar în ansamblul demersurilor care demonstrează disponibilitatea acestor 

profesioniști pentru angajarea într-o situație specifică, inedită și provocatoare. Concretizarea interacțiunii o ilustrăm prin 

comportamente care sunt inițiate de către profesor, în vederea activării elevilor, precum: oferirea de feed-back frecvent, 

personal, autentic; corectarea materialelor elevilor pentru a le dezvolta strategii despre cum învață ceea ce învață, aprecierea 

intervențiilor elevilor, comunicarea concluziilor activităților desfășurate astfel încât elevii să se simtă motivați și conectați.  

Ancheta bazată pe chestionar este metoda de bază utilizată în cercetarea întreprinsă. Unele dintre întrebările 

chestionarului sunt deschise și permit profesorului să ofere răspunsuri care presupun valorificarea experienței profesionale 

deținute precum și rezultatul reflecției personalizate pe care a realizat-o ca urmare a desfășurării orelor digitale. Alte 

întrebări sunt închise, oferind variante de alegere.  

Din rezultatele obținute în urma aplicării chestionarului reiese cu claritate că profesorii investigați acordă învățării 

sensul unei căutări, a unui proces și, prin urmare, se plasează pe calea preocupărilor esențiale de a-i învăța pe elevi să 

învețe. Practicile derivate din abordarea de pe fundamente ludice a sarcinilor didactice se înscriu într-un foarte vast 

repertoriu din cuprinsul căruia selectăm, spre exemplificare, următoarele: 

-Sarcini care solicită elevii să creeze – 73% (povești, finaluri, probleme după imagini, lucrări practice, compuneri, texte 

după benzi desenate, povești cu personaje imaginare, rețetă de prăjituri folosind fracțiile, un obiect folosind dopuri, dialog 

după imagini, versuri, diferite obiecte prin tehnici cunoscute/mai puțin cunoscute, prin aplicația Wordart – substantivul); 

-Sarcini care solicită elevii să observe – 76% ( lucrări ale colegilor, diferențe între imagini date, condițiile de viață ale unei 

plante pe o durată mai lungă de timp (o lună), un experiment, un filmuleț, o prezentare PPT, comportamentul colegilor și 

al lor propriu, prin aplicația explore.org – Viața animalelor, cum diferă activitatea online de cea fizică etc.) 

- Sarcini care solicită elevii să își asume riscuri – 43% (să scrie pe Mentimeter activități dorite de ei în vacanță, pictura cu 

paiul, confecționarea de ștampile, rețeta de aluat, orientarea în spațiu prin aplicația Google Earth etc.). 

- Sarcini care solicită elevii să încerce – 30% (Viața plantelor prin aplicația Stop Motion, modalități de rezolvare a 

exercițiilor, experimente, să argumenteze personaje pozitive și negative, să realizeze un ciclon în interiorul unei sticle etc.). 

- Sarcini care solicită elevii să își imagineze – 48% (că sunt în pielea unui copil cu CES, că sunt ajutoarele lui Willy Wonka 

și să spună ce rețetă ar inventa ei, un simbol al clasei prin intermediul aplicatiei Mentimeter, jocuri, povești, vizite virtuale, 

finaluri diferite pentru un text narativ dat, cum ar fi să trăim în vremurile unui personaj istoric, sau pe teriotoriul României 

înainte de... etc.). 
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Rezultatele cercetării arată că atitudinea profesorilor pentru învățământul primar față de proiectarea, organizarea 

și conducerea activității didactice în sistem digital este, de cele mai multe ori, neutră deoarece nu s-au înregistrat corelații 

semnificative între învățarea proiectării și desfășurării orei în format digital – experiență pe care au trăit-o ca proces - și 

abilitatea de a le oferi elevilor conținut interactiv, care să predetermine trăirea de către aceștia a stării de bine în timpul 

orelor digitale. Cu alte cuvinte, deși sunt convinși că au evoluat în demersul de abilitare digitală, subiecții cuprinși în 

cercetare nu fac dovada transpoziției didactice care le-ar permite să devină promotori ai învățării digitale pentru elevii lor. 

Concluzia pe care am desprins-o este: Deși profesorii pentru învățământul primar sunt adepții unei învățării în 

sensul unei căutări – element ce corespunde mentalității de creștere -, ei nu o promovează semnificativ în proiectarea 

activității de învățare, fapt ce nu conduce la o schimbare majoră. În urma analizei întreprinse pe marginea rezultatelor 

cercetării efectuate, conchidem că crearea de contexte de învățare digitală este o abilitate care se cere a fi perfecționată în 

contextul formării continue a profesorilor pentru învățământul primar. 
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PROGRAMA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

OPȚIONAL VOLEI- „ Voleiul –un sport elegant”     

 

AUTOR: Cornea Maria 

Școala Gimnazială Nr.10 Rm. Vâlcea 

 

CLASA: a V a 

DURATĂ: Un an școlar-2021-2022 

NUMĂR DE ORE PE SĂPTAMÂNĂ: 1 oră   

TIPUL OPȚIONALULUI: Opțional în cadrul disciplinei educație fizică și sport 

 

CUVINTE CHEIE:  copii sănătoși, activități educative, modelare și socializare, drum 

către performanță. 

ARGUMENT 

Sportul este vital în viața omului. Indiferent de vârstă, activitatea fizică aduce beneficii 

pentru sănătate, și este importanț la orice vârstă.  

În viața copiilor, satisfacerea nevoii de mișcare și de competitivitate are valențe 

deosebite pentru dezvoltarea lor, ca adolescenți și apoi ca adulți. 

Datorită practicării exercițiilor fizice, copiii vor dobândi competențe in diferite domenii necesare evoluției lor. 

 Contribuția sportului în modelarea absolventului de gimnaziu este esențială prin formarea unor competențe de 

comunicare, tehnico-științifice,sociale de antreprenoriat și cultural –artistice. 

        

NOTĂ DE PREZENTARE:  

Voleiul, alături de celelalte jocuri sportive, ocupă un loc aparte, important, in sistemul nostru de educație fizică concurând 

prin valoarea lui practică și educativă, la procesul complex al educației multilaterale a tineretului. Datorită valorii educative 

și formative, a multiplelor calități pe care le dezvoltă voleiul deține un rol extrem de important in educația fizică și sportului 

de masă. 

 Voleiul este un joc sportiv colectiv in care jucătorii celor două echipe nu vin în contact direct în timpul desfăsurării 

disputei, iar acțiunile la minge se efectuează cu mâna liberă și de ceva timp si cu piciorul sub forma de apărare sau de atac. 

 Deoarece jucătorii nu vin in contact direct, jocul de volei poate fi practicat de jucători de la cei mai mici până la vârstnici; 

Voleiul se poate practica la orice varstă, se poate practica atât in scop recreativ cât și de performanță; 

Echipamentul necesar este foarte simplu si nepretențios, sportul în sine, necesită instalații puține și poate fi insușit relativ 

repede. 

Voleiul are multiple valențe care contribuie la dezvoltarea copilului si adolescentului : 

Imbunătățește viteza de reacție; 

Crește forța musculară; 

Contribuie la dezvoltarea marilor funcțiuni ale organismului; 

Sporește capacitatea de atenție distributivă; 

Imbunătățește, manualitatea,psihomotricitatea si orientarea spațio-temporală. 

Competențe generale: 

1.Utilizarea efectelor favorabile ale voleiului cu toate valențele sale pentru optimizarea stării de sănătate; 

2.Utilizarea achizițiilor specifice voleiului in vederea dezvoltării fizice armonioase si a capacității motrice; 

https://www.hervis.ro/store/blog/volei#3
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3.Demonstrarea unui comportament adecvat si spirit de fair play ca practicant sau spectator al voleiului. 

 

Competențe specifice și exemple de activități de învățare: 

1.1  Practicarea exercițiilor specifice voleiului în scopul dezvoltării marilor funcțiuni ale organismului; 

Activități de învățare: 

- Executarea unor procedee tehnice in structuri motrice simple, 

- Efectuarea unor sarcini de instruire în concordanță cu starea de sănătate din momentul desfășurării 

activității; 

- Respectarea regulilor de angajare a organismului în efort și de revenire a acestuia după efort; 

- Recunoașterea nivelului de dezvoltare a propriei capacități de efort. 

2.1 . Însuşirea elementelor de bază specifice voleiului 

Activități de învățare: 

- prezentarea materialelor necesare practicării voleiului: mingea, fileul, stâlpii și tijele care delimitează spațiul de joc; 

- exerciții de acomodare cu mingea, terenul și sala; 

- exerciţii pentru învățarea pasei de sus si de jos; 

- exerciţii de însuşirea poziţiei fundamentale de bază si mișcare în teren; 

- exerciţii pentru însușirea deplasărilor specifice în teren. 

2.2. Însușirea procedeelor tehnice simple specifice voleiului 

Activități de învățare: 

- învățarea pasei cu doua mâini de sus; 

- învățarea pasei cu doua mâini de jos; 

- învățarea serviciului de jos; 

- organizarea celor trei lovituri; 

- invățarea jocului de 4X4 cu obligativitatea celor trei lovituri avand posibilitatea sa prindă mingea la a doua lovitură( la 

pasa ridicatorului; 

- noțiuni teoretice simple privind modelul final de joc cu 6 jucători. 

 

2.3 . Însușirea regulilor jocului de volei 

Activități de învățare: 

- însușirea regulamentului pentru jocul rezervat copiilor,respectiv 4X4; 

- însușirea noțiunilor de punct câștigat, punct pierdut, set ,meci ,tie-break; 

-învățarea rotației jucătorilor în teren; 

- însușirea noțiunilor simple pentru modelul final de joc. 

2.4  Aplicarea regulilor însușite în jocul de minivolei(4X4) 

Activități de învățare: 

Jocuri cu efectiv redus, joc cu temă, joc 4X4 

3.1.  Manifestarea în întreceri a trăsăturilor psihice dominante, specifice voleiului 

- reglarea propriului comportament în raport cu situațiile apărute în condițiile de pregătire; 

- reglarea propriului comportament în raport cu situațiile apărute în întreceri; 

- manifestarea dârzeniei pentru obținerea unui rezultat pozitiv în întreceri. 
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Conținuturile învățării: 

1.Noţiuni specifice voleiului: 

- prezentarea generală a jocului; 

- prezentarea materialelor necesare practicării voleiului; 

- prezentarea termenilor specifici acestui sport (mingea, fluierul,serviciul, lovitura de atac, preluarea, blocajul). 

2.Învăţarea şi dezvoltarea deprinderilor specifice voleiului 

- poziția mâinilor la pasa de sus; 

- poziția brațelor, a picioarelor și a trunchiului la preluarea de jos; 

- poziţia fundamentală în jocul de volei; 

- deplasările specifice, cu pas adăugat, cu pas încrucișat; 

- pase successive între doi parteneri; 

- serviciul de jos; 

- preluarea din serviciul de jos; 

- lovitura de atac; 

- preluarea din atac; 

- jocul 2X2; 

- jocul 4X4 model final. 

3.Dezvoltarea calităţilor motrice de bază 

- viteza: de reacție, de execuție, de deplasare, de repetiție; 

- capacități coordinative: coordonare segmentară, coordonare vizual-motrică, simțul mingii, echilibru, precizia mișcării, 

orientare spațio-temporală, lateralitatea; 

- rezistenţa: generală anaerobă, aerobă; 

- forța: generală, explozivă. 

Sugestii metodologice: 

- proiectarea instruirii într-o structură care să faciliteze parcurgerea sistematică a sistemului de competenţe şi conţinuturi 

în unităţi de învăţare coerente, evaluabile; 

- exersarea de structuri motrice conţinând deprinderi, în succesiuni variate; 

- exersarea unor structuri motrice proprii voleiului pentru dezvoltarea calităților motrice; 

- exersarea componentelor mecanismului de bază al fiecarui procedeu; 

- exersarea unor procede tehnice înlănțuite în acțiuni simple; 

- exersarea procedeelor tehnice în structuri tehnico-tactice; 

- exersarea procedeelor tehnice și a acțiunilor tactice în condiții de întrecere/concurs, fair-play și respect față de adversari 

și coechipieri. 

 

Evaluare semestrul I: 

- pasarea corectă a mingii cu două mâini de sus; 

- executarea corectă a pasei de jos;  

- ținerea mingii în aer prin pase successive de sus si de jos. 

 Evaluare semestrul II: 

- executarea corectă a serviciului; 
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- executarea corectă a preluării din serviciu; 

- executarea corectă a loviturii de atac; 

- joc 4X4. 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. CROITORU DOINA. –ALGORITMIZAREA TRASEULUI METODIC ÎN VOLEI. BUCUREȘTI 1992 

 2. MANNO R.- APRECIEREA CALITĂȚILOR MOTRICE LA SPORTIVII  JUNIORI 

 3. NICU ALEXE.- ANTRENAMENTUL SPORTIV MODERN, EDITURA EDITIS, BUCUREȘTI, 1993 

4.PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT CLASELE V-VIII 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2409 

PROIECT DIDACTIC 

 

Alb Ionela 

Gradinita cu P.P. Nr. 5 Zalau 

 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și explorarea mediului 

DISCIPLINA: Matematică 

TEMA LECȚIEI: :  Compunere și rezolvare de probleme 

TIPUL LECȚIEI:  Consolidare 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

● O1- să verbalizeze răspunsul corect al problemelor; 

● O2- să compună cerința problemei pe baza operațiilor de adunare și scădere; 

● O3- să respecte etapele rezolvării unei probleme; 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

● Forme de organizare: frontal, individual 

● Metode și procedee folosite: explicația, conversația, exercițiul, problematizarea 

● Mijloace didactice: jetoane, manual, caiete, tablă, bulinuțe, frunze, copăcel. 

 

DURATA: 50 de minute 

 

 

 

 

 

 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2410 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

ETAPELE 

LECȚIEI 

ACTIVITATEA STRATEGIA DIDACTICĂ 

 PROPUNĂTOAREI ELEVILOR METODE ȘI 

FORME DE 

ORGANIZAR

E 

MIJLOAC

E 

1.Moment 

organizatoric 

-se aerisește sala de clasă 

-se pregătesc materialele necesare desfășurării 

lecției 

-„Bună ziua, dragi elevi! Numele meu este 

Lavinia, iar astăzi vom desfășura ora de 

matematică împreună.” 

 

-își pregătesc materialele 

necesare 

-„Bună ziua, Lavinia!” 

 

frontal 

 

2.Verificarea temei Se realizează controlul cantitativ și calitativ al 

temei pentru acasă. 

 

Se citesc rezultatele exercițiilor de la temă, iar 

dacă cineva nu a înțeles un exercițiu îl facem la 

clasă. 

 

-Sunt atenți la rezultate, iar 

dacă este cazul corectează. 

Frontal 

 

 

Individual  

 

Caietele de 

temă 

3.Reactuallizarea 

cunoștințelor 

„-Dragii mei, vom juca un joculeț. Eu vă pun 

câteva întrebări, iar voi va trebui să răspundeți 

oral.” 

  ,,-Care este jumătatea numărului 100?,, 

  ,,-Care sunt vecinii numărului 836?,, 

 

 

 

 

-Jumătatea numărului lui 100 

este 50. 

 

 

 

-frontal 
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  ,, Care este dublul numărului 50?,, 

 

  ,, Cât este 148 mărit cu 2?,, 

  ,,Care este cel mai mare număr par format din 

două cifre?,, 

 

  ,,Care este cel mai mic număr impar format din 

trei cifre?,, 

 

  ,,Cum se numesc numerele care se adună?,, 

 

  ,,Cum se numește rezultatul adunării?,, 

  ,,Cum se numește numărul din care se scade?,, 

 

  ,,Cum se numește numărul care se scade?,, 

 

  ,,Cum se numește rezultatul scăderii?,, 

   

-Vecinii numărului 836 sunt 

835 și 837. 

-Dublul numărului 50 este 

100. 

- 148 mărit cu 2 este 150 

-Cel mai mare număr par 

format din două cifre este 98 

- Cel mai mic număr impar 

format din trei cifre este 101. 

- Numerele care se adună se 

numesc termeni 

 

- Rezultatul adunării se 

numește sumă 

- Numărul din care se scade se 

numește descăzut. 

-Numărul care se scade se 

numește scăzător 

 

-Rezultatul scăderii se 

numește diferență. 

 

 

-individual 

 

-conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2412 

3.Captarea atenției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-voi expune pe tablă 6 jetoane, din care 3 vor fi 

cu exerciții, iar 3 vor conține enunțul problemei 

de la fiecare exercițiu. 

-pe o coloană vor fi aranjate jetoanele cu 

probleme, iar pe a doua coloană vor fi aranjate 

jetoanele cu enunțurile problemelor de la 

jetoanele din prima coloană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-voi chema la tablă câte un elev pentru a realiza 

corespondența între exercițiu și problemă 

-după ce elevul a facut corespondența între 

primul exercițiu și problemă îl voi întreba: 

,,Ce reprezintă  numărul 300?,, 

,,Dar numărul 100?,, 

 

 

  

 

 

 

 

 

-elevii sunt atenți la idicații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-explicația 

 

 

 

 

 

 

-frontal 

 

 

 

 

 

 

 

-observația 

 

 

 

 

 

-conversația 

 

 

 

 

Într-o livadă sunt 300 de peri 

și 100 de meri. Câți pomi sunt 

în total în livadă? 

La un magazin s-au adus 880 de 

pâini albe și cu 180  mai puține 

pâini negre. Câte pâini negre s-au 

adus la acel magazin? 

Ana are 200 de lei, ea mai 

primește 100 de lei de la părinții 

ei. Din suma primită cheltuie 50 

de lei. Câți lei îi mai rămân Anei? 

300+100 

880-180 

200+100-50 
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,,De ce problema se rezolvă prin operație de 

adunare?,, 

-îl voi ruga pe elev să rezolve problema la tablă 

,,Ce reprezintă numărul 400?,, 

-voi repeta aceeași procedură la fiecar 

 

 

 

 

-„Dragii mei, în continuare vom compune și 

rezoolva câteva probleme împreună. Vă rog să 

vă deschideți caietele și să vă notați  data de 

astăzi și titlul ,,Compunere și rezolvare de 

probleme,,. Dacă veți fi hărnicuți la sfărșitul orei 

veți primi o surpriză.” 

 

-elevul realizează 

corespundeța 

 

 

,,Numărul perilor.,, 

 

,,Numărul merilor.,, 

 

 

 

 

300+100=400 

 

 

,,Numărul pomilor din 

livadă.,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-individual 
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4.Anunțarea titlului 

lecției 

-Elevii ascultă și își notează în 

caiete data și titlul lecției. 

 

 

 

-frontal 

 

-conversația 
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5.Dirijarea învățării Pe tablă va fi expus copăcelul toamnei din care 

au căzut două frunze. Pe prima frunză vor fi 

scrise două numere, iar pe cea de-a doua frunză 

vor fi 3 numere. Elevii vor trebui să compună 

probleme atât cu operații de adunare, cât și cu 

operații de scădere, iar pe urmă să le rezolve.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-frunze 

 

 

 

 

-copac 

 

 

 

 

-caiete 

 

 

 

-tablă 
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,,-Dragii mei, pentru că a venit toamna, după 

cum observați, din copăcel au căzut două frunze. 

Haideți să vedem ce se ascude în spatele 

frunzei.,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-elevul întoarce frunza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-conversația 

 

 

 

 

problematizarea 

 

350 

200 

500 

250 

100 
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-voi numi un elev pentru a întoarce prima frunză 

,,Ce este scris în spatele frunzei?,, 

 

,,Care sunt cele două numere?,, 

,,Foarte bine!,, 

-îl voi ruga pe elev să își ocupe locul 

,,Cu aceste două numere va trebui ca noi să 

alcătuim probleme.,, 

,,Cel fel de operații putem folosi pentru 

alcătuirea problemei?,, 

-pentru început le voi da un exemplu: 

Într-o sală de spectacol sunt 350 de copii și 200 

de adulți. Câte persoane sunt în sala de 

spectacol? 

,,Ce operație vom folosi pentru a putea rezolva 

problema?,, 

,,Ce semn folosim la operațiile de adunare?,, 

 

,,Eu v-am dat un  exemplu, iar acum vă rog să 

alcătuiți și voi o problemă cu numerele de pe 

frunză folosind operație de scădere sau adunare 

și să o rezolvați.,, 

-voi oferi ajutor dacă este nevoie 

-mai departe voi numi 2-3 elevi pentru a citi 

problema compusă și rezolvarea ei 

 

,,În spatele frunzei sunt scrise 

două numere.,, 

,,Cele două numere sunt 350 

și 200.,, 

 

,,Pentru alcătuirea problemei 

putem folosi operații de 

adunare și scădere.,, 

 

 

 

,,Vom folosi operație de 

adunare.,, 

,,La operațiile de adunare 

folosim semnul +,, 

 

 

 

 

 

 

 

-elevii alcătuiesc probleme 

 

 

 

 

 

 

 

exemplicarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 
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-voi solicita un elev care a compus o problemă 

folosind operația de adunare și un elev care a 

folosit în rezolvarea problemei operație de 

scădere 

-elevului care va răspunde îi voi adresa întrebări 

pe baza problemei compuse de el: 

,,Ce reprezintă numărul 350?,, 

,,Ce reprezintă numărul 200?,, 

,,De ce ai rezolvat problema folosind operația de 

adunare/scădere?,, 

 

-le voi aprecia fiecare răspuns corect 

 

-mai departe voi numi un elev pentru a veni la 

tablă să întoarcă cea dea doua frunză. 

 

,,Citește te rog ce se află pe spatele frunzei.,, 

 

-voi împărți elevii în 3 grupe, prima grupă va 

trebui să compună problema folosind doar 

adunarea, a doua grupă va trebui să compună 

problema folosind doar scăderea, iar a treia 

grupă folosind ambele operații. 

 

,,Pentru cea de a doua frunză, vă voi împărți în 3 

grupe.,, 

-elevii răspund 

 

 

 

 

 

 

 

-elevii răspund întrebărilor 

adresate 

 

 

 

 

 

,, Pe spatele frunzei se află 

numerele 500, 250 și  100.,, 

 

 

-elevii sunt atenți la indicațiile 

mele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-frontal 
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-le voi explica fiecărei grupe ce are de făcut  

,,Vă voi lăsa câteva minute să lucrați, iar mai 

apoi o să văd ce probleme ați compus și cum le-

ați rezolvat.,, 

-voi numi 2-3 elevi din fiecare grupă pentru a 

citi problema și rezolvarea ei 

- le voi pune întrebări pe baza problemei 

compuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-elevii compun și rezolvă 

problem 

 

 

-elevii citesc problema și 

rezolvarea ei 

 

 

-explicația 

 

 

 

-exercițiul 
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6.Obținerea 

performanței 

-Pe tablă voi prezenta două jetoane. Pe unul 

dintre ele va fi o operație de adunare (325+223) 

și una de scădere (988-741). Elevii vor trebuie 

să compună o problemă după operația scrisă pe 

cartonaș și să o rezolve. 

,,Am observant că voi sunteți foarte istenți, dar 

ia să văd dacă veți reuși și de data aceasta să vă 

descurcați. Ce avem pe tablă?,,  

,,Ce sunt scrise pe cartonașe?,, 

,,Dragii mei, după aceste operații vă rog să 

compuneți în caiete câte o problemă și să o 

rezolvați, iar mai apoi o veți citi în fața clasei.,, 

 

-După ce elevii rezolvă cerința, vor veni pe rând 

și o vor prezenta în fața clasei 

 

-elevii sunt atenți 

 

 

 

-elevii rezolvă cerința dată 

 

 

,,Două cartonașe?,, 

 

,,Pe cartonașe sunt scrise 

operații de adunare și 

scădere.,, 

 

-elevii vin în fața clasei și 

citesc cerința compusă și 

rezolvarea ei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-frontal 

 

-explicația 

 

 

-conversația 

 

-exercițiul 

 

 

-jetoane 

 

-tablă  

 

-caiete 

 

 

 

 

 

325+223 

988-741 
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7.Încheierea 

activității 

 

-,,Vă rog să vă notați tema pentru acasă 

exercițiul 37,38 și 40 de la pag 46/47.,, 

-voi face aprecieri generale 

 

,,Bravo, copiii! V-ați descurcat de minune azi! 

Pentru că ați fost foarte harnici, veți primi câte o 

frunzuliță,, 

 

 

 

 

-elevii își notează tema în 

caiete 

-frontal 

-individual 

 

-conversația 

 

-caiet 

-culegere 

-frunzulițe 
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Proiect didactic 

 

SCOALA GIM. GH. LAZĂR ZALAU 

Prof. înv.primar Marian Gina Mariana 

Aria curriculară: Om și societate 

Disciplina: Istorie 

Subiectul: Comunități ale minorităților pe teritoriul de azi al României 

Tipul lecţiei: Transmitere și dobândire de noi cunoștințe 

Obiective operaționale: 

   O1: să răspundă corect întrebărilor de recapitulare, adresate la începutul orei 

   O2: să numească comunitățile etnice prezentate în videoclip și câteva deosebiri ale acestora 

   O3: să identifice și să localizeze pe hartă provinciile istorice: Transilvania, Banat, Bucovina și Dobrogea 

   O4: să definească corect termenul „minoritate”   

    

Strategie didactică: 

• forme de organizare: frontal, individual 

• metode și procedee: conversația, explicația, problematizarea, observația 

• mijloace didactice: manual, manual digital, caiet, tabla, videoproiector, hartă, imagine cu stema Moldovei  

Durata: 50 minute 

Desfășurarea lecției 

Etapele lecției Activitatea Strategii didactice Eval. 

Profesorului Elevilor 

Moment 

organizatoric 

Pentru desfășurarea optimă a lecției voi asigura: 

- pregătirea materialelor didactice 

- aerisirea sălii de clasă 

- asigurarea unui climat potrivit învățării 

- își vor pregăti materialele necesare lecției 

 

 

- Bună dimineața, Maria! 
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- „Bună dimineața, copii. Numele meu este Maria, iar azi vom desfășura 

împreună ora de istorie!” 

- „Cum vă simțiți în această dimineață?” 

- „Vreau să vă spun că sunt foarte entuziasmată și foarte fericită că am 

ocazia să predau o lecție atât de interesantă, la o clasă cu niște copii așa de 

cuminți și deștepți ca și voi!” 

- Bine! 

 

 

conversația 

Verificarea temei - „Haideți să vedem care a fost tema pentru acasă și cum ați rezolvat-o.” - elevii își vor prezenta tema   

Reactualizarea 

cunoștințelor 

- „Înainte de a începe lecția de azi, vreau să vă spun că am adus cu mine o 

cutie în care găsim câteva bilețele cu întrebări legate de lecțiile anterioare. 

Am să trec printre rânduri și am să aleg câte un elev care să citească câte o 

întrebare cu voce tare. Ceilalți veți fi atenți și veți răspunde la întrebări, 

ridicând mâna.” 

 

- „Ce sunt tradițiile?” 

 

 

- “Foarte bine!” 

 

- “Ce este un obicei?” 

 

- “Ce este religia?” 

 

- “Bravo!” 

 

 

-„Din ce este compusă comunitatea?” 

 

 

 

 

 

 

 

- Tradițiile sunt un ansamblu de concepții, 

obiceiuri, datini și credințe ce se transmit din 

generație în generație. 

 

 

- Obiceiul este o repetare îndelungată a aceleiași 

acțiuni; obișnuință. 

- Religia este o credință într-o divinitate, într-o 

ființă supranaturală, creatoare a lumii. 

 

 

 

 

conversația 
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-„Ce fel de comunitate reprezintă orașul nostru, Zalău?” 

- „Ce tipuri de comunități există?” 

 

- „Foarte bine, copii!” 

- Comunitatea este compusă din toți oamenii 

care locuiesc într-o localitate, o zonă, o regiune 

sau într-o țară. 

 

 

- Zalăul reprezintă o comunitate urbană 

- Comunitate urbană, rurală, locală, națională 

 

Captarea atenției 

- „Astăzi, dragi copii, am pregătit pentru voi un videoclip, în care este 

prezentat ceva foarte frumos și atractiv.” 

- „Vă place să dansați? Dar să vă îmbrăcați, de exemplu, cu haine 

populare?” 

- „Atunci cu siguranță o să vă placă și filmulețul.” 

- vom viziona filmulețul (Anexa1) 

 

- „Ce s-a prezentat în acest filmuleț?” 

 

- „Și ați observat ceva deosebiri?” 

- „Prin ce s-au deosebit ei?” 

 

- „Așa este. Iar dacă ați fost atenți, ați putut observa că înaintea fiecărui 

dans scria ceva. Vă mai amintiți ce?” 

 

 

 

- Da 

 

- vizionează filmul cu atenție 

- În filmuleț s-au prezentat mai multe dansuri 

populare 

- Da 

- Prin modul în care dansau și cum erau 

îmbrăcați 

- Da. Scria: români, maghiari, romi și sași. 

 

 

 

 

 

conversația 

 

Anunțarea 

titlului lecției și a 

obiectivelor 

urmărite 

- „Astăzi dragilor, vom vorbi și vom învăța despre comunități ale 

minorităților pe teritoriul de azi al României.” 

 

  

conversația 
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Prezentarea 

conținutului și 

dirijarea învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- „Când auziți cuvântul minorități, la ce vă gândiți? Se aseamănă cu 

cuvântul minor, care la ce se referă?” 

- „Deci ne putem da seama că face referire la ceva mai mic, în cazul nostru 

la partea mai puțin numeroasă a unui popor care se numește și comunitate 

etnică sau etnie.” 

 

- „Comunitățile, după cum ați învățat, fac parte din popoare, iar noi facem 

parte din poporul român și trăim în România. Însă, în decursul timpului, pe 

teritoriul de astăzi al României s-au așezat, au trăit și s-au dezvoltat alături 

de români, oameni de alte etnii, având alte origini și vorbind limbi diferite, 

cum sunt cei pe care i-ați văzut în videoclip.” 

- „Iar astfel s-au constituit comunități ale minorităților naționale. Prin ce se 

deosebesc de populația noastră? De exemplu maghiarii, cu ce sunt diferiți 

față de noi, deși trăiesc tot în România?” 

- „Foarte bine! Haideți acum să ne deschidem manualele la pagina 24 și să 

citim împreună lecția.” 

 

- „Ce observați în imaginile de mai jos?” 

- „Și care sunt acelea?” 

- „Acestea sunt unele dintre cele mai numeroase comunități etnice din țara 

noastă: maghiarii, urmați de romii, lipovenii și sașii. 

- „Putem observa porturile lor populare, care îi deosebeșc, la fel cum am 

văzut și în videoclipul de la începutul orei.” 

- „La noi în țară, le sunt recunoscute tuturor minorităților drepturile de a-și 

exprima și de a-și păstra identitatea etnică, adică de a-și păstra tradițiile 

proprii așa cum le-au moștenit. De exemplu etniile de religie catolică 

- La copiii cu vârsta sub 18 ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vorbesc o limbă diferită, au tradiții și religii 

diferite  

- elevii își vor deschide manualele și vor citi, pe 

rând lecția  

 

- În imagini observăm câteva etnii 

- Maghiari, romi, lipoveni și sași 

 

 

 

 

 

 

 

problematizarea 

 

 

 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

problematizarea 
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sărbătoresc Paștele la o dată diferită decât cea a Paștelui ortodox, iar acest 

drept le este recunoscut în țara noastră.” 

- „Credeți că românii sunt și ei minorități în alte țări?” 

- „Cunoașteți persoane care au plecat și s-au stabilit în altă țară?” 

-  „Știți să-mi spuneți în ce țară?” 

- „Acestea sunt primele trei țări în care trăiesc cei mai mulți români. Deci 

deducem că și românii plecați și stabiliți în altă țară, formează o minoritate, 

cărora li se respectă drepturile de a-și exprima și a-și păstra propriile 

tradiții.” 

- „Până aici am văzut ce sunt minoritățile și și prin ce se deosebesc între 

ele. Acum haideți să citim cuvintele din dicționarul istoric.” 

- „Ați mai găsit ceva cuvinte necunoscute? Spre exemplu cine poate să-mi 

spună ce credeți voi sunt acelea  provincii istorice?” 

- „Așa este, aceste regiuni s-au format de-a lungul timpului pe spațiul țării 

noastre, iar acestea au fost locuite de români și de alte etnii.” 

- „Am pregătit și o hartă pentru voi cu aceste regiuni.” (Anexa2) 

- voi proiecta harta pe videoproiector 

- „Regiunile în care se aflau cele mai multe și mai diverse etnii sunt: 

Transilvania, Banat, Bucovina și Dobrogea. În Transilvania sunt cele mai 

multe comunități maghiare și săsești; în Banat se regăsesc comunități 

lipovene, iar romii trăiesc în majoritatea regiunilor tării, cu excepția 

Maramureșului, Moldovei, Banat, Bucovina și Dobrogea. 

- „Cine vrea să vină și să le arate pe hartă?” 

 

- „Haideți acum să notăm toate aceste informații noi în caiete.” 

 

 

 

 

 

 

 

- Da 

-Da 

 

- Italia, Spania, Germania  

 

 

 

 

 

- elevii vor citi cuvintele din dicționar 

 

- Provinciile istorice sunt regiunile din trecut ale 

României 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicația 

 

 

 

 

observația 

 

 

 

exercițiul 
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- un copil va veni și le va arăta la hartă 

 

- elevii vor deschide caietele și vor nota de pe 

tablă 

 

Asigurarea feed-

back-ului 

- „Acum să vedem ce ați reținut până acum: 

• Ce reprezintă minoritățile? 

• Care sunt cele mai numeroase comunități entice din țara noatră? 

• Unde se regăsesc aceste comunități în țara noastră? 

- Minoritățile reprezintă o parte mai puțin 

numeroasă a unui popor 

- cele mai numeroase comunități entice sunt 

Maghiarii, romii, lipovenii și sașii 

- Maghiarii și sașii  se regăsesc în Transilvania, 

romii în majoritatea regiunilor, iar lipovenii în 

Banat 

 

conversația 

 

 

 

exercițiul 

 

Obținerea 

performanței 

- „Într-o cutie mai mare, am adus un puzzle interesant pe care trebuie să-l 

descoperim împreună.” Anexa3 

- „Cine dorește să vină și să așeze prima piesă pe tablă.” 

- elevii vor veni, pe rând, vor alege câte o piesă și le vor așeza, formând 

puzze-lul 

- „Am să vă spun trei cuvinte: desen, stemă, insignă. Care credeți că este 

potrivit pentru imaginea rezultată?” 

- „Cred că ați văzut cu toții stema României, nu? Dacă da, ați putea să-mi 

spuneți ce credeți voi că este o stemă?” 

- „Foarte bine! În cazul nostru aceasta este stema unei regiuni din țara 

noastră, Moldova.” 

 

 

 

 

 

 

- Stemă 

 

- Stema este un semn sau simbol al unei țări 

sau a unui oraș 

 

 

 

 

observația 

 

 

 

 

problematizarea 

 

 

conversația 
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- „Ce credeți voi că semnifică acele desene, de exemplu capul de bour? 

După cum știți este un animal mare, iar dacă este mare, atunci este și?” 

- „Deci reprezintă?” 

- „Dar steaua situată între coarnele bourului? Cum sunt stelele noaptea pe 

cer?” 

- „Atunci putem spune că reprezintă lumina.” 

- „În stânga regăsim un trandafir, care vă spun eu ce simbolizează, 

simbolizează credința, iar în dreapta avem o lună ce simbolizează 

renașterea, adică un nou început.” 

- „Dacă dați pagina la 26, puteți observa toate stemele regiunilor mari ale 

țării noastre, fiecare cu propriile simboluri. 

- „Acum ca și temă veți avea cerința de jos de pe pagină, care spune să vă 

inspirați de la modelele stemelor de mai sus, să vă imaginați și să desenați 

pe o foaie stema familiei voastre. Doamna învățătoare vă va verifica tema 

în următoarea oră.” 

- Puternic 

 

- Puterea 

 

- Sunt strălucitoare 

 

 

 

 

 

 

 

 

- elevii vor nota tema 

 

 

 

 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coversația 

Îcheierea 

activității 

- „Dragilor, vreau să vă spun că mi-a plăcut foarte mult de voi astăzi, ați 

fost foarte ascultători și harnici, și mă bucur că am avut ocazia să vă 

predau această lecție!” 

  

conversația 
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Schița tablei: 

20.10.2021 

 

Comunități ale minorităților pe teritoriul de azi al României 

  

 Alături de români, trăiesc în țara noastră oameni care sunt de alte etnii: maghiari, romi, sași, lipoveni etc. Grupurile acestea entice se mai numesc și minorități. 

 Acestor minorități le sunt recunoscute drepturile de a-și exprima și păstra tradițiile și obiceiurile proprii. 

 Chiar dacă fiecare grup etnic este diferit, prin acceptare reciprocă trăiesc în armonie cu poporul român.  
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EVALUARE  INIŢIALĂ MEM   

 

VEZELOVICI GELIA 

1) Observă cu atenţie numerele naturale, apoi răspunde la întrebări: 

 27 84 

 

 16               1 

 

 53 

 

 

a) Care sunt numerele pare din interiorul dreptunghiului?........................................................................ 

 

b) Care sunt numerele impare din exteriorul dreptunghiului?....................................................................  

 

c) Câte numere impare sunt în total?........... 

 

2) Compară următoarele perechi de numere :                                   

 

     77 ____71                   52____62                       33____33                                                                                                                                              

 

3) Calculează folosind calculul în scris, apoi fă proba prin operaţia inversă: 

a)   55+21= 

_________________ 

 

b)  78-28= 

_________________ 

 

c)  29+44= 

_________________ 

  

4) Află numărul necunoscut: 

  51  + a  = 64                                      a  –  23 = 38                                    87 –  a  = 44 

a =   a = a = 

a =   a = a = 

_____________________              ________________________           __________________________ 

                                                                                      

  

5) Observă figurile geometrice, apoi continuă şirul cu încă 6 elemente: 

 

 

 _________________________________________________________ 

 

 

6) În livada bunicilor sunt 42 meri şi peri cu 15 mai puţini. 

Găseşte: a) Câţi peri sunt în livada? 

25                  98 

           42               51  77               

36 

          12               9 
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               b) Câţi meri şi peri sunt în total? 

                                                   Rezolvare: 

 

a)__________________________________________________________________ 

 

                                   ______________________________________ 

 

b)_____________________________________________________________________ 

 

                                 _______________________________________ 

Răspuns:___________ 

                                                                               ___________ 

 

7) Notează cu A sau F enunţurile: 

 

a) Planetele se rotesc în jurul soarelui. ____ 

b) Sistemul Solar cuprinde 9 planete.______ 

c) Planeta Pământ se mai numeşte şi Terra. _______ 

d) Ziua luminează luna şi noaptea apare soarele.______ 

e) O zi are 12 ore._____ 

f) O săptămână are 7 zile. _____ 

 

*Dacă ai terminat şi te-ai verificat, desenează în chenarul de mai jos un loc pe care îl preferi, de pe planeta Pământ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Matematică și explorarea mediului 

Test  de evaluare initială la clasa a II a A 

1. Competente specifice 

 

1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100; 

1.3. Ordonarea și compararea numerelor în concentrul 0-100, folosind poziţionarea pe axa numerelor; 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând la numărare şi/sau grupare ori de 

câte ori este necesar;  

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 ; 

2.2. Evidenţierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice plane şi corpurilor geometrice identificate în 

diferite contexte;  

4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese simple; 

5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în 

obiecte, imagini sau reprezentări schematice;  
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2. Descriptori de performantă 

 

Com-

pe- 

tenta 

Itemul 
Calificativul 

Foarte bine Bine Suficient 

 

1.1 

I1. Observă cu atenţie 

numerele naturale, apoi 

răspunde la întrebări. 

Răspunde corect la cele 3 

întrebări 

Răspunde corect la 2 

întrebări 

Răspunde corect la  o 

întrebare 

1.3 
I2. Compară perechi de 

numere. 

Scrie corect 3 situații. Scrie corect 2 situații. Scrie corect doar o situaţie 

1.4 

I3. Efectuează adunările 

și scăderile date, 

verificând apoi prin 

operaţia inversă. 

Efectuează corect cele 3 

exerciții şi proba 

corespunzătoare fiecăruia 

Efectuează corect 2 

exerciții. 

Efectuează corect doar 1 

exercițiu. 

1.6 

I4. Află termenul 

necunoscut. 

Rezolvă corect cele 3 

situații. 

Rezolvă corect doar 2 

situații. 

Rezolvă corect doar o 

situație. 

2.2 

I5. Observă figurile 

geometrice, apoi 

continuă şirul cu încă 6 

elemente. 

Continuă şirul corect cu 

încă 6 elemente 

Continuă şirul corect cu 3-4 

elemente 

Continuă şirul corect cu 1-2 

elemente 

5.2 

I6.Rezolvă problema Rezolvă problema prin cele 

două operații. 

Rezolvă doar o operație a 

problemei. 

Rezolvă doar o operație, dar 

cu greșeli de calcul. 

4.2 

I7. Notează cu A sau F 

enunţurile: 

 

Găseşte valoarea de adevăr 

la cele 6 enunţuri.. 

Găseşte valoarea de adevăr 

la 3-4 enunţuri.. 

Găseşte valoarea de adevăr 

la cele 6 enunţuri.. 

 

                   3.  Evaluare finală 

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL 

Rezolvă integral si corect 6 – 7 itemi FOARTE BINE 

Rezolvă integral si corect 4 – 5 itemi; incorect /parţial corect restul 

itemilor 
BINE 

Rezolvă integral si corect 2 – 3   itemi; incorect /parţial corect restul 

itemilor 
SUFICIENT 

Rezolvă parţial unii itemi, restul incorect INSUFICIENT 

 

 

 4.  MATRICEA DE SPECIFICAŢII: 

 

 Conţinuturi / Obiective Cunoaşte

re 

Înţeleger

e 

Aplicar

e 

Analiză Sinteză Evalu-

are 

ITEM 1,2 Numere natural 0-100-scriere, ordonare, 

comparare 

x x x    

ITEM 3, 4 Să rezolve operaţii de adunare şi scădere în 

concentrul 0-100  

x x x    

ITEM 5 Să recunoască și să continue sirul cu figurile 

geometrice 

x x x    
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ITEM 6 Să rezolve probleme care se rezolvă prin 

două operaţii 

  x x x x sax  

ITEM 7 Să cunoască valoarea de adevăr a enunţurilor x x x    

 

CENTRALIZARE   PE   CALIFICATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Observatii: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________ 

 

 

 

 

Nr. elevi 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 

I7 
Cfinal 

Calificativ 

FB         

B         

S         

I         
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Proiect didactic 

Prof.înv.primar Pintican Alina 

Școala Gim. Gh.Lazar-Zalău 

 

Disciplina: Educație civică 

Subiectul: ,,Diferiți, dar parteneri” 

Tipul lecției:  Transmitere de noi cunoștințe 

Obiective operaționale: 

➢ -să exemplifice ape curgătoare și ape stătătoare în baza celor studiate în cadrul orei anterioare; 

➢ să folosească terminologia științifică în rezolvarea exercițiilor propuse; 

➢ -să explice fenomene din natură în care participă apele curgătoare și stătătoare. 

 

Strategia didactică 

-Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul,explozia  stelară 

-Mijloace de învățare: poezie, manual, caietele elevilor,fișa de lucru, rebus 

-Forme de organizare: frontal, individual 

 

Durata: 50 minute 

 

Desfășurarea lecției 

Etapele lecției Conținut științific Forme de 

organizare 

Mijloace 

didactice 

Metode și 

procedee 

1.Moment 

organizatoric 

-asigurarea unui climat educaţional favorabil 

-mă prezint elevilor și le voi spune că astăzi 

vom face împreună ora de educație civică  

-frontal   

  -conversația 

2.Reactualizarea 

cunoștințelor 

-pentru această etapă am să le pun elevilor 

următoarele întrebări: 

,,Haideți să ne aducem aminte despre ce ați 

discutat ora trecută educație civică.” 

,,Care este primul act pe care îl deținem?” 

„Care sunt elementele prin care poate fi 

recunoscută identitatea unei persoane?” 

ANEXA 1 

 

 

-frontal 

 

 

-individual 

  

 

 

 -conversația 

3.Captarea atenției   

 -vom juca jocul “Suntem diferiți, dar și 

asemănători” 

 

 

-frontal 

 

 

 

 

 

-proiector 

 

    -laptop 

 

-conversație 

 

-explicație 
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-le voi proiecta jocul -voi numi un elev care 

va trebui să spună 3 însușiri (caracteristici) 

despre persoana care este indicată de roata 

 

-Știți ce înseamnă o însușire? 

O însușire reprezintă o caracteristică,  o 

calitate sau un talent al unei persoane. 

  

 

 

 

 

 

Link-ul jocului:             

 

https://wordwall.net/ro/resource/3394207/su

ntem-diferi%C8%9Bi-dar-%C8%99i-

asem%C4%83n%C4%83tori 

 

“ Ce putem deduce din răspunsurile 

voastre?,, 

,,Cum suntem unul față de celălalt?,, 

-individual 

 

4.Anunțarea temei ,, Azi, la ora de educație civică, vom discuta 

despre faptul că noi suntem diferiți, dar cu 

toate acestea trebuie să fim uniți și să ne 

respectăm unul pe celălalt.” 

-frontal  -explicația 

5.Dirijarea învățării  

Voi scrie pe tablă  titlul și data lecției, iar 

elevii în caiete 

 

                                  13.10.2021 

                    Diferiți, dar parteneri 

*Mai departe le voi proiecta o prezentare pe 

baza lecției noastre. 

                

Diferiți dar 

parteneri.ppt
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https://wordwall.net/ro/resource/3394207/suntem-diferi%C8%9Bi-dar-%C8%99i-asem%C4%83n%C4%83tori
https://wordwall.net/ro/resource/3394207/suntem-diferi%C8%9Bi-dar-%C8%99i-asem%C4%83n%C4%83tori
https://wordwall.net/ro/resource/3394207/suntem-diferi%C8%9Bi-dar-%C8%99i-asem%C4%83n%C4%83tori
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o Le voi citi primul slide 

 

o La al doilea slide voi numi un elev 

pentru a-l citi 

 

 

 

 

 

 

 

,,Credeți că este în regulă ca oamenii să nu se 

înțeleagă uneori din cauza deosebirilor?,, 

(Nu!) 

,,Ce atitudine credeți că trebuie să avem unul 

față de celălalt?,, 

,,Trebuie să ne acceptăm deosebirile.” 

o La slide-ul 3 îi voi ruga să îmi 

spună prin ce ne deosebim, iar apoi 

le voi prezenta și exemplele din 

slide 

 

  

 

 

 

 

 

Elevii vor nota în caiete, iar eu pe tablă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

D 

I 

V 

I 

D 

U 

A 

L 

A 
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Persoanele se pot deosebi după: vârstă, 

înfățișare, limbă vorbită, credințe, stil 

vestimentar, ocupație, talente etc. 

o Pentru slide-ul 4, voi alege un elev 

care va trebui să numească un 

coleg și să spună ce crede că-l face 

special  

 

 

 

,,Diferențele ne fac speciali.” 

 

 

 

 

 

 

o La slide-ul 5 fiecare elev își va 

spune părerea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  

o  

o  

o Pentru slide-ul 6 voi numi un elev 

să citească, iar mai apo vom nota în 

caiete: 
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Diversitatea înseamnă diferențe.  

 

o Pentru ultimul slide voi numi un 

elev să citească, iar mai apoi voi 

nota pe tablă, iar elevii în caiete: 

Indiferent de ce diferențe există între noi, 

trebuie să ne bucurăm de aceleași drepturi. 

 

,,Acum, vă rog să vă deschideți manualele la 

pagina 20-21.,,                                  

   Îi voi ruga să citească în lanț câte o 

propoziție din textul ,, Ai dreptul să fii 

diferit!,, (Anexa 2) 

  Le voi pune elevilor câteva întrebări pe 

baza textului: 
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-,,Câte personaje sunt prezente în text?,, 

-,,Care sunt acestea?,, 

-,,Prin ce se deosebesc persoanele descrise în 

text?,,  

 ex: culoarea părului și a ochilor, culoarea 

pielii, activități diferite 

-,,Dar îmi puteți spune și trei aspecte prin 

care se aseamănă toți membrii familiei?,, 

   Elevii vor răspunde la fiecare întrebare, iar 

eu le voi aprecia  răspunsul corect. 

-,,Care credeți că este învățătura din acest 

text?,, 

ex: Cu toții suntem diferiți, unici și avem 

aceleași drepturi. 

-,,Știți ce înseamnă să fii unic?,, (A fi unic 

înseamnă că nu te asemeni cu nimeni) 

-,,Oare gemenii sunt la fel?,, (Nu) 

-,,Dar de ce?,,(Chiar dacă gemenii arată la fel, 

ei nu gândesc și nu simt la fel.) 

 Mai departe vom face exercițiul 2 oral. (Cu 

toții avem sentimente, aceleași drepturi etc.) 

                  Anexa 2 

 

Asigurarea feed-

back-ului 

  

-frontal 

 

-individual 

 

 

 

 

-conversația 

Obținerea 

performanței 

     

-frontal 

 

 

-individual 

 

 

-fișa de lucru 

-caietele elevilor 

 

 

-explicația 

 

 

-exercițiul 

  

Încheierea activității -voi face aprecieri  frontale asupra modului 

în care au contribuit la activitate. 

-le voi împărți câte o bulinuță. 

 

    -frontal 

  

-conversația 
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Instruirea diferențiată 

 
  Prof. Cozma Ioana Maria 

 Școala Gimn. Nr. 1 Sînmihaiu Almașului 

 

 
 Tratarea diferențiată înseamnă, în esență, adaptarea învățământului la particularitățile individuale psiho-fizice 

ale elevului, iar coordonatele principale pe care trebuie să jaloneze organizarea, desfașurarea și conținutul activității 

diferențiate cu elevii sunt: 

a) Activitatea diferențiată cu elevii trebuie să asigure realizarea sarcinilor învațământului formativ ce vizează 

dezvoltarea armonioasă a tuturor laturilor personalității acestora. 

b) Activitatea diferențiată se desfășoară în cadrul procesului instructiv-educativ organizat cu întregul colectiv al 

clasei pentru a obține un nivel ridicat de pregătire a tuturor elevilor și, pe această bază, promovarea lor în clasa 

următoare. 

c) Obiectivele instructiv-educative ale activității diferențiate trebuie realizate, în principal în timpul lecției. 

d) Activitatea diferențiată trebuie să-i cuprindă pe toți elevii clasei, atât pe cei care întâmpină dificultăți la 

învățătură, cât și pe cei cu posibilități deosebite, pentru ca, folosindu-se metode și procedee specifice 

particularităților individuale, să se asigure stimularea dezvoltării lor până la nivelul maxim al disponibilităților 

pe care le are fiecare. 

e) În tratarea diferențiată a elevilor se va evita suprasolicitarea lor față de potențialul psihiceal de care dispun, 

deoarece aceste condiții extreme de activitate constituie frâne ale dezvoltării personalității elevilor. 

f) Activitatea diferențiată trebuie să se întemeieze și să traducă în viață concepția științifica psiho-pedagogică cu 

privire la raportul dintre dezvoltare și învațare, potrivit căreia învățarea influențează pozitiv dezvoltarea psihică 

a copilului numai atunci când se desfășoară cu un pas înaintea acesteia. 

g) Conținutul învățământului prevăzut în programele școlare este un comun și obligatoriu- la fel ca și obiectivele 

instructiv-educative – pentru toți elevii clasei; diferențiate sunt doar modalitțile și formele de predare-învățare a 

acestuia, satfel încât să poată fi asimilat de către fiecare elev la un nivel corespunzător exigențelor. 

h) În timpul activității diferențiate se vor folosi în permanență metode și procedee, care – în combinații specifice 

particularităților individuale ale elevilor – antrenează în cel mai înalt grad capacitîțile lor intelectuale, trezesc și 

mențin interesul față de învățătură, curiozitatea față de obiectele și fenomenele studiate, stimulează atitudinea 

creatoare solicită un efot acțional propiu. Asigură o învîțare activă și formativă. 

i) Diferențierea activității în cadrul lecției presupune îmbinarea și alternarea echilibrată a activității frontale cu 

activitatea individuală și pe grupe de elevi. 

j) Diferențierea activității se realizează în toate momentele lecției în darea temelor pentru acasă, precum și în 

întreaga activitate extrascolară organizată cu elevii. 

 Eficiența acțiunii de diferențiere a instruirii depinde de obiectivele urmărite, de modul în care este concepută 

realizarea ei și de contextul social și școlar în care se aplică. 

  În diferențierea activităților cu elevii, unele tehnici se practică pe scară mai largă- cum ar fi stimularea 

independente a elevilor, ajutorul reciproc, activități complementare etc. – atât în scopul atingerii de către toți elevii a 
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obiectivelor pedagogice stabilite prin programele școlare unitare și a prevenirii rămânerii în urmă a unor elevi, cât și în 

scopul stimulării acelora care fac dovada unor aptitudini deosebite.  

 Obiectivul fundanental urmărit al acestor tehnici este stimularea muncii independente a elevilor și înlăturarea 

rămânerii în urmă a unora dintre ei. 

 În vederea găsirii celor mai bune soluții de diferențiere a învțământului pentru a satisface particularitățile 

individuale ale elevilor, căutările sunt orientate în patru direcții, ce angajează: 

• structura organizatorică a învățământului (diversitatea tipurilor de scoli, sporirea numărului de profiluri 

și secții în tip de școală); 

• revizuirea sistemului tradițional de organizare a învățământului pe clase și lecții (preconizându-se tecerea 

de la clasă, ca unitate de elevi eterogenă în ce privește aptitudinile și în care factorul individual este 

ignorat, la grupă – concepută ca unitate omogenă); 

• introducerea orarului individual care să permită elevului participarea la grupe de studii diferite, conform  

aptitudinilor pentru diverse discipline scolare; 

• împărțirea elevilor în clase normale și clase de recuperare; 

• reorganizarea conținutului propriu –zis al învațământului (adoptarea mai multor variante de manuale 

școlare); 

• adaptarea tehnologică didactică la particularitățile individuale (folosirea unor metode și forme de 

activitate diferențiate, în funcție de nivelul ți nevoile elevilor, a unor instrumente de muncă independentă 

pentru elevi). 

Pedagogul J.K. Babanscki deosebește cinci variante ale abordării individuale ale elevilor:  

1. profesorul diferențiază volumul sarcinilor de învățare; 

2. profesorul diferențiază sarcinile după dificultatea lor; 

3. profesorul dă un număr egal de srcini de aceeași dificultate tuturor elevilor, dar diferențiază caracterul 

ajutorului acordat pentru rezolvarea acestora; 

4. profesorul diferențiază măsura ajutorului acordat elevilor; 

5. profesorul diferențiază în aceleși timp volumul materiei, dificultatea ei și ajutorul acordat elevilor. 

În aplicarea variantelor menționate trebuie să se țină seama de capacitățile diferite ale fiecărui elev. 

În condițiile sistemului de organizare a activității didactice pe clase și lecții, realizarea obiectivelor instructiv-

educative reclamă necesitatea de a se folosi atât forme colective de activitate cu elevii, cât și forme individuale. În  funcție 

de obiectivele urmărite, elevii sunt antrenați în trei forme de activitate: frontală, pe grupe și individuală. 

Forma de organizare a activității didactice reprezintă cadrul, modul sau maniera de desfășurare a procesului de 

învățământ, în care se realizează legătura profesor-elevi. 

Activitatea frontală presupune munca în echipă, care, condusă cu pricepere și tact, stimulează progresul tuturor, 

atât a celor care învață mai greu, cât și a celor cu posibilități mai mari. Este cunoscut faptul că în cazul unor efective mari 

de elevi, activitatea frontală prezintă dificultăți în ceea ce privește antrenarea tuturor membrilor colectivului clasei. 

Caracteristic acestui mod de organizare a activității este preponderența procesului de transmitere a unei informații ce trbuie 

asimilată de elevi. 

Activitatea frontală se utilizează în transmiterea cunoștințelor, în lămurirea unor probleme-cheie ale unui conținut 

nou, a unor sarcini complexe, dificile, mai ales când elevii nu au un suficient fond anterior, pentru ca apoi să treacă la altă 

formă de lucru. 
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Avantajul acestei forme de organizare constă în faptul că, din punct de vedere intelectual, se realizează o 

omogenerizare a colectivului de elevi cu care se lucrează (conținutul științific și metodele de instruire vor fi adecvate 

particularităților tuturor elevilor din clasa respectivă). 

Dezavantajele activității frontale: 

- dificultatea cunoașterii elevilor 

- posibilitatea redusă de dezvoltare a aptitudinilor individuale și de motivare 

- dificultăți de realizare  a relațiilor de colaborare între elevii cu        posibilități/performanțe diferite 

- apariția tendințelor de dezvoltare unilateral-intelectuală. 

Însușirea de către elevi a cunoștințelor de bază din obiectivele de învățământ și a tehnicilor de muncă intelectuală 

și fizică este o cerință absolut necesară pentru desfășurarea cu succes a muncii independente. 

Activitatea pe grupe sau în echipe reprezintă una din formele de desfăşurare a activităţii diferenţiate care face apel 

la metodele active de lucru cu elevii şi poate fi folosită atât în predarea, cât şi în consolidarea cunoştinţelor. Aceasta constă 

în efectuarea unor sarcini comune sau diferite de către colectivele formate din 3-5 elevi. Această formă ocupă o poziţie 

intermediară între activitatea frontală şi cea individuală, eficienţa ei depinzând de pregătirea pe care o au elevii de a lucra atât 

în colectiv, cât şi individual. 

Pentru activitatea în grup sunt caracteristice următoarele trăsături: 

- membrii grupului colaborează în rezolvarea sarcinilor ce le stau în faţă 

- îndrumarea muncii lor de cătreprofesor este mediată; conducerea directă având-o responsabilul grupului 

- în încheierea activităţii grupului aceştia trebuie să-şi prezinte reciproc rezultatele, să realizeze schimbul de 

informaţii. 

Activitatea pe grupe este un mijloc de organizare a clasei, de reducere a distanțelor dintre elevi, de realizare de 

către toți elevii a obiectivelor prevăzute de documente școlare. În cadrul grupelor omogene sarcinile de lucru sunt 

identice, iar în cadrul grupelor eterogene acestea sunt diferite, deoarece grupele sunt constituiete din elevi care au 

aproximativacelași nivel de performanță, sau,respectiv, din elevi cu niveluri diferite. Se consideră a fi mai indicate 

grupele neomogene, fiindcă sporesc coeziunea între elevi, ajută la formarea unor relații sociale mai trainice. 

Activitatea în grup nu trebuie confundantă cu munca diferențiată pe care o desfășoară profesorul cu grupe de 

elevi constituie în funcție de un anumit criteriu, în vederea prevenirii sau înlăturării eșecului la învățătură, activitatea ce 

se cera a fi introdusă din primele zile de școală. 

Avantajele activității în grup: 

- motivarea elevilor într-o mai mare măsură 

- stimularea motivației învățării 

- transformarea elevului în subiect al educației 

- valorificarea aptitudinilor și capacităților individuale 

- formarea și dezvoltarea spiritului de cooperare și deschiderea spre interacțiune. 

Dezavantajele activității pe grupe sunt: 

- necesitatea unui interval de timp sporit, în comparație cu activitatea frontală 

- participarea exclusivă a elevilor buni ceilalți așteptând rezolvarea sarcinilor. 

Activitatea individuală înlesnește fiecărui elev realizarea anumitor sarcini școlare independent de colegii săi, 

beneficiind, mai mult sau mai puțin, de ajutorul profesorului. Aceasta asigură antrenarea elevilor la un efort propriu, 

desfășurarea independentă a activității la  nivelul și în ritmul posibilităților lor. 
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Avantajele activității individuale: 

- existența unui contact nemijlocit al profesorului cu elevul 

- posibilitatea ameliorării și dezvoltării nivelului de învățare individual 

- capacitatea de activitate/învățare individuală 

- capaciatatea de acțiune independentă 

- capaciatatea de formare a manierelor autoinstructive. 

Activitatea individuală are și unele limite: 

- lipsa totală a colectivului de elevi ca factor educativ și neeconomicitatea lui, profesorul consumînd timp și 

energie pentru fiecare elev în parte. 

Cele mai des întîlnite forme de activitate individuală sunt: 

- munca independentă și studiul individual 

- efectuarea temelor pentru acasă 

- eleborarea de lucrări scrise/practice 

- realizarea de lucrări de laborator 

- rezolvarea de exerciții și probleme 

- lectura de completare și lectura suplimentară 

- studiul în bibliotecă 

- întocmirea referatelor 

- eleborarea de proiecte sau miniproiecte 

- pergătirea și susținerea de lucrări științifice 

- eleborarea materialului didactic. 

Clasa tradițională, cu care lucrează profesorul în mod frontal, este un grup neomogen, cuprinde elevi cu posibilități 

de muncă diferite, cu ritm de muncă diferit. Uneori diferențele între elevii dintr-o clasă sunt destul de mari. Dar, se pot 

obține rezultate bune, dacă se ține seama de posibilitățile fiecărui elev, deci atunci când învățământul este individualizat. 

În condițiile actuale, în învățământul de masă, ar fi imposibil de organizat un învățământ individual pentru toți 

copiii. Dar, problema individualizării învățământului- adică a adaptării învățământului la paricularitățile individuale ale 

elevilor – a rămas valabilă. 

Noțiunea de învățământ individualizat nu implică în mod necesar forma de învățământ individual, ci aceasta se 

referă și la organizarea învățământului pe clase sau pe grupe omogene. 

Individualizării pe grupe sau pe clase omogene i se impune instruirea diferențiată, iar individualizării din cadrul 

organizării individuale a procesului de învățare i se spune instruire personalizată. 

Un învățământ pe măsură se realizează prin: 

- modul de organizare a colectivității școlare a activității didactice 

- metodologia didactică aplicată. 

Strategia organizării activității cu elevii cunoaște încercări de adaptare a învățământului la capacitățile diferențiate 

ale elevilor, precum și la interesele și înclinațiile variate ale acestora. Aceste încercări își au originea în constatarea că 

învățarea- ca însușire a cunoștințelor și formare a unor abilități – este un  proces individual care se realizează în cea mai 

mare parte, în activități comune, desfășurate în cadrul unor colectivități cuprinzînd subiecți cu posibilități și trăsături 

diferite. 
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Clasele tradiționale, constituie prin gruparea întâmplătoare a elevilor de aceeași vârstă și caracterizate printr-o 

structură eterogenă în ceea ce privește aptitudinile elevilor, nu țin seama de particularitățile individuale și obligă elevii să 

se încadreze într-un ritm unic, indiferent de posibilitățile fiecăruia. 

Consecințele sunt inevitabile: elevii buni lucrează într-un ritm și la un nivel inferior capacității lor, iar cei slabi 

sunt supuși unui regim și unor metode neadecvate posibilităților lor. 

Transformările care au avut loc au condus la multiplicarea formelor și căilor de instruire diferențiată. 

În varietatea modalităților de diferențiere prin forme de organizare a activității didactice, putem distinge cîteva 

orientări mai frecvente: 

a) clase cu nivel, adică gruparea elevilor de aceeași vârstă în funcție de aptitudinile lor generale, 

constituindu-se colective omogene 

b) grupe de nivel- materii în cadrul claselor eterogene 

c) instruirea pe grupe temporar constituite 

d) clase pentru elevii cu aptitudini deosebite în anumite domenii 

e) clase de sprijinire a elevilor mai lenți. 

Principiile generale ale pedagogiei diferențiate reclamă între altele și omogenizarea diferențiată a colectivelor de 

elevi, ca unități de lucru în desfășurarea activității școlare. 

În multitudinea modalităților de diferențiere a instruirii, prin adaptarea colctivului activităților școlare la 

capacitățile și aptitudinilor nuanțate ale elevilor, un loc important îl ocupă activitățile extrașcolare, acestea completând 

procesul didactic. 

Pe lângă tehnicile de ameliorare a activității didactice, corelate cu acțiunile de tratare diferențiată a elevilor, sunt 

folosite în practica școlară și unele modalități de sprijin suplimentar acordat elevilor care întâmpină dificultăți în realizarea 

performanțelor școlare așteptate. Tehnicile de diferențiere a instruirii aplicate în metodologia didactică răspund unor 

deosebiri ce se manifestă în comportamentul școlar al elevilor, în modul în care aceștia satisfac cerințele școlii. 

În această privință, se pot distinge câteva situații în care se manifestă deosebiri observabile între elevi și anume: 

- elevii de aceeași vârstă nu au aceleași aptitudini pentru studiu 

- ritmul de învațareeste diferit la copii de aceeași vârstă, integrați în același regim de instruire 

- gradul de înțelegere a fenomenelor studiate este diferit, unii elevi având capacitatea de a le aprofunda, alții 

limitîndu-se la o analiză superficială 

- capacitatea de învățare, și, în consecință, rezultatele fiecărui elev, sunt diferite la obiecte de învățământ 

diferite. 

  Experiența didactică arată că adaptarea procesului de ănvățământ la particularitățile individuale ale elevilor 

favorizează angajarea deplină a subiecților la o activitate susținută. 

Toate modalitățile de tratare diferențiată folosite în sistemul de predare-învățare sporesc eficiența învățământului, 

favorizează participarea efectivă a elevilor la construirea conceptelor și ideilor pe care se conturează formarea lor culturală. 

Tratarea diferențiată a elevilor nu trebuie să aibă un caracter static, ci, dimpotrivă, trebuie să fie câtmai actvă și 

ingenioasă, pentru a conduce la sporirea randamentului școlar. 

Cu tact pedagogic și responsabilitate profesională, fiecare cadru didactic îmbină constructiv aceste modalități de 

instruire diferențiată, pentru ca scopul ănvățământului să fie realizat. 
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Predarea tradițională Predarea diferențiată 

-Diferențele dintre elevi sunt mascate sau se acționează 

asupra lor când devin problematice 

-Evaluarea se face, de regulă, la sfârșitul învățării, să se 

vadă, „cine a înțeles”. 

-Predomină o înțelegere îngustă a inteligenței. 

-Există o singură definiție a excelenței. 

-Interesele elevilor sunt apelate rar. 

-Sunt luate în calacul puține profile de învățare. 

-Domină instruirea cu  toată clasa. 

-Predarea este condusă de ideea de a acoperi manualul 

sau ghidul curricular. 

-Învățarea se concentrează pe conținuturi și exerciții 

rupte din context. 

- Sarcinile oferă o singură opșiune. 

-Timpul e relativ inflexibil. 

-Domină un singur text. 

-Se caută interpretări unice ale ideilor și evenimentelor. 

-Profesorul direcționează comportamentul elevilor. 

-Profesorul rezolvă probleme. 

-Profesorul furnizează standarde unice pentru notare. 

-Se folosește preponderent o singură formă de evaluare. 

 

-Diferențele dintre elevi sunt studiate ca o bază pentru 

proiectare. 

-Evaluarea este continuă și diagnostică pentru a înțelege 

cum să facem predarea mai pe măsura nevoilor elevilor. 

-E evidentă concentrarea pe forme multiple de 

inteligență. 

Excelența este în mare măsură definită în termeni de 

creștere individuală față de început. 

-Elevii sunt frecvent ghidați să facă alegeri bazate pe 

interese. 

-Sunt oferte pentru mai multe profile de învățare al 

elevilor conturează predarea. 

-Învățarea se concentrează pe folosirea capacităților 

esențiale pentru a valoriza și înțelege conceptelor și 

pricipiile de bază. 

-se folosesc frecvent sarcini cu mai multe opțiuni. 

-Timpul e folosit flexibil, în funcție de nevoile elevilor. 

-Sunt furnizate multiple materiale. 

-În mod obișnuit, se caută multiple perspective asupra 

ideilor și evenimentelor. 

-Profesorul facilitează formarea capacităților de 

învățare independentă. 

-Elevii îi ajută pe colegi și pe profesori să rezolve 

problemele. 

-Elevii lucrează împreună cu profesorul pentru stbilirea 

obiectivelor de învățare individuale și pentru întreaga 

clasă. 

-Elevii sunt evaluați pe mai multe căi. 

 

Principii- cheie ale clasei diferențiate: 

- Profesorul știe clar ce e important pentru materia lui. 

- Profesorul înțelege, apreciază și clădește pe baza diferențelor dinre elevi. 

- Evaluarea și învățarea sunt inseparabile. 

- Profesorul ajustează conținutul, procesul și produsul în funcție de disponibilitatea, interesul și profilul de 

învățare a elevului. 

- Toți elevii participă. 

- Elevii și profesorii sunt colaboratori în învățare. 

- Scopurile clasei diferențiate sunt dezvoltarea maximă și succesul individual. 

- Flexibilitatea este o caracteristică marcantă a clasei diferențiate. 
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Adaptarea metodei de predare la nevoile posibilităților grupului 

Profesorii tebuie să știe cum să organizeze materialele și metodele de predare, odată identificat nivelul 

posibilităților elevilor. Acest lucru este util pentru selectarea celor mai potrivite metode de predare și pentru gruparea 

elevilor, atunci când sunt cerute pentru metoda de predare grupuri mici. Aceasta implică gruparea atât omogenă, cât și 

eterogenă a elevilor. În grupurile omogene pot preda tuturor elevilor la același nivel. În toate grupurile eterogene elevii 

“mai puțin pregătiți” pot învăța de la cei mai “pregătiți”. 

Nivelul posibilităților elevului se poate modifica atunci când profesorul folosește metode de învățare rapidă. Elevii 

care sunt buni la citire și memorare pot să nu fie, la început, la fel de buni și la învățarea activă. Elevii care nu au fost atât 

de buni la memorarea mecanică, pot fi foarte buni la învățarea activă. Nivelul posibilităților și al dinamicii în clasă se poate 

modifica. Profesorul trebuie să urmărească această realitate și să i se adapteze. 

Începeți prin a întâmpina elevii în punctul unde ei se află. Aflați nivelul posibilităților lor și întâlniți-i acolo. Prin 

aceasta, profesorii vor îmbunătății automat pregătirea elevilor pentru lucrul cu ei în viitor. Pregătirea este dată de abilitatea, 

dorința și experiența anterioară a elevilor în ce perivește învățătura, toate privite în lumina unei evaluări judicioase. 

Profesorul poate fixa acestea prin a evalua: 

- cunoștințele/experiența elevilor în ceea ce privește un subiect 

- experiența lor în procesul de învățare activă 

- dorința acestora de a participa 

- dorința de a încerca lucruri noi 

- competența 

- dorința de aș-i asuma responsabilitatea. 

Clasele care sunt atât de capabile, cât și dispuse au posibilități mai mari. Clasele care sunt capabile, dar nu sunt 

dispuse sau cele care nu sunt capabile, dar sunt dispuse, au posibilități medii. Clasele care nu sunt capabile și nu sunt dispuse 

(sau sunt nesigure) au posibilități foarte reduse. Cele mai multe clase încep din acest punct. 

 

Regulile de îmbinare 

 Când posibilitățile grupului sunt reduse, metodele trebuie să aibă o structură foarte bună. Structura se referă la 

nivelul la care profesorul fixează instrucțiunile și regulile pentru elevi. În grupuri cu posibilități reduse totul trebuie bine 

fixat. Elevii trebuie să aibă instrucțiuni pas cu pas și puțină libertate pentru a devia de la aceste reguli. 

 Când posibilitățile grupului sunt medii, metodele trebuie să aibă o structură medie. Elevii urmează reguli stabilite, 

dar există loc, din când în când, pentru decizii proprii ale elevilorîn acest context. 

 Când posibilitățile grupului sunt mari, metodele trebuie să aibă o structură mai vagă și mai multă libertate pentru 

elevi. Chiar dacă profesorul fixează obiectivele de predare (și va evalua rezultatele elevilor în raport cu aceste obiective), 

elevii terbuie să joace un rol major în decizia privitoare la abordarea activității lor. 

 Posibilitățile se schimbă, metodele se schimbă și ele. Posibilitățile grupului se schimbă pe măsură ce experiențele 

legate de învățarea structurată sunt pozitive. Clasele cu posibilități reduse acumulează experiență și sunt mai disponibile. 

Profesorii trebuie să se adapteze la acste schimbări, diminuând structura și încurajând mai mult inițiativa proprie a elevului. 

 Un aspect important este faptul că metodele cu o structură mai complexă pot fi folosite cu eficiență pentru 

grupurile cu posibilități ridicate deși metodele u o structură mai simplă sunt mai eficiente. Totuși, metodele cu structură 

simplă nu ar trebui să fie niciodată folosite cu grupuri cu posibilități reduse, pentru că ele vor ieși imediat de sub control și 

va fi greu să fie reorientate. 
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 Clasa va fi implicată în mod productiv în analiza judițioasă, într-un mod bine controlat. Dacă elevii sunt 

pregătițipentru o structură mai simplă, profesorul trebuie să o adopte. Mai multe studii au descoperit în experimente cu 

diferite clase, că nivelul posibilităților elevilor (dorința și capacitatea de a-și orienta studiul și de autocontrola) crește în 

timp. În clasa experimentală, pe măsură ce clasa a evoluat, profesorul a început să conducă discuții, apoi profesorul a 

participat la discuțiile elevilor și, în final, s-a ajuns la discuții unde profesorul participa numai în calitate de invitat. În acest 

exemplu, dezvoltarea posibilităților elevilor a fost un proces lent la început, cu descreșterea graduală a instrucțiunilor din 

partea profesorului și creșterea graduală a încurajărilor acestuia. 

 În astfel de experimente, clasele experimentale au avut performanțe mult mai ridicate la teste și un nivel mult mai 

ridicat al entuziasmului, al moralului și almotivării, in timp ce întârzierile și absenteismul s-au redus. 
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Absenteismul şi abandonul școlar 

 

 

PROF. ÎNV.PRESCOLAR BIGI TIMEA 

                                                                                                               GR. NR.5 ZALAU 

 

 

A fi profesor în societatea contemporană presupune asumarea unei responsabilităţi deosebit de mari. A fi profesor 

presupune transmiterea eficientă de informaţii din domeniul de specialitate al acestuia destinate elevilor săi. De 

asemenea, a fi profesor eficient presupune stabilirea unei relaţii pozitive cu elevii săi, construită pe încredere reciprocă, 

cooperare, empatie şi interes educaţional. Acest ultim aspect menţionat presupune acordarea de sprijin pentru 

problemele cu care se confruntă elevii în încercarea lor de a le rezolva cât mai eficient. În acest sens, pentru numeroşi 

elevi, abandonul şcolar poate reprezenta o foarte mare problemă, deoarece aceasta poate crea premisele eşecului 

educaţional şi în viaţă. Astfel, profesorii au un rol extrem de important în motivarea şi încurajarea elevilor în a rămâne 

în sistemul educaţiei formale, în acord cu particularităţile lor. În prezentul articol voi încerca să analizez câteva aspecte 

referitoare la principalele modalităţi prin care profesorii îşi pot ajuta elevii să-şi depăşească dificultăţile legate de 

părăsirea timpurie a şcolii, respectiv să rămână în sistemul educaţional până la absolvirea cu diplomă a ciclului şcolar 

început. 

Absenteismul este o problemă socială caracterizată prin conduită evazionistă, cronică,  

care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. 

Fuga de la ore este o problemă predominant emoţională (conduită de tip evazionist, o formă de evadare fizică şi 

psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă). 

Absenteismul poate fi o formă de manifestare a devianţei şcolare (semnal tardiv al  

existenţei unor probleme). 

Poate semnala şi reducerea ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu obiectivele şi aspiraţiile grupului 

de elevi. 

Studiile de specialitate indică următoarele tipuri de absenteism: 

 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 sunt funcţia de separare sau de individualizare, mai ales la adolescenţi. 

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: 

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)  
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Cauze care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental indiferent, neglijent, familii 

dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate 

    Cauze 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  foarte importantă este şi variabila vârstă. 

În scopul prevenirii şi combaterii acestui fenomen în şcoala noastră se vor lua următoarele măsuri: 

Dirigintele şi profesorii clasei vor monitoriza elevii care absentează frecvent de la disciplina lor sau de la clasă; 

Săptămânal dirigintele clasei va motiva în baza dovezilor absenţele elevilor, din clasele pe care le coordonează, 

conform cu RI al şcolii; 

Adeverinţele medicale vor fi vizate de medicul şcolar  şi vor fi înregistrate la secretariatul şcolii, doar dacă nu au 

depăşit 5 zile de la revenirea elevului la şcoală; 

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; 

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; 

Dirigintele care constată numărul mare de absenţe ale unor elevi în urma consultării săptămânale a caietului de 

monitorizare al absenţelor va lua legătura cu elevul pentru a identifica motivul absenţelor şi de asemenea cu familia 

sau tutorii legali ai elevilor; 

Până în data de 5 a lunii în curs diriginţii claselor vor completa fişa de monitorizare lunară a absenţelor elevilor şi 

o vor depune la secretariatul sau direcţiunea şcolii; 

Se va afişa lunar situaţia absenţelor pe clase în sala profesorală; 

Lunar Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie va fi informat asupra situaţiei absenţelor şi măsurilor 

luate de diriginţi şi consiliile profesorilor claselor; 

 Diriginţii vor solicita sprijinului psihologului şcolar în alegerea programului,  activităţilor de intervenţie sau prevenţie 

şi aplicarea acestora la clasele de elevi cu un absenteism ridicat. 

Diriginţii claselor vor putea lua şi alte măsuri de prevenire precum: 

Aplicarea chestionarului privind absenteismul (dacă situaţia o impune); 

Centralizarea răspunsurilor la chestionar şi identificarea principalelor cauze care au contribuit la situaţia de fapt 

(număr mare de absenţe nemotivate) ; 

Schiţarea unui plan de intervenţie ţintit pentru rezolvarea situaţiei (identificarea de către diriginte a  unor măsuri 

amelioratorii) ; 

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) ; 

Cooperarea dirigintelui cu părinţii; supravegherea discretă a prezenţei elevului la şcoală, legătura permanentă cu 

dirigintele (reacţiile negative ale şcolii şi 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); 

Dacă fuga de la şcoală este determinată de atitudinea unui profesor, dirigintele poate media rezolvarea situaţiei conflictuale 

profesor-elev; 
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Programe de consiliere a părinţilor (de tip ,,şcoala părinţilor’’); 

Colaborare cu toate autorităţile comunităţii locale (poliţia de proximitate, jandarmeria ). 

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: 

Creşterea responsabilizării cadrelor didactice 

Monitorizarea şi consilierea permanentă a elevilor cu risc de abandon ridicat; 

Păstrarea legăturii permanente cu familiile elevilor cu risc de abandon şcolar; 

Semnalarea cazurilor conducerii şcolii şi consilierului psihopedagogic; 

Participarea cadrelor didactice din liceu la module de formare continuă (metode de a creşte integrarea şi comunicarea 

dintre elevi;  profesor-elev; de a antrena elevii în activităţi extraşcolare; modalităţi de a creşte implicarea şi comunicarea 

permanentă cu părinţii; orientarea extraşcolară a elevilor);  

Utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber; 

Confirmarea oficială a legitimării elevului la vreun Club Sportiv şi anunţarea prealabilă a programului competiţional; 

aprobarea motivării absenţelor pentru participarea elevului la competiţiile sportive de către conducerea şcolii 

Menţinerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă afectivă pentru toţi elevii 

Metode de predare – învăţare atractive 

Promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să experimenteze succesul; evitarea 

constituirii unor elite, concomitent cu etichetarea, marginalizarea, celor care nu aparţin elitei 

Sistem echitabil de recompense – sancţiuni care să menţină motivaţia şcolară a elevilor; nota să fie doar o măsură obiectivă 

a performanţei şi nu o modalitate de sancţionare a elevului 

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 

Activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoală cel puţin o dată pe lună; 

Activităţi de educaţie sexuală a elevilor; 

Utilizarea la orele de consiliere a experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 

educaţie; 

Implicarea tinerilor cu risc de abandon în acţiuni comunitare. 

 Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme personale sau familiale, 

dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă. Cu toate acestea, caracteristicile sistemelor de învățământ și 

climatul școlar sunt alți factori care contribuie la implicarea sau neimplicarea elevilor. Parcursurile traversează diverse 

moduri de a învăța și a fi, iar dacă acestea sunt flexibile, iar părinții și elevii sunt capabili să ia decizii documentate, putem 

vorbi de o experiență pozitivă pentru elevi. 

Se impune o „abordare holistică”, în cadrul căreia întreaga comunitate şcolară (conducerea şcolii, cadre didactice, elevi, 

familiile acestora) participă la un efort colectiv şi coerent, în strânsă colaborare cu partenerii externi şi întreaga comunitate. 
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Profilul de formare a elevului 

 

                                                Prof.GASPAR ENIKO  

LICEUL  ,,GH. SINCAI’’-ZALĂU 

                                                         

 

Conform unui curs al Oanei Constantinescu, (Bucureşti, 2012), profilul de formare a elevului reprezintă o 

componentă obligatorie a curriculumului naţional. Acesta descrie aşteptările faţă de copil supus procesului de formare şi 

se fundamentează pe cerinţele sociale exprimate prin legi şi alte documente de politică educaţională, dar nu în ultimul rând 

şi pe caracteristicile psihopedagogice ale elevului.  

Învăţătorii şi mai târziu profesorii, sunt cei chemaţi să înfăptuiască acest profil de formare. Toate abilităţile 

cognitive, afective sau volitive descrise în această schiţă de “portret” se regăseşte în fiecare dintre elevi. Capacităţile, 

atitudinile şi valorile vizate au un caracter trans disciplinar şi definesc rezultatele învăţării urmărite prin aplicarea 

curriculumului, astfel încât la încheierea unui ciclu de învăţământ elevii să demonstreze o gândire creativă prin utilizarea 

unor strategii proprii pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă, să-şi elaboreze modele de acţiune, să dispună de 

capacităţi de judecată critica şi de argumentare în diferite contexte sociale.  

De asemenea, finalitatea unui astfel de demers urmăreşte înarmarea elevului cu abilităţi în scopul folosirii 

diverselor metode de comunicare socială, să înţeleagă sensul apartenenţei la un anume tip de comunitate prin participarea 

la viaţa socială, identificarea drepturilor şi obligaţiilor ce-i revin, să demonstreze capacitate de adaptare la diferite situa iţii 

prin demonstrarea capacităţii de a lucra în echipă, respectând opiniile fiecăruia dar şi exprimând voinţa de a lupta pentru 

un ideal, să contribuie la construirea unei vieţi de calitate prin dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de 

ceilalţi, să-şi dezvolte capacităţi de investigare şi să-şi valorizeze propria experienţă prin formarea şi utilizarea unei 

metodologii de muncă intelectuală şi  poate ca o încununare a acestor obiective, să-şi construiască un set de valori 

individuale şi sociale în  funcţie de care să-şi orienteze atitudinile, influenţând ideile şi comportamentul propriu, precum şi 

pe al altora, cu care va socializa pe parcursul existenţei sale. 

Toate acestea impun cunoaşterea şi utilizarea eficientă a codurilor, a limbajelor şi convenţiilor din diferite domenii 

de activitate, înţelegerea deplină a interdependenţei dintre identitate şi alteritate, dintre local şi naţional, formarea şi 

exprimarea opţiunii pentru o viaţă sănătoasă, într-un mediu social şi natural propice, formarea unei sensibilităţi deschise 

faţă de valorile morale şi estetice dar şi realizarea unor planuri personale de acţiune şi motivarea pentru învăţarea şi 

pregătirea continuă. 

Psihologia a studiat cu mare atenţie perioada copilăriei şi adolescenţei aducându-şi contribuţia în modul de 

percepere şi de înţelegere a copilului şi a adolescentului. 

Ciclurile curriculare reprezintă periodizări ale şcolarităţii şi se suprapun peste structura formală a sistemului de 

învăţământ, cu scopul de a focaliza obiectivul major al fiecărei etape şcolare şi de a regla procesul de învăţare prin 

intervenţii de natură curriculară.  

Introducerea ciclurilor curriculare se exprimă la nivel de: 

• obiective care particularizează finalităţile grădiniţei, ale învăţământului primar şi ale învăţământului gimnazial; 

• metodologie didactică specifică. 

Întroducerea ciclurilor curriculare devine operativă prin modificarea  în planul de învăţare privind: 

• gruparea obiectelor de studiu; 
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• momentul întroducerii în prologul-cadru a unor anumite discipline; 

• ponderea disciplinelor în economia planurilor; 

• modificări conceptuale la nivelul programelor şi manualelor şcolare; 

• modificări de strategie didactică (fapt care este condiţionat de regândirea formării iniţiale şi continue a 

educatorilor). 

• dezvoltarea achiziţiilor lingvistice pentru exprimarea în situaţii diverse de comunicare; 

• dezvoltarea unei gândiri structurate şi a competenţei de a aplica în practica rezolvarea de probleme; 

• familiarizarea cu o abordare pluridisciplinară a domeniilor cunoaşterii; 

constituirea unui set de valori consonante Fiecare ciclu curricular oferă un set coerent de orientare, de învăţare 

care consemnează ceea ce ar trebui să dobândească elevii la finalul unei etape a parcursului şcolar.  

Astfel, în ciclul achiziţiilor fundamentale, obiectivele majore presupun acomodarea la cerinţele sistemului şcolar 

şi alfabetizarea iniţială, vizând: 

• asimilarea  elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale (citit, scris); 

• stimularea în vederea cunoaşterii şi stăpânirii mediului apropiat; 

• stimularea potenţialului creativ, a intuiţiei şi imaginaţiei; 

• formarea motivaţiei pentru învăţare, înţeleasă ca o activitate socială. 

În ciclul de dezvoltare obiectivul major îl constituie formarea capacităţilor de bază necesare pentru continuarea 

studiilor şi vizează: 

• cu o societate democratică şi pluralistă; 

• încurajarea talentului, a experienţei; 

• formarea responsabilităţii pentru propria dezvoltare şi sănătate fizică şi etică; 

• formarea unei atitudini responsabile faţă de mediu. 
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Obiective educaţionale 

 

 

Prof.înv. prescolar UNGURUSAN GABRIELA VICTORIA    

GRADINITA P.P. VOINICEL                                                        

 

 

 Pentru Limba si literatura româna, obiectivul fundamental consta în ,,dezvoltarea competentelor elementare de 

comunicare orala si scrisa ale copiilor, precum si asigurarea familiarizarii acestora cu texte literare si nonliterare 

semnificative din punctul de vedere al vârstei şcolare.  

 În esenta, se urmareşte ca în cadrul disciplinei Limba si literatura româna sa se asigure elevilor o cultura 

comunicationala si literara de baza, capabila sa le asigure capacitatea de interactiune cu semenii si sensibilitate pentru 

frumos.  

 În virtutea acestei intentii, Curriculum-ul National nu mai defineste disciplinele, ci defineste capacitatile. Aceste 

capacitati (receptionare, emitere) deriva din obiectivele-cadru, generale, esentiale si obligatorii: 

- dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral; 

- dezvoltarea capacitatii de exprimare orala; 

- dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris; 

- dezvoltarea capacitatii de exprimare a mesajului scris, scriere elaborata, compunere. 

 Toate aceste functii se realizeaza, în mod fundamental si special, prin intermediul lectiei, vazuta ca o unitate 

logica, didactica si psihologica, ca un program didactic coerent structurat. În ciclul de achizitii fundamentele, aceste 

competente au un specific metodologic, desprins din atributia profesorului de a-i învata pe elevi instrumentele oricarei 

activitati intelectuale sau practice. Întreaga activitate didactica la limba si literatura româna se structureaza în jurul formarii 

acestor achizitii fundamentale si, de aceea, are un anumit  specific metodologic2. 

 Asimilarea capacitatilor de comunicare si de formare/activizare/nuantare a vocabularului sprijina activitatea de 

învatare a celorlalte discipline didactice, asa cum îmbogatirea vocabularului asigura o paleta mai larga de cuvinte, un limbaj 

mai bogat. În consecinta, fiecare fapt de vorbire contribuie la formarea unor capacitati de comunicare ce se mentin printr-

o activitate permanenta de primenire a lexicului si de transferare a cuvintelor dintr-un registru verbal în altul. Structurile 

lingvistice formate si utilizate dau nota de originalitate a vorbitorului, căruia îi dezvoltă un limbaj  elevat, nuantat, dar şi o 

gândire flexibila.   

 Obiectivele educationale au menirea de a forma elevilor deprinderi, capacitati automatizate, astfel încât învatarea 

limbii si literaturii române sa aiba un caracter comunicativ-functional. Dobândirea capacitatii de vorbire corecta si coerenta 

se realizeaza prin învatarea regulilor de functionare a limbii. De asemenea, în conformitate cu cerintele Programei de limba 

si literatura româna pentru învatamântul gimnazial, învatarea are în vedere formarea capacitatii de comunicare  

în procesul de vorbire efectiva, excluzând aspectele teoretice de dragul teoriei. Nimic nu este necesar sa încarce memoria 

elevilor daca nu le este de folos în activitatea de comunicare corecta prin limbaj, fapt ce reprezintă una din priorităţile 

Curriculum-ului National de învatare a comunicarii prin intermediul limbii române si de promovare a modelului utilitar, 

functional. 

 

 

 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2455 

Biblografie: 

 Ion Coteanu - Gramatica de baza a limbii române, Editura Albatros, 1996; 

   Iorgu Iordan. Stilistica limbii române. Ediţie definitivă. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1975;  

Tatiana Slama-Cazacu - Psiholingvistica, 1999, Editura All educational, Bucuresti,  

 Alexandru Metea - Gramatica de la A la Z, 1997, Timisoara, Editura de Vest, passim; 

             Lucian Blaga. Trilogia culturii. Bucureşti: Humanitas, 1994. 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2456 

REFERAT 

Proiectul de activitate integrata – curriculum la decizia educatoarei 
      

 
                                                                                 Prof. Înv. Preșcolar  

                                                                         Sandu Aurelia 

  

    
În ultimii ani, la nivelul învăţământului românesc au apărut idei şi practici care au încurajat schimbarea 

abordării de la curriculum centrat pe disciplină la un curriculum centrat pe copil. Situarea copilului în centrul organizării 

procesului de predare – învăţare a constituit o schimbare fundamentală care a atras după sine necesitatea găsirii acelor 

soluţii didactice care să stimuleze performanţa copilului cel puţin la nivelul descris de potenţialul său. 

După Vîgotski „învăţarea creează zona celei mai apropiate dezvoltări, adică provoacă, cheamă la viaţă şi pune în 

mişcare  o serie întreagă de procese ale dezvoltării, care acum sunt posibile pentru copil numai în sfera interrelaţiei cu cei 

din jur şi numai în cursul colaborării cu semenii din care, deschizând cursul intern al dezvoltării, devin apoi un bun interior 

al copilului.” 

Deci ce este un proiect? Un demers didactic în grup, într-o interacţiune continuă, prin care se urmăreşte integrarea noilor 

informaţii în structuri cognitive proprii şi transferarea lor în conţinuturi noi, aplicabile în practic, o comunitate de învăţare 

în care fiecare contribue atât la propria învăţare, cât şi la procesul de învăţare colectiv, o acţiune de cercetare şi acţiune 

practică în acelaşi timp. 

De ce curriculum la decizia educatoarei? Explozia de informaţii din diferitele domenii determină confruntarea copilului 

cu o varietate de aspecte problematice şi dificultăţi care derivă dintr-o cunoaştere limitată, iar realitatea trebuie abordată cu 

precizie, la momentul potrivit, atât din perspectiva teoretică cât şi practică. Din perspectiva acestor circumstanţe, noi 

educatoarele, tocmai această realitate o putem înfăptui prin metoda proiectului. 

Reforma educaţională, prin implementarea metodei proiectului, permite dobândirea de către copil a unor deprinderi şi 

abilităţi prin care, ulterior, se poate realiza înţelegerea şi producerea unor raţionamente autentice, devenind astfel 

participanţi activi în viaţa comunităţii. Se face astfel trecerea de la modelele tradiţionale, care limitează uneori realizarea 

cunoaşterii, la cunoaştera în cadrul unei cercetări practice care le oferă copiilor posibilitatea de a exploata în profunzime 

domenii noi, de a acumula cunoştinţe în mod independent şi de a dezvolta competenţe precum creativitatea, spiritul de 

iniţiativă, capacitatea de a comunica şi de a lucra în echipă. 

 Caracteristica esenţială a proiectului este că plasează copilul în centrul proiectării didactice, asigură o mai bună 

corelare gândire – învăţare, iar pe noi ne pune în situaţia de a reflecta asupra răspunsurilor la întrebările: 

• Cum predăm ? 

• Cum îi vom face pe copii să-şi amintească şi să-şi activeze experienţele, informaţiile pe care le deţin despre 

subiectul propus? 

• Cum îi vom motiva să se informeze, să caute, să investigheze? 

• Cum îi facem să interacţioneze în mod activ cu noile informaţii şi cu ceilalţi membrii ai grupei ? 

• Ce contexte de exersare a noilor conţinuturi voi crea? 

• Cum îi vom face să dea un sens şi o interpretare personală celor învăţate, reprezentative pentru fiecare copil? 

 Primul pas îl face educatoarea , care , acceptând ideea de schimbare şi adaptându-se cu uşurinţă acesteia  poate 

aduce schimbări în modul de a gândi şi acţiona al copilului , al părinţilor acestuia şi chiar in sistemul educaţional .  
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 Al doilea pas este necesar să se facă în direcţia metodelor de predare folosite la grupă şi a rolului educatoarei în 

procesul didactic , care , trebuie să fie legate de vârsta copilului şi să ţină cont de creativitatea şi încrederea în sine a 

fiecăruia dintre cei doi factori implicaţi în procesul didactic .  

 Ultimul pas este necesar în regândirea şi potenţarea valenţelor formative ale mediului educaţional . Aproape tot 

ce se află în mediul educaţional în care se mişcă copilul poate constitui obiectul unei intense curiozităţi din partea acestuia 

şi , în acelaşi timp , poate conţine ceva interesant din care el poate învăţa . 

Educatoarea este cea care creează mediul educaţional favorabil învăţării in sala de grupă şi de asemenea pentru a stimula 

învăţarea copilului este indicat să se apeleze la acesta , solicităndu-l să aducă în grupă ceva din viaţa lui petrecută în afara 

grădiniţei pentru a primi ajutor în alegerea şi definirea unui subiect de proiect de învăţare pornind de la acel „ceva ” familial 

şi cunoscut . 

 Bazându-se pe aceşti paşi esenţiali , educatoarea încerca să contureze schimbarea în procesul didactic prin 

folosirea metodei proiectelor de grup , selectate , gândite şi elaborate cu ajutorul copiilor şi al părinţilor . Prin această 

metodă copiii intră în contact direct cu realitatea cercetată , iar obiectele , fenomenele , procesele sunt investigate în 

dimensiunile şi caracteristicile reale , aşa cum se manifestă în realitatea concretă .  

Scopul proiectului este de a-l ajuta pe copil să cunoască mai mult despre un subiect decât să caute răspunsul cerut la o 

întrebare pusă de educatoare în legătură cu acel subiect . Proiectul este o extindere , o investigare a unui subiect din sfera 

idealului sau practicului către care copilul îşi îndreaptă întreaga atenţie şi energie . Proiectul îi implică pe copii în 

conducerea investigaţiei în mediul imediat asupra fenomenelor şi evenimentelor despre care doresc să înveţe mai mult .  

Alegerea acestei metode poate fi argumentată prin :  

• proiectul poate fi încorporat în curriculumul pentru vârstele timpurii  

• proiectul are o structură temporală care ajută educatoarea să – şi organizeze progresiv activitatea cu copiii în 

funcţie de dezvoltarea şi de interesul acestora şi de gradul de cunoaştere al subiectului luat în discuţie . 

• proiectul oferă contexte în care copiii pot aplica o foarte mare variatete de cunoştinţe şi deprinderi sociale şi 

intelectuale , pe lângă cele de bază date de curriculum  

• proiectul atrage în permanenţă părinţii în activitatea desfăşurată în cadrul acesteia , educatoarea având avantajul 

de a beneficia zilnic de contactul cu membrii familiei  

• dezbaterile se fac din perspectiva  diferitelor arii curriculare : educarea limbajului , activitate matematică , 

cunoaşterea mediului , educaţie plastică , educaţie fizică , educaţie pentru societeta etc. şi se regăsesc în activităţi 

comune,  în jocuri şi activităţi alese , în programul distractiv  

Metoda proiectului integrat este o strategie de învăţare şi evaluare care se concentrează pe efortul deliberat de 

cercetare al copilului, pe depistarea şi înţelegerea subiectului în  întreaga  sa amploare, contribue la învăţarea unui mod 

de «gândire interdisciplinară » şi contribue la practica învăţării prin cooperare. Această abordare are o eficienţă crescută în 

creşterea motivaţiei copiilor şi în stimularea operaţiilor superioare ale gândirii, deoarece învăţarea bazată pe proiect este 

acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp. Copiii sunt solicitaţi să apeleze la acele surse care îi ajută să rezolve 

problemele, ei sunt implicaţi în experienţe de învăţare complexe, în grupuri,  în proiecte din viaţa reală prin care îşi dezvoltă 

cunoştinţele, deprinderile. Maniera integrată presupune abordarea realităţii printr-un demers didactic globalizat, în care 

limitele dintre categoriile şi tipurile de activitate dispar într-un scenariu unitar, în cadrul căruia tema se lasă investigată cu 

toate mijloacele diferitelor ştiinţe. Integrarea se va face prin alipirea într-un scenariu bine închegat a unor conţinuturi care 

aparţin unor domenii diferite, conţinuturile propuse având un subiect comun care urmează a fi investigat şi elucidat în urma 

parcurgerii acestora şi a realizării obiectivelor propuse. 
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Pentru a fi posibilă abordarea în manieră integrată , educatoarea trebuie să stabilească cu claritate obiectivele şi 

conţinuturile activităţilor zilnice şi un scenariu care să motiveze şi să canalizeze atenţia copiilor spre ceea ce vor 

investiga..Este necesar un demers didactic adecvat care sa cuprindă trei etape aflate  în interdependenţă : evocare ; 

realizarea sensului ; reflecţia. 

 Evocarea face apel la cunoştinţele însuşite  de copii despre o temă sau un anumit subiect 

 Realizarea sensului  asigură înţelegerea noilor informaţii şi a semnificaţiei acestora, fiind în acelaşi timp etapa 

întrebărilor : educatoare – copil, copil – educatoare, copil – copil.  

 Reflcţia integrează noile cunoştinţe în sistemul celor vechi, asigurând legătura dintre ele , dând posibilitatea 

expunerii libere a « noului » aflat 

Beneficiile abordării proiectului întegrat pentru copii sunt : 

• copiii sunt implicaţi activ în procesul de învăţare 

• copiii îşi construiesc învăţarea prin operarea cu ideile, cunoştinţele şi concepţiile pe care le posedă deja 

• învăţă prin cooperare 

• îi expune pe copii unei mari diversităţi de opinii, dezbatere de idei 

• încurajează exprimarea liberă în contextul respectului pentru opinia celuilalt 

• colectează şi analizează datele, îi face pe copii să adune un material bogat pentru discuţie 

• mai multă libertate de acţiune 

• participă la procurarea materialelor devenind mai responsabili 

• au mai multă încredere în forţele proprii 

• au şansa să-şi planifice propriile activităţi 

• îşi pot alege aria de stimulare/sectorul care prezintă interes deosebit pentru ei 

• sunt parteneri cu drepturi egale într-un act educaţional 

• învaţă prin interacţiune cu ceilalţi, nu unii alături de ceilalţi 

• îşi dezvoltă competenţe : creativitatea ; capacitatea de comunicare ; munca în echipă 

• au posibilitatea să se bucure de finalitatea activităţii lor 

Proiectul integrat face dovada implicării fiecărui preşcolar şi a interesului pe care acesta l-a manifestat  pentru realizarea 

unui parcurs colectiv. 

În cadrul fiecărui proiect trebuie avut în vedere folosirea diferitelor tipuri de jocuri pentru sporirea atractivităţii 

activităţilor şi menţinerea interesului copiilor precum şi atragerea şi implicarea părinţilor în organizarea şi desfăşurarea 

proiectului. 

Prin atragerea şi implicarea părinţilor trebuie urmărit asigurarea unui suport material oferit de către aceştia precum şi 

posibilitatea de lărgire a volumului informaţional al copiilor .  

Implicarea părinţilor în procesul de educare al copiilor se poate face printr-o modalitate de comunicare ce presupune :  

• expunerea temei ce va fi abordată în grădiniţă peste o săptămână şi invitarea lor la participarea activă  

• prezenţa efectivă la pregătirile organizatorice şi la acţiunile propriu-zise  

• sprijin cu materiale , idei sau cunoştiinţe împărtăşite copiilor  

• urmărirea progreselor copiilor şi sprijinirea evoluţiei lor 

Este ideal ca părinţii să poată dezvolta în familie subiectele anunţate astfel încât fiecare copil să fie deja familiarizat cu 

diverse aspecte ale temei .   

Grădiniţa beneficiază de pe urma abordării proiectului integrat prin: 
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• îşi îmbogăţeşte baza materială prin implicarea motivată a unor factori educaţionali 

• se facilitează inserţia grădiniţei în comunitatea locală 

 

 

Concluzii. 

 Proiectul integrat are un conţinut transdisciplinar deoarece prin realizarea lui se ating obiectivele de referinţă ale 

mai multor arii curriculare. 

 Se bazează pe învăţarea  prin cooperare, deoarece lucrând în grupuri, fiecare copil participă la realizarea unei părţi 

din proiect, având responsabilităţi şi sarcini specifice. 

 Activităţile din grădiniţă sunt extinse spre alte zone din afara grădiniţei, apropiindu-ne astfel de realitatea 

cotidiană. 

 Resursele materiale sunt procurate prin contribuţia a cât mai multor persoane care pot sprijini desfăşurarea 

proiectului. 

 Are produse finale afişate în grădiniţă.  

Activitatea prin proiect îi învaţă pe copii să-şi emită şi să-şi susţină propriile idei, dezvoltându-le astfel creativitatea, care 

le dă senzaţia că ei sunt adevăraţii descoperitori ai „noului”. Soluţiile problemelor supuse rezolvării presupun colaborare 

şi cooperare şi toţi copiii, indiferent de dezvoltarea intelectuală sau de vârstă, pot elucida o situaţie necunoscută spunându-

şi părerile şi aplicându-le în practică. 
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PROIECT DIDACTIC 

 
Profesor : ȚUIA  STELUȚA-RODICA 

Liceul Tehnologic Virgil Madgearu Roșiorii de Vede 

 

Disciplina : Psihologie 

Clasa: a X-a A 

Data: 25.10.2021 

Tema : Procese psihice şi rolul lor în evoluţia personalităţii 

Titlul lecţiei: Motivaţia 

Tipul lecţiei: Lecţie de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe 

Durata lecţiei: 50 minute 

Forma de organizare a clasei: frontal 

Metode de învăţământ: conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea 

Materiale didactice: manualul, calculatorul, fişe de lucru,  videoproiectorul 

Competenţe specifice: 

1.1. Identificarea proceselor psihice şi caracterizarea rolului lor în evoluţia personalităţii 

1.2  Identificarea legăturilor între procesele psihice 

2.1. Analizarea unor procese psihice pornind de la exemple concrete 

Obiective cognitive: 

- La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să definescă  noţiunile despre motivaţie, structuri motivaţionale, optimum motivaţional. 

Obiective atitudinale 

   -     La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să dovedească interes pentru informaţiile comunicate, să evalueze corect răspunsul celorlalţi  colegi. 

Obiective operaţionale   

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

1. Să definească motivaţia 

2. Să  enumere funcţiile motivaţiei 

3. Să descrie tipurile de motivaţie 
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4. Să explice structurile motivaţionale 

5. Să argumenteze optimum motivaţional 

Locul de desfăşurare: sala de clasă 

 

Bibliografia: Mielu Zlate , Tinca Creţu, Nicolae Mitrofan , Mihai Aniţei- Psihologie, manual clasa a X a, Editura Aramis, 2005 

                      Dorina Sălăvăstru – Didactica psihologiei, Editura Polirom, 1999 

 

Desfăşurarea lecţiei 

Timp de 

lucru 

Momentele lecţiei Activitatea de predare-învăţare Strategii didactice Evaluare 

Activitatea 

 profesorului 

Activitatea 

 elevilor 

2’ 1.Moment organizatoric - prezenţa şi aspecte de disciplină şcolară 

şi pregătirea materialului didactic 

-pregătirea caietelor  Observarea Atenţionare, aprecieri 

 

16’ 

 

2.Pregătirea elevilor pentru 

receptarea noilor cunoştinţe 

 

-Se face cu ajutorul întrebărilor : 

*De ce reacţionează oamenii? 

 

*De ce unul şi acelaşi om reacţionează 

diferit în momente diferite? 

 

 

 

-răspund la întrebările profesorului 

-îşi exprimă propriile păreri 

 

 

 

 

 

 

Chestionarea orală 

 

 

 

Observarea 

Conversaţia 

euristică 

Observarea 

comportamentului 

elevilor, stimularea 

participării lor la 

formularea 

răspunsurilor 

 

2’ 3.Precizarea titlului şi a 

obiectivelor urmărite 

-Se anunţă titlul lecţiei ,,Motivaţia”-   şi 

obiectivele operaționale ale lecției 

-Se scrie titlul lecţiei la tablă 

- scriu în caiete titlul  lecţiei de la tablă 
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Timp de 

lucru 

Momentele lecţiei Activitatea de predare-învăţare Strategii didactice Evaluare 

Activitatea 

 profesorului 

Activitatea 

 elevilor 

15’ 4 .Dirijarea învăţării - 

Comunicarea/însuşirea noilor 

cunoştinţe 

 

Pe măsură ce se prezintă lecţia se scriu la 

tablă şi în caiete ideile principale ale 

lecţiei. 

 

Schema lecţiei va rămâne pe tot parcursul 

lecţiei proiectată cu ajutorul 

videoproiectorului pe panou. 

 

 

- participă la fixarea ideilor principale şi 

le scriu în caiete 

Conversaţia 

euristică 

problematizarea,  

Provoacă participarea 

tuturor elevilor şi îi 

determină să 

dialogheze,  să 

evalueze răspunsul 

dat de colegi. 

 

10’ 5.Fixarea şi sistematizarea 

conţinuturilor 

 

 

 

 

Asigurarea feed-back-ului 

 

 

Se pun întrebări din lecţia nou predată. 

Se împart fişele de lucru 

 

Tehnica- 3-2-1 

3-termeni(concepte) din ceea ce au învăţat 

2-idei despre care ar dori să înveţe 

O capacitate, o pricepere , o abilitate pe 

care au dobândit-o 

 

 

Elevii răspund la întrebări apoi lucrează 

fişa la tablă si in caiet 

 

 

 

 

 

 

Răspund la solicitările profesorului 

Explicaţia, 

exerciţiul, 

observaţia 

 

3’ 

 

 

2’ 

 

 6. Precizarea activităţilor pe 

care elevii le vor desfăşura 

acasă 

Se dă tema pentru acasă  

 

 

 

 

 

Notează tema pentru acasă 

 

 

Explicaţia, dialogul 
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Timp de 

lucru 

Momentele lecţiei Activitatea de predare-învăţare Strategii didactice Evaluare 

Activitatea 

 profesorului 

Activitatea 

 elevilor 

Se fac aprecieri asupra participării la lecţie 

şi se evidenţiază elevii care s-au remarcat. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

 
Profesor: Țuia Marian Florin 

Liceul Tehnologic Virgil Madgearu Roșiorii de Vede 

 
 

 

Data: 25.10.2021 

Clasa: a X-a  

Subiectul: Ioan Slavici, Moara cu noroc 

Tipul lecției: de recapitulare 

COMPETENŢE GENERALE: 

Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în diverse situaţii de comunicare; 

Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare; 

Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare. 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

2.2.recunoaşterea şi compararea diferitelor tipuri de proză şi a particularităţilor acestora ; 

2.3.identificarea particularităţilor specifice ale limbajului în textele epice studiate; 

2.4.aplicarea conceptelor operaţionale în analiza şi discutarea textelor narative; 

3.1.susţinerea argumentată a unui punct de vedere într-o discuţie. 

Competențe derivate: 

1.  enumerarea principalelor date biografice ale lui Ioan Slavici. 

2. încadrarea operei lui Slavici în „Epoca marilor clasici”. 

3. menționarea problematicii abordate de autor şi  a temei nuvelei. 

4. descrierea caracterului personajelor principale. 

5. identificarea unei particularități a stilului autorului. 

6. Reținerea valorii istorice şi estetice a literaturii lui Ioan Slavici. 

7. explicarea, într-o compunere de maximum două pagini, cu argumente din text, de ce se destramă familia 

cârciumarului. 

Resurse: manualul de limba şi literatura română de clasa a X-a, editura Corint; volumul „Nuvele”, de Ioan Slavici; studii 

critice. 

Metode: conversaţia, expunerea, lectura. 
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Scenariul didactic 

Evenim

ente  

Obiective 

operaţionale 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode  Resurs

e  

Observaţii  

 

Capta 

rea 

atenţi 

ei 

 După ce notează absenţii, îi 

întreabă pe elevi dacă au avut ceva 

de pregătit. 

Anunţă subiectul lecţiei şi enunţă 

titlul acesteia. 

 

Răspund la 

întrebările 

profesorului 

  Se încearcă 

realizarea unei 

atmosfere 

destinse şi 

totodată 

captarea 

atenţiei. 

 

Actualiz

area 

ancorel

or 

Elevii să 

enumere 

principalele 

date 

bibliografi 

ce ale lui Ioan 

Slavici 

Îi întreabă ce ştiu despre autor, 

care sunt principalele opere ale 

acestuia şi prin mai ce este  

cunoscut Ioan Slavici 

Face completările şi corectările de 

rigoare 

Urmăreşte consolidarea 

cunoştinţelor deja achiziţionate 

Evaluează şi notează răspunsurile 

primite. 

Răspund la 

întrebările 

profesorului 

pornind de la 

informaţiile 

dobândite anterior 

şi de la tema pe 

care au avut-o de 

pregătit. 

 

Conver

saţie  

Cuno 

ştinţele 

elevilo

r, 

manua 

lul, 

alte 

indicaţ

ii 

biblio 

grafice 

Se urmăreşte 

realizarea 

conexiunii 

inverse şi, 

totdată, se 

verifică: 

modul în care 

elevii şi-au 

însuşit 

cunoştinţe-le 

din anii 

anteriori. 

 

Dirija 

rea 

activi 

tăţii de 

învăţa 

re 

Să încadreze 

opera lui 

Slavici în 

„epoca marilor 

clasici” 

 

 

Să menţioneze, 

pornind de la 

textul nuvelei, 

care este 

problematica 

abordată de 

autor şi tema 

nuvelei 

Profesorul îi întreabă ce ştiu despre 

„epoca marilor clasici” 

Profesorul prezintă tema nuvelei: 

tema nuvelei dezvăluie în Ioan 

Slavici un autor interesat de o 

problematică morală: modul în 

care banul poate altera firea 

oamenilor şi relaţiile dintre ei. 

Situaţia aceasta este implicată în 

chiar seria întâmplărilor prin care 

trece familia cârciumarului de la 

Moara cu noroc. Banul, câştigat 

mai uşor aici, îl  face pe Ghiţă să se 

schimbe şi dintr-un om cinstit să 

devină părtaşul unui ins fără lege şi 

fără teamă de Dumnezeu, Lică 

Sămădăul. Profesorul le prezintă 

structura narativă: Moara cu noroc 

Elevii răspund: 

Sfârşitul secolului 

al XIX-lea este 

cunoscut în 

literatura română ca 

„epoca marilor 

clasici” şi a fost 

dominat de Mihai 

Eminescu, Ion 

Creangă, Ion Luca 

Caragiale şi Ioan 

Slavici 

 

 

Elevii iau notiţe şi 

răspund la 

eventualele 

întrebări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expune 

re, 

convers

aţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvela

, studii 

critice. 
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atinge aproape dimensiunile unui 

roman, dar statutul de nuvelă este 

păstrat totuşi prin faptul că 

numărul personajelor este redus, 

conflictul rămâne liniar şi 

evenimentele epice au loc într-o 

perioadă relativ scurtă de timp. 

Naraţiunea, obiectivă,  alternează 

cu descrierea şi cu dialogul. Vocea 

naratorului este una egală, fără 

inflexiuni care să trădeze o 

atitudine faţă de întâmplările 

relatate, indiferent de natura lor.  

Dialogul capătă funcţia de a 

caracteriza personajul, 

dezvăluindu-i modul de a fi. 

Descrierea devine o modalitate de 

specificare şi de fixare într-un 

cadru de viaţă care este al unui loc 

şi al unui timp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii răspund: 

„Omul să fie 

mulţumit cu sărăcia 

sa, căci dacă e 

vorba, nu banul, ci 

liniştea colibei tale 

te face fericit”. 

 

 

 

Asigura

rea 

feedbak

ului 

Să descrie 

caracterul 

personajelor 

principale, 

folosindu-se 

de text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul le propune spre lectură 

textul din manual, apoi le pune 

întrebări în legătură cu caracterul 

personajelor şi corectează 

eventualele răspunsuri eronate. 

Încearcă să pună accentul pe 

caracterul lui Lică şi al Anei. 

Profesorul el propune ca 

particularitate a textului oralitatea 

frazei, care ţine în primul rând de o 

anumită structură sintactică a 

limbii vorbite, reprodusă cu 

mijloacele scrierii: „ Aşa-i! Dar 

astădată Lică nu mai putea să fugă 

şi, dacă fugea, tot prins era, prins 

de mâna lui Pintea, prins cu toate 

dovezile”. Topica urmează 

îndeaproape modelul verbal al 

rostirii. Constatăm utilizarea 

repetiţiei, particularităţile unei 

Ca simboluri ale 

romanului, 

personajele sunt 

construite astfel 

încât să ilustreze nu 

numai diferenţele 

ce ţin de starea 

socială, ci şi 

deosebirile fizice, 

temperamentale şi 

de caracter.  

 

Elevii iau notiţe. 
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Să identifice o 

particularitate 

a stilului 

vorbiri regionale. Un stil clar, 

uneori monoton, dar exact, de o 

discretă oralitate, popular, chiar cu 

o marcată inflexiune regională. 

Expune 

re  

 

 

 

 

Studii 

critice 

Tema 

pentru 

acasa 

Realizarea 

eseului 

 

Profesorul anunţă tema pentru ora 

viitoare. 

Trece în catalog notele elevilor, 

dacă este cazul  

Îşi notează tema. 

 

Conver 

saţie  

Caietul 

cu 

notiţe, 

indicații 

 

Se urmăreşte 

realizarea 

conexiunii 

inverse  
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE  

DIN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI ACTUALE 
 

Prof. psihopedagog: BĂLĂNEAN RALUCA LIGIA 

Școala Gimnazială Specială C.R.D.E.I.I, Cluj-Napoca 

 

 Evaluarea şcolară a fost definite ca “proces de obţinere a informaţiilor asupra elevilor, profesorului însuşi sau 

asupra programului educativ şi de valorificare a acestor informaţii în vederea elaborării unor aprecieri care vor fi utilizate 

la adoptarea unor decizii” (Terry Tenfrink).  

Spre deosebire de metodele tradiţionale , metodele alternative de evaluare prezintă  cel puţin  două 

caracteristici: pe de o parte realizează evaluarea rezultatelor, în strâns legătură cu instruirea,învățarea de multe ori, 

concomitant cu aceasta, pe de altă parte, ele privesc rezultatele școlare obținute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează 

formarea unor capacități, dobândirea de competențe și mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, correlate cu 

activitatea de învățare. În cee ace privește contextul educational actual, aceste metode pot fi implementate cu success în 

cadrul activităților susținute în format online. 

 Principalele metode alternative de evaluare,al căror  potenţial  formativ susţine  individualizarea actului 

educaţional prin sprijinul acordat elevului sunt: observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului; investigaţia; 

portofoliul; proiectul; testul docimologic autoevaluarea; hărţile conceptuale, metoda R.A.I.  

Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor, oferă profesorului informaţii privind performanţele 

elevilor din perspectiva capacităţii lor de acţiune şi de relaţionare, a competenţelor şi abilităţilor de care dispun. Informaţiile 

pot fi înregistrate folosind: fişa de evaluare, scala de clasificare, lista de control / verificare. Fişa de evaluare este completată 

de către profesor, în ea se înregistrează date factuale despre evenimentele cele mai importante pe care profesorul le 

identifică în comportamentul sau modul de acţiune a elevilor; scala de clasificare este un tip de scală ce însumează un set 

de caracteristici (comportamente) ce trebuie supuse evaluării. Elevului îi sunt prezentate un număr de enunţuri în raport de 

care acesta trebuie să-şi manifeste acordul sau dezacordul, alegând între cinci trepte: puternic acord, acord, indecis (neutru), 

dezacord, puternic dezacord; lista de control / verificare se deosebeşte de scala de clasificare prin faptul că, doar se constată 

prezenţa sau absenţa unei caracteristici, comportament, fără a emite o judecată de valoare oricât de simplă. Un avantaj este 

acela că se elaborează uşor, fiind obiectivă în evaluarea abilităţilor care pot fi divizate în paşi specifici. Un tip special de 

observaţie care se poate implementa în cadrul activităților desfășurate în format online, este observaţia participativă cu 

implicaţii asupra relaţiei profesor-elev.â. Acest tip de observaţie este subiectivă, dar poate să-şi sporească procentul de 

obiectivitate dacă atenţia va fi concentrată asupra construcţiei şi utilizării instrumentelor.  

Investigaţia oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite în situaţii noi şi variate, pe 

parcursul uneia sau mai multor ore de curs. Se organizează individual sau pe grupe de lucru, iar aprecierea modului de 

realizare a investigaţiei este de tip holistic. 

Proiectul este o activitate mai amplă decât investigaţia. Se iniţiază în clasă/online, prin definirea şi înţelegerea sarcinii 

– eventual şi prin începerea rezolvării acestuia, se continuă acasă pe parcursul câtorva zile sau săptămâni, timp în care 

elevul se consultă permanent cu profesorul – şi se încheie tot în clasă/online, prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport 

asupra rezultatelor obţinute şi a produsului realizat. Poate fi realizat individual sau în grup. 
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Portofoliul este un mijloc de evaluare pe o perioadă mai lungă, reflectă progresul elevului pe mai multe planuri. 

Această modalitate de evaluare trebuie adaptată la un anumit context care ţine cont de: specificul disciplinei, vârsta, nevoile 

şi abilităţile elevului, performanţele atinse prin învăţare. 

Testul docimologic asigură o obiectivitate mai mare şi eficientizează examinările tradiţionale. Permite standardizarea 

condiţiilor de examinare, a modalităţilor de notare aducând astfel un spor de obiectivitate. Prezintă o identitate triplă: de 

conţinut, a condiţiilor de aplicare, a criteriilor de apreciere. Prin acest test nu se urmăreşte doar verificarea informaţiei 

acumulate de elevi, ci şi capacitatea lor de a utiliza cunoştinţele deja asimilate în situaţii variate. Etapele elaborării unui 

test docimologic sunt: precizarea obiectivelor; documentarea ştiinţifică; avansarea unor ipoteze. 

Autoevaluarea are un rol esenţial în întregirea imaginii elevului din perspectiva judecăţii de valoare pe care o emite 

profesorul. Elevii au nevoie să se autocunoască, fapt ce are multiple implicaţii în planul motivaţional şi atitudinal. Metode 

de autoevaluare: autocorectarea sau corectarea reciprocă dă posibilitate elevului de a-şi depista operativ unele erori, 

scăderi, în momentul realizării unor sarcini de învăţare; autonotarea controlată solicită elevul să-şi acorde o notă, care este 

negociată apoi cu profesorul sau cu colegii; notarea reciprocă – elevii sunt puşi în situaţia de a-şi nota colegii, prin 

reciprocitate, fie la lucrări scrise fie la ascultările orale, exerciţiu ce nu trebuie să se concretizeze neapărat prin notarea 

efectivă; 

Hărţi concepuale. Există patru mari categorii de harti conceptuale. Ele se disting prin forma diferită de reprezentare a 

informaţiilor. Hărţi conceptuale sub forma “panzei de paianjen”, în centru se află un concept central, o temă unificatoare 

de la care pleacă legăturile sub formă de raze către celelalte concepte secundare. Harta conceptuală “ierarhică”, prezintă 

informaţii în ordinea descrescătoare a importanţei, cea mai importantă se află în vârf. În funcţie de gradul de generalitate, 

de modul cum decurg unul din celălalt şi de alţi factori, sunt aranjate celelalte concepte. Harta conceptuală “lineară” 

prezintă informaţiile într-o formă lineară. Sistemele de hărţi conceptuale prezintă informaţia într-un mod similar celor 

anterioare, adăugându-se în plus inputs şi outputs (intrări şi ieşiri). Avantajele elaborarii hartilor conceptuale în grup sunt: 

concentrează grupul asupra sarcinii; încurajează organizarea coezivă a grupului şi spiritul de echipă; rezultatele apar relativ 

repede; reprezentarea grafică vizuală a produsului care oferă simultan informaţii despre ideile majore şi interrelaţiile dintre 

ele asigură accesibilitatea pentru toţi participanţii implicaţi. 

Metoda R. A. I. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica ceea ce tocmai au învăţat. 

Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor  Răspunde – Aruncă –Interoghează  şi se desfaşoară astfel: la sfârşitul unei 

lecţii sau a unei secvenţe de lecţie, profesorul, împreună cu elevii, investighează rezultatele obţinute în urma predării-

învăţării, printr-un joc de aruncare a unei mingi sau prin numirea direct în cadrul orelor online a unui elev de către alt elev. 

Cel care aruncă mingea/elevul care a răspuns, trebuie să pună o întrebare din lecţia predată celui care o prinde sau elevului 

care este numit. Cel care prinde mingea /este numit în cadrul orelor online, răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe/ 

numește  altcoleg, punând o nouă întrebare. Evident interogatorul trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate. 

Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. Acesta are 

ocazia de a mai arunca încă o dată mingea/ de a numi, şi, deci, de a mai pune o întrebare. În cazul în care, cel care 

interoghează este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare, este scos din joc, în favoarea celui căruia i-a 

adresat întrebarea. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat nici un răspuns, conduce treptat la 

rămânerea în grup a celor mai bine pregatiţi. Metoda R.A.I. poate fi folosită la sfârşitul lecţiei, pe parcursul ei sau la 

începutul activităţii, când se verifică lecţia anterioară, înaintea începerii noului demers didactic, în scopul descoperirii, de 

către profesorul ce asistă la joc, a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor-ancoră.  
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Bullying și cyberbullying ,studiu de caz 

         Hojda Vasile 

 Liceul Tehnologic,,Iuliu Moldovan,,Arad 

 

         Introducere. 

                    Fenomenul de bullying este foarte răspândit atât în sistemul educațional din România cât și la nivel 

mondial.Acesta se referă la acele agresiuni sau hărțiuri fizice ,psihice ,verbale sau nonverbale desfășurate pe o perioada de 

timp destul de întinsă și care implică un dezechilibru al puterii între persoane sau grupuri de persoane .Din păcate acest 

fenomen poate avea repercursiuni atât fizice cât și psihice de lungă  durată care pot duce la efecte periculoase în dezvoltarea 

normala a unui individ. 

                   Se pare ca o data cu dezvoltarea tehnologică a omului și folosirea cât mai mult a sistemelor digitale de 

comunicare ,atât în sistemul școlar și nu numai ,în timpul liber  prin folosirea rețelelor de socializare ,a site-urilor diverse 

,a apărut și fenomenul de bullying electronic sau cyberbullying. 

                 Când discutam despre aceste două fenomene ,automat  trebuie să discutam despre minim 2 tipuri de personalități 

,minim două categori de persoane implicate în desfășurarea unui eveniment: 

                  -Persoana(persoanele )agresata(e) 

                  -Agresorul(Agresorii) 

            Pe lângă aceaștia mai pot apărea în cele mai multe cazuri și persoane care nu au o implicare foarte directă în 

desfășurarea fenomenului dau au un aport foarte mare din punct de vedere  moral Acestea sunt: 

                -Instigatorii(persoanele care încurajeaza desfășurarea evenimentului prin stimularea agresorilor) 

                -Persoanele martor(cele care privesc fără a se implica în nici un fel ) 

         Pentru a  putea fi considerat bullying sau cyberbullying -comportamentul agresiv trebuie să îndeplinească minim 2 

condiții: 

             -trebuie sa existe un dezechilibru de putere între persoana(ele)care agresează și persoana agresată -prin folosirea 

puterii fizice ,prin accesul la informații stânjenitoare pe mijloacele media,prin popularitata agresorului(ilor). 

              -trebuie să se petreaca în timp -adică cel agresat este agresat pe o perioadă mai îndelungată ,de mai multe ori . 

               În continuare vă prezint un caz concret unde elevul A.F ,elev de condiție modestă ,puțin mai retras fătă de colectiv 

,dar un elev destul de inteligent și aplecat spre studiu.  

           Prezentarea cazului:  Elevul A.F.,un elev mai retras ,cu probleme de integrare în colectivul clasei,este șicanat în 

mod repetat atât la școală cât și prin mijloacele mass media și rețelele de socializare de catre elevii V.A  și   C.F.Aceștia îi 

solicită colegului lor să le ducă ghiozdanele,să le ofere pachețelul lui de mâncare de acasa ,să ia notițe pentru ei în timpul 

orelor de curs altfel fiind amenințat constant cu bătaia și alte miloace de umilire în public,în fata colegilor. 

           

 

Concluzia generatoare: 

            -Agresorii au observat că elevul A.F.este mai retras,nu are nici un comentariu la solicitările lor ,nu răspunde și nu 

opune nici un fel de rezistență verbală sau fizică.Au observat că elevul este ezitant atunci când se ridică vocea la el și când 

i se cere pe un ton mai imperativ să facă un lucru. 

           -Elevul nu reacționează când este certat ,renunță ușor la bunurile personale ,nu intră în conflicte verbale 

contradictorii sau fizice. 
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           -Agresorii au înteles că elevul poate reprezenta pentru ei o sursă de ,,servicii gratuite’’ pe termen mediu sau 

lung.Acestea toate sub efectul amenințărior directe față în față cât și prin mesajele trimise pe rețelele de socializare. 

Desfășurarea evenimentelor: 

           Am observat acest eveniment împreună cu câțiva colegi din cadrul comisiei de disciplină a școlii și bineînțeles am 

încercat să ne mișcăm cât mai rapid pentru a rezolva cât mai urgent problema . 

           Conducerea școlii a convocat o întalnire cu reprezentanții părților implicate ,psihologul școlar și un reprezentant al 

poliției care se ocupa de zona școlii noastre. 

            În prima fază am convocat părinții elevilor implicati pentru a sta de vorba și pentru a afla dacă ei cunosc care ar fi 

motivul faptelor copiilor lor .În prima fază au fost discuții separate cu părinții elevilor agresori,apoi cu părinții elvului  

agresat și în ultima fază s-a discutat cu tot grupul de părinți.Bineînteles o implicare foarte mare a avut și psihologul școlar 

care cunoștea încă de la început desfășurarea evenimentelor . 

           Părinți au văzut filmari făcute de către colegi în timpul desfășurării evenimentelor ,au văzut mesaje trimise de copii 

lor către victimă,conținutul lor . 

           Părinților elevilor agresori li sa explicat de către diriginte dar și de catre psihologul școlar care sunt faptele în 

totalitate (ei necunoscând decât parțial faptele comise de copii lor),precum și  implicațiile din punct de vedere legat ale 

comportamentelor lor antisociale,unde pot duce aceste fapte și li sa atras atenția în legătura cu implicarea lor mai activă 

astfel încât faptele copiilor să înceteze imediat.Li sa solicitat o verificare mai amănunțită și mai drastică a activității copiilor 

lor pe rețelele de socializare și în general atunci când folosesc mijloacele media . 

         În faza a doua am stat de vorbă cu elevii agresori.Li s-au prezentat pe față ceea ce se știa despre activitatea lor 

,desfășurarea acțiunilor,mesajele ,cerințele și amenințările lor precum și faptul că și părinții lor au fost informați în totalitate 

asupra celor întâmplate.Bineînteles ,elevii au fost informați și li s-a adus la cunoștință de către reprezentantul Politiei despre 

baza legala ,legile încălcate și sancțiunile pe care le riscă . 

        Cea mai vastă discuție a fost cu elevul agresat,acesta a fost bineînteles consiliat de către psihologul școlar ,printr-o 

abordare specifică.Discuțiile și ședințele cu psihologul școlar au avut ca scop creșterea stimei de sine a elevului,precum și 

pentru a cultiva în conștiința elevului că nu este singur și că oricând se poate baza pe colectivul de cadre didactice din 

școală începând cu directorul școlii și terminând cu ultimul cadru didactic. 

Rezolvarea problemei: 

      În urma discuțiilor separate dintre toate părțile implicate ,școală,părinți ai elevilor agresori,părinți ai elevului 

agresat,psiholog școlar ,reprezentant al Poliției ,s-a ajuns la concluzia sa se stea la o masă rotundă toți factorii implicați 

.Acest lucru sa și întâmplat .Au avut loc discuții ,explicații,sau vizionat câteva aspecte din alte asemenea întâmplări ,unde 

au dus acestea ,iar doamna psiholog a prezentat și explicat părților inplicate pericolul activității de bullying și cyberbullying. 

        Ca și concluzie ,se pare ca elevii agresori au înteles și au renunțat să se mai manifeste în acest mod fata de colegul 

lor,elevul agresat a început să fie mai stăpân pe sine ,mai încrezator în forțele proprii.Părtile implicate și-au strâns mâna în 

fața tuturor și se pare ca au devenit și prieteni. 

      Acesta ar fi cazul pe care am vrut să îl aduc în discuție .Vorbim despre cazuri de bullying și cyberbullyng care pot avea 

efecte adverse pe termen mediu și chiar lung ,afectând dezvoltarea elevilor agresați dar și a celor care sunt agresori. 

      În concluzie ,nu trebuie tolerat nici un fel de astfel de manifestare și dacă se desfășoara fizic la școală și dacă se 

desfășoara on line pe rețelele de socializare .Noi ,cadrele didactice avem o mare răspundere în a oprii înca din fașă asemenea 

manifestări implicându-ne în rezolvarea lor cât mai urgentă. 
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Jocul de mişcare - mijloc al educaţiei fizice 

 

prof. Paisa Codruța  

 Colegiul Tehnic “ Dimitrie Ghika” 

 

 

Jocul de mişcare reprezintă o variantă a activităţii ludice în care rolul mişcărilor este clar exprimat. Baza o constituie 

diferitele acţiuni motrice motivate de un subiect şi îngrădite parţial de reguli. Totodată, ele urmăresc învingerea diferitelor 

obstacole ivite în calea atingerii scopului propus, în condiţii mereu schimbătoare. 

Integrate într-un conţinut complex al activităţilor corporale, jocurile de mişcare aduc un aport valoros la 

îndeplinirea sarcinilor educaţiei fizice şcolare şi sportive, permit manifestarea diversă şi simultană a deprinderilor motrice 

de bază sau specifice, a calităţilor fizice, morale şi de caracter. 

Cele mai multe jocuri de mişcare se desfăşoară pe bază de întrecere şi sub formă de ştafetă, uneori şi sub forma 

parcursurilor aplicative sau a parcursurilor cu obstacole. 

Parcursurile aplicative contribuie, prin marea lor varietate şi accesibilitate, la dezvoltarea motricităţii complexe. 

Ele sunt atractive prin intermediul lor şi prin starea de emulaţie pe care o dezvoltă. Accesibilitatea acestui gen de exerciţii 

trebuie înţeleasă în mod diferenţial în funcţie de particularităţile de vârstă, sex şi nivel de pregătire. 

Cea mai eficientă formă de angrenare în efort este întrecerea sub formă de ştafetă, probă pe echipe - simplă sau 

combinată, care se desfăşoară pe o anumită distanţă.  

Parcursurile aplicative mai pot fi clasificate după gradul de complexitate al sarcinilor motrice pe care le conţin, 

folosindu-se drept criteriu, dificultatea mişcărilor naturale sau construite (de dificultate mică, mijlocie sau mare). 

Un loc important îl ocupă ştafetele cu obstacole care contribuie la dezvoltarea îndemânării, forţei, rezistenţei 

stimulându-i pe elevi, atrăgându-i, creând un climat emoţional favorabil. Ca obstacole se pot folosi diverse obiecte sau 

partenerii de întrecere. Exerciţiile pot fi de transport, de tragere sau împingere, târâre, sărituri etc. 

Alergările peste obstacole şi trecerea acestora ocupă o pondere importantă în cadrul jocurilor de mişcare. Datorită 

condiţiilor schimbătoare şi executării numeroaselor acţiuni motrice, copiii îşi îmbunătăţesc capacitatea de reacţie şi 

coordonare, învăţând să se adapteze situaţiilor neaşteptate în cadrul alergărilor peste obstacole, chiar şi în condiţii de teren 

variat. 

Pe traseul cursei cu obstacole se folosesc, alături de aparatele utilizate în desfăşurarea lecţiei, şi altele care se 

recomandă să fie aşezateşi manevrate de copii la indicaţiile profesorului. Astfel, pot fi incluse: banca, lada, bara fixă, capra, 

salteaua, bârna de echilibru, frânghia etc. 

 Jocurile de mişcare permit manifestarea complex şi favorizează dezvoltarea simultană a deprinderilor motrice de 

bază sau specifice, a calităţilor motrice, precum şi a însuşirilorşi deprinderilor moral-volitive. 

Jocului îi este specifică activitatea în colectiv, ce presupune cooperare cu partenerii de joc, armonizarea 

intereselor, motivelor, acţiunilorşi eforturilor personale cu cele ale colectivului, încadrarea în colectiv, asumarea unor 

responsabilităţi. În diferite momente ale jocului apar situaţii favorabile şi nefavorabile care manifestă stările negative, 

solicitând şi alte procese psihice. 

Copii îşi văd “joaca” precum ceva serios, care trebuie pus înaintea altor lucruri. De multe ori ei ne sugerează jocul 

lor prin anumite simboluri, prin cuvinte cheie în operele literare care ne fac sa ne gândim ore întregi la intelesul unei fraze 

anume, astfel. 
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Jocurile de mişcare au un rol deosebit în dezvoltarea musculaturii şimotricităţii copilului, a echilibrului său, îl ajută 

pe copil în coordonarea mişcărilor, în dezvoltarea abilităţilor manuale şi disciplinarea sa.  

Jocurile de mișcare sunt jocuri distractive sportive cu reguli pe care profesorul trebuie să le explice şi să urmărească 

respectarea lor. De aici, valoarea pe care aceste jocuri le au în disciplinarea copilului. Dansul şi cântecele sunt excelente 

jocuri de mişcare. 

Jocurile de mişcare se caracterizează printr-un conţinut simplu de reguli puţineşiuşor de înţeles. Ele se desfăşoară 

în general, pe spaţii reduse necesitând instalaţii simple.  

Aristotel sublinia valoarea jocului, stabilind interdependența dintre repaus şi educație, susținând că jocul este util 

cu precădere în mijlocul lucrurilor. Omul care muncește are nevoie de destindere şi jocul are numai scopul să deconecteze.  

Munca aduce întotdeauna osteneală şi încordare, pe când jocul constituie un important mijloc de recreere, “fiind 

cea mai bună formă de odihnă activă”23. 

În situația actuala , deși jocurile de mișcare au trebuit adaptate și regândite ele au rămas în continuare și vor rămâne 

un mijloc important în educație fizică. Cu imaginație multe jocuri didactice au putut fi și pot fi folosite și în mediul online 

.  

Jocuri de mișcare precum : Ştafeta cu obstacole, Atenţie la şfoară,  Alergă cât de tare poţi, La perete şi înapoi, Fii 

atent la ordinea numerelor, Cursa pe numere, Cine-i primul, Comanda inversă, Schimbaţi locurile, Oglinda, Semaforul , 

Cercurile salvatoare, 1,2,3 La perete stop!, etc sunt jocuri care cu o ușoară adaptare pot fi jucate și în condiții de pandemie. 
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Managementul clasei de elevi  

Studiu de caz privind conflictul profesor-elev 

 

 
Prof.înv.primar Ciubotaru Angela 

C.T. Dimitrie Ghika Comănești 

 

 
 

             Prezentarea cazului 

Era ora de matematică. Andrei, se juca pe telefonul mobil deranjând întreaga clasă . Profesorul l-a văzut şi 

la un moment dat i-a atras atenția. Elevul a ignorat cu o privire arogantă semnalul primit din partea  profesorului. Acesta 

îl mai lasă câteva minute, iar elevul își continuă activitatea începută. Profesorul  a observat comportamentul pasiv al 

elevului față de lecția pe care o predă și lipsa de respect de care dă dovadă și îi spune acestuia pe un ton mai ridicat: „Ieși 

afară!” 

Andrei, care era o fire mai acidă, aruncă o privire mai urâtă către profesor şi pe un ton revoltător întrebă: 

„Ce-am făcut domnule profesor?”, însă profesorul nervos: „Pentru nesimțirea de care dai dovadă, la următoarea lucrare 

de control vei avea minus două puncte din notă!”. Reacția elevului nu a întârziat să apară: ”Nu e corect ceea ce faceți dvs!” 

în timp ce acesta ieșea din clasă. 

 

              Analiza situaţiei conflictuale 

Identificarea conflictului:  - profesor nemulţumit de atitudinea elevului 

                                    - elevul-nemulțumit de pedeapsa pe care o primește  

În acest caz este vorba de un conflict – dezacord în ceea ce privesc atitudinile, ameninţarea valorilor personale, 

stilului, plasarea responsabilităţii. A intervenit între profesor şi  elev în ceea ce priveşte diferenţele de intenţii, interese, 

percepere a valorii, înţelegerea modului de desfăşurare a activităţilor de învăţare.  

Situaţia conflictuală în care se găseşte profesorul, ca individ, cred că este cea între două valenţe opuse, acesta 

tinzând către zona pozitivă–împlinirea a ceea ce-şi doreşte, adică: participarea atentă, cu interes a elevului la oră sau poate 

doar conformarea elevului.  

     Cauzele posibile ale conflictului 

- neconfirmarea aşteptărilor 

- percepţii greşite ale actului de învăţare datorate diferenţelor de intenţii şi de interese  

- ambiguitatea definirii ariilor de autoritate şi responsabilitate 

- exprimarea greşită a emoţiilor 

- abateri disciplinare minore ale elevului 

- autoritate excesivă a profesorului 

Profesorul, simţindu-şi ameninţată autoritatea, poate chiar şi valorile personale, manifestă emoţii violente ce 

culminează cu un acces de furie. Andrei nu vrea să-şi recunoască vina, nu înţelege implicaţiile faptei în contextul relaţiei 

profesor-elev.  

Andrei şi profesorul manifestă rezistenţă la schimbare; profesorul apară interesul pentru a menţine anumite norme, 

stilul autoritar, iar Andrei contestă pedeapsa primită. În luptă cu profesorul, Andrei nu acceptă schimbarea, ieșind din clasă 

și nicidecum să-și corecteze comportamentul. El nu înţelege greşeala, iar schimbările de atitudine, de organizare a valorilor 
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sociale, de norme nu se fac simțite în comportamentul elevului nu arată disponibilitate pentru rezolvarea conflictului. 

Profesorul s-a folosit  de o modalitate violentă, nicidecum creativă în abordarea conflictului şi rezolvarea lui, a 

utilizat greşit puterea, aplicând reguli inflexibile. Pedeapsa aplicată a punctat rigiditatea profesorului în abordarea problemei. 

Profesorul a perceput elevul ca duşman ce trebuie pus pe fugă, deci conflictul a fost o luptă mai mult decât un conflict 

orientat spre sarcină. 

Între profesor şi elev nu a existat, cooperare, pozitivitate emoţională şi respect reciproc. Exprimarea emoţiilor atât 

din partea profesorului, cât şi din partea elevului a fost neconstructivă, chiar distructivă.  

Profesorul nu a ţinut seama de interesele, nevoile elevului în stabilirea sancţiunilor. Ameninţarea iniţială „Ieşi 

afară!”, nu este în acord cu interesele, trebuinţele nici uneia din părţi.  

Privitor la elementele prin care se manifestă conflictul, amintesc: incidentul, neînțelegerea apărută datorită 

agresivității. Tensiunea apărută între profesor şi elev face ca relaţia dintre aceştia să se deterioreze ca urmare a atitudinii 

negative de ambele părţi, criza este momentul în care apar manifestări de violență verbală. 

 

Stadiile conflictului 

 

Stadiul latent cred că rezidă din faptul că profesorul simțea o stare de disconfort din partea elevului care se juca 

pe telefon, fie datorită faptului că elevul implicat nu era la prima abatere, caz în care se pune întrebarea „ce măsuri de 

prevenire a conflictului au fost luate?”. În acest scenariu, profesorul, văzând că elevul nu și-a corectat atitudinea, a dus 

conflictul rapid din stadiul simțit, în cel manifestat. Neevitarea conflictului probabil că a constituit un motiv în abordarea 

impulsivă. Profesorul consideră problemele rezolvate prin aplicarea pedepselor. 

Fiind un conflict asimetric din punct de vedere al forţei, consider că a fost un conflict stins, dar nerezolvat: poate 

că Andrei, nu va mai deranja ora, dar  cu siguranță, lucrurile nu vor mai sta la fel în ceea ce privesc notele elevului.  

 

Rezolvarea conflictului 

 

Abordarea şi rezolvarea cu succes a conflictului depinde şi de voinţa celor implicaţi de a-şi modifica atitudinile 

şi opiniile. Prin modificarea propriului comportament, profesorul ar fi determinat schimbarea comportamentului elevului 

faţă de el. Profesorul nu a demonstrat abilităţi de comunicare, nu a cooperat pentru a crea un climat bazat pe încredere, nu a 

luat democratic deciziile şi nici măcar nu şi-a stăpânit emoţiile primare. În soluţionarea conflictului profesorul nu s-a 

concentrat pe problemă, demonstrând astfel că nu are cunoştinţe şi deprinderi de rezolvare a conflictului. 

Deşi, aparent, profesorul a obţinut ceea ce-şi dorea şi elevul nu (câştig-pierdere), eu consider că avem de-a face 

cu o relaţie pierdere-pierdere, dacă privim într-un context mai larg şi pe o perioadă mai îndelungată. Modalitatea de abordare 

câştigător-învins, la care a apelat profesorul, presupune o abordare agresivă, utilizarea puterii, soluţionarea în favoarea unei 

părţi, dar este rezultatul unui eşec şi poate avea efecte întârziate. 

Se remarcă faptul că nu au fost parcurşi corect şi în totalitate toţi paşii pentru a se depăşi conflictul. Paşii ce 

trebuiau parcurşi sunt: 

1. Să recunoaştem conflictul – aşteptări neconfirmate 

2. Să ne recunoaştem sentimentele/gândurile  

Ce simt, ce gândesc? De ce? – frustrare, lipsă de respect. Poate este preocupat de o problemă mai importantă 

pentru el? Şi totuşi comportamentul lui nu este cel aşteptat! Nu vrea să respecte regulile? De ce nu şi-a pus aceste 
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întrebări profesorul de matematica? Nici empatia nu face parte din capacităţile profesorului.  

Ce simte şi gândește elevul? – teamă, ruşine, revoltă. Oare atât de grav a fost fapta mea, încât s-a enervat 

profesorul atât de tare? De ce mi se adresează ordine pe un ton foarte ridicat? 

3. Să ne dăm seama ce vrem.  

Ce doresc să obţin din această situaţie? – restabilirea ordinii, obligarea elevului să respecte regulile, să acorde 

atenţie profesorului şi lecţiei. 

4. Să producem idei  

Ce soluţii există pentru ca ambele părţi să poată obţine ceea ce doresc? Aceasta e o altă întrebare pe care profesorul 

nu şi-a pus-o. Soluţiile găsite de el au constat în ameninţarea de a da afară din clasă şi pedepsirea cu scăderea a 

două puncte la viitoarea lucrare de control. 

5. Puneţi planul în aplicare  

Găsiţi soluţia care împacă ambele părţi. Acţionaţi în spiritul „Putem câştiga amândoi!” 

Profesorul nu a abordat relaţia drept câştig-câştig, iar soluţia nu a fost nici pe departe creativă, deci conflictul nu 

poate fi văzut ca având o şansă pozitivă. El nu a investigat preocupările ce stau la baza acţiunilor celui implicat în conflict. 

Din acest punct de vedere, conflictul ar fi putut fi evitat prin: negocierea şi stabilirea regulilor de comportare reciprocă, 

exprimarea şi justificarea aşteptărilor atât de către profesor cât şi de către elevi. 

Printre opţiunile pe care le are un profesor nu ar trebui să se regăsească cele violente, ci doar cele nonviolente, 

cum sunt negocierea, medierea şi arbitrajul.  
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Evitarea retorismului privind problematica predării literelor în clasa întâi 

 

Învățăoare: Nagy-Olteanu Andreea 

Școala Gimnazială nr. 1 Buciumi 

 

Metoda fonetică, analitico-sintetică este o metodă de bază folosită în învățarea citit-scrisului, metodă care pune în 

evidență caraterul fonetic al limbii române, corespondența dintre sunet și literă. Această metodă are rolul de a releva 

parcursul text-propoziție-cuvânt-silabă-sunet/literă și invers, ca modalitate de abordare a elementelor de citit-scris la nivel 

de ciclu primar. O particularitate a acestei metode o constituie faptul că scrisul și cititul se pot învăța simultan, acțiunile 

întreprinse într-o direcție, servesc și celeilalte. 

 Această metodă presupune concentrarea pe învățarea și recunoașterea literelor și a corespondenței dintre grafame 

și foneme, înaintea citirii cuvintelor în întregime. Întrucât limba română este o limbă fonetică, metoda de bază în predarea 

sunetelor și silabelor este metoda fonetică analitico-sintetică; aceasta are un demers specific: propoziție, cuvânt, silabă, 

sunet și pe cale inversă, revine la propoziție. Astfel, cuvântul care conție sunetul nou trebuie să fie format din 2-3 silabe. 

Silaba în care se află sunetul de predat trebuie să fie format din: o vocală cunoscută și sunetul predat, dacă acesta este o 

consoană; o vocală, dacă sunetul predat este o vocală, cu excepția lui î, â sau ă care nu formează singure silabe. 

 Pentru a facilita dezvoltarea auzului fonematic, în perioada abecedară și preabecedară se recomandă exerciții de 

reprezentare grafică a propozițiilor, a cuvintelor care compun propoziția, a silabelor care intră în componența cuvintelor și 

sunetelor care intră în alcătuirea fiecărei silabe, sunetul învățat nou fiind evidențiat. 

 Algoritmul folosirii metodei fonetice, analitico-sintetice este următorul: 1. Organizarea unei conversații pe baza 

unei ilustrații; 2. Desprinderea unei propoziții din răspunsurile elevilor; 3. Împărțirea propoziției în cuvinte; 4. Separarea 

cuvântului unde se află sunetul nou; 5. Despărțirea cuvântului în silabe și separarea cuvântului unde se află sunetul nou; 6. 

Împărțirea silabei în sunete și separarea sunetului nou; 7. Oferirea unor exemple de cuvinte cu sunetul nou în poziție inițială, 

mediană și finală; 8. Observarea literei de tipar care corespunde sunetului; 9. Recunoașterea literei în abecedar; 10. 

Alcătuirea de cuvinte la alfabetar cu litera nouă; 11. Citirea cuvintelor în șoaptă; 12. Citirea model a învățătorului; 13. 

Recitirea textului de către elevi; 14. Organizarea unei convorbiri despre conținutul și înțelesul textului. 

 Metoda fonetică, analitico-sintetică este cea mai răspândită metoda de predare a citit-scrisului și valorifică 

caracterul fonematic al limbii române. Fiind o metodă cu pași bine definiți și cu o ordine a pașilor rigidă, pe termen lung 

poate provoca, în rândul elevilor, sentimentul de plictiseală și de rutină. Astfel, revine în puterea cadrului didactic de a 

diversifica și de a jongla cu oportunitățile oferite de această metodă. Chiar dacă pașii sunt rigizi, aceștia îți oferă 

posibilitatea de a schimba modalitatea în care îi realizezi la clasă.  

 Organizarea unei conversații la debutul orei poate să aibă diferite forme. Desigur, cea mai ușoară modalitate este 

de a porni conversația de la imaginea prezentată în manual, însă, dacă dorim să captăm copiii putem utiliza o imagine cu 

un desen animat actual (Sofia I, Spongebob, Buburuza și Motan Noir), o scurtă secvență dintr-un videoclip unde regăsim 

în prim plan cuvinte care conțin sunetul care urmează să fie învățat sau să audiem o poveste. 

 Propoziția alcătuită de elevi urmează să fie analizată, stabilind numărul de cuvinte, silabe și sunete. Astfel, pentru 

această activitate, copiii pot folosi un pop it. La început, vom număra cuvintele existente în propoziția suport și vom apăsa 

câte o bulină pentre fiecare cuvânt identificat. Pe al doilea rând, vom despărți fiecare cuvânt în silabe, apăsând cu degetul 

câte o bulină pentru fiecare silabă identificată (o mână va fi mereu sub bărbie, iar o mână va apăsa o bulină din pop it la 
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fiecare silabă). Pe ultimul rând al pop it-ului, vom apăsa câte o bulină pentru fiecare sunet pe care îl auzim când pronunțăm 

cuvântul care conține sunetul nou. 

 Identificare unor cuvinte care să aibă sunetul nou învățat în poziție inițială, mediană și finală este o activitate  care 

se poate realiza sub formă de concurs. Astfel, se formează echipe de câte 4 subiecți educaționali care vor avea ca scop 

identificarea a cât mai multor cuvinte în toate cele trei poziții specificate. La finalul activității de grup, fiecare echipă își 

va alege un reprezentant care va ieși în fața clasei și va prezenta cuvintele, specificând poziția sunetului nou învățat. 

 După realizarea pașilor specifici metodei, elevii din clasa întâi trebuie să deprindă abilitatea de a scrie litera de 

mână. Astfel, folosind metoda observației, încercăm să identificăm semnele grafice componente a literei. Se realizează 

exercițiile de încălzire a musculaturii mâinii, iar copiii urmăresc modelul prezentat de învățător. Pentru realizarea literei de 

mână se pot diversifica metodele constant. Astfel, pentru primele litere se poate utiliza plastilina pentru a forma mai întâi 

semnele grafice care vor putea fi unite ulterior. Pentru diversificarea continuă și evitarea retorismului putem apela la: 

realizarea literei pe o planșetă pe care avem făină, cu ajutorul sârmei plușate, decuparea semnelor grafice și unirea acestora, 

desenarea literei în aer (învățătorul realizând desenul în oglindă) sau utilizând o jucărie pop it. 

 Valorificând desenele animate actuale și utilizând jucăriile cotidiene în predarea conținutului prevăzut în 

programele școlare, le oferă copiilor o ancoră între realitate educațională și viața lor cotidiană, diminuând discrepanța care 

deseori provoacă teamă și reticență, sprijinind implicarea copilului în propiul proces de formare. Subiectul educațional se 

simte încurajat și sprijinit să lege permanent informații și să folosească la maxim în procesul de educație toate informațiile 

pe care le are la dispoziție. Faptul că elevul utilizează elemente “din afara școlii” îi oferă un sentiment de acceptare și de 

comoditate la nivelul subconștientului, activitățile lui din timpul liber fiind valorificate constant. 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2480 

PROIECT DIDACTIC 

Băican Mădălina Dana Mihaela 

Grădinița cu P.N. nr.2, Pustă 

GRUPA: Mică  

TEMA ANUALĂ: ,,Când/cum și de ce se întâmplă?’’ 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Fluturașul prietenul florilor” 

DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul limbă și comunicare + s Domeniul om și societate + s Domeniul știință 

ACTIVITATEA: Educarea limbajului + s Educație pentru societate + s Educație artistico- plastică 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Cei trei fluturași” (poveste adaptată) 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

MIJLOC DE REALIZARE: Povestirea educatoarei + s Lipire + s Joc logic 

TIPUL DE ACTIVITATE: Mixtă 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor 

structurilor verbale orale prin receptarea unui text care i se povestește, precum și consolidarea capacității de recunoaștere, 

denumire și utilizare a formelor geometrice (cerc,pătrat) în activități practice. 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

1 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare  

2 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă) 

1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate 

2.3. Identifică şi numește formele obiectelor din mediul înconjurător 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- Să enumere personajele întâlnite în poveste 

- Să reproducă fragmente din poveste cu ajutorul întrebărilor adresate de educatoare 

- Să denumească formele geometrice ale elementelor de pe tablou: cerc, pătrat 

- Să lipească formele geometrice la locul potrivit pentru a completa tabloul 

STRATEGII DIDACTICE: 

a). Metode şi procedee: conversaţia, povestirea, explicaţia, expunerea, exerciţiul, turul galeriei, demonstrația, 

Piramida 

b). Mijloace didactice: grădina, flori, fluturi, nor și soare, tablou, tablă magnetică, piese geometrice din hârtie 

colorată, coli A4, lipici, jetoane cu personajele din poveste,  stimulente ilustrând fluturii din poveste. 

c). Forma de organizare: frontal, individual 

Durata: 60 minute 
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

Copiii vor intra în sala de grupă și se vor așeza în cerc pe bucățile puzzle-ului din spumă. Captarea atenției se va 

realiza cu ajutorul unui mesaj audio trimis de Fluturică: „Dragi copii din grupa mică, eu sunt micul Fluturică. Împreună 

cu prietenii mei, am pornit spre voi dar, din păcate, nu am reușit să mai ajungem...Așa că v-am trimis câteva materiale 

cu care să vă jucați astăzi după ce veți afla povestea noastră. 

    Fluturică vă salută și vă spune baftă multă!”  

În continuare voi prezenta copiilor grădina amenajată în sala de grupă. Le voi spune că această grădină a fost 

trimisă de Fluturică iar cu ajutorul acesteia, vom afla povestea lui și a prietenilor săi.  

Voi relata copiilor povestea, cu intonaţia corespunzătoare, adăugând în grădină elementele poveștii pe măsură ce 

acestea apar. Pe parcusul expunerii poveștii, voi utiliza gestica si mimica corespunzătoare, antrenând copiii în 

reproducerea mișcărilor specifice fluturașilor din poveste. Povestea va fi expusă după următorul plan de idei: 

1. Cei trei fluturaşi se jucau pe câmpie 

2. Pe cer apare un nor care aduce ploaia 

3. Discuția cu floarea roșie 

4. Discuția cu floarea galbenă 

5. Discuția cu floarea roz 

6. Apariția soarelui care alungă ploaia 

7. Cei trei fluturași își continuă joaca fericiți.  

TRANZIȚIE: „Omida”- joc cu text și cânt  

Imitând zborul fluturilor prin grădină, solicit copiilor să se așeze pe scăunele, unde vor descoperi un tablou, în 

care se regăsesc elemente din poveste compuse din forme geometrice: cerc- soarele, pătrat- petalele unei flori,  elemente 

care au rămas fără culoare din cauza ploii. Voi antrena copiii într-o discuție pentru a intui tabloul, cerându-le să 

denumească formele geometrice din care sunt formate elementele acestuia. 

După intuirea tabloului le voi prezenta copiilor pe rând piesele geometrice, pe care ei le vor denumi, precizând 

culoarea și locul unde acestea trebuie așezate pe tablou. În continuare prin tranziția: „Suflă vântul frunzele, se-nvârtesc 

moriștile, fluturașii pe câmp zboară, iar copiii trec la treabă!”, se va realiza și încălzirea mâinilor pentru activitatea de 

lipire.  Copiii vor fi rugați să se îndrepte spre pătuțuri, unde vor fi tablourile, iar ei vor avea sarcina de a lipi  elementele 

tabloului după model.  

Cât timp copiii lucrează, le voi supraveghea activitatea, iar unde va fi nevoie, voi oferi explicații suplimentare 

sau ajutor. După ce copiii au finalizat lucrările, vom face o expoziție a acestora, verificând dacă au fost realizate corect.  

Cu ajutorul metodei Piramida, vom reconstitui povestea. Voi adresa întrebări, iar câte un copil va răspunde și va așeza 

jetonul corespunzător pe piramidă:  

1) Care sunt personajele din poveste? (Fluturii, florile, soarele, norul) 

2) Ce culori aveau fluturii din poveste? (roșu, galben, roz) 

3) Alege florile care au oferit găzduire fluturelui roșu și fluturelui galben? (floarea roșie, floarea galbenă) 

4) Unde se jucau cei trei fluturi? (grădină) 

În încheiere voi face aprecieri generale şi individuale asupra modului de desfăşurare a activității, dar și prin 

mesajul de apreciere al fluturașului. 

TRANZIȚIE: „Unul după altul în rând ne-așezăm, dăm din aripioare, ca fluturii zburăm, iar apoi cântând, spre baie  

ne-ndreptăm” 
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TEHNICILE  MODERNE ȘI SOLUȚIILE INOVATOARE DIN EDUCAȚIE  

 

                                                                              Prof.înv.preșcolar Dincă Florentina Victoria 

                                       Grădiniţa cu program prelungit “Căsuţa Poveştilor”, Piteşti, jud.Argeş 

 

                           Învățământul are nevoie de noile tehnologii pentru a face față schimbării și inovării, iar activitățile 

educaționale de astăzi trebuie să se desfășoare într-o manieră nouă, modernă. Tehnologiile educaționale moderne urmăresc 

facilitarea procesului instructiv educativ ajutând cadrele didactice să creeze contexte noi pentru utilizarea acesteia în mod 

creativ, formarea deprinderilor și atitudinilor care să stimuleze curiozitatea, dorința de a ști, de a cunoaște mai mult și de a 

progresa.  În cadrul noilor tehnologii ale informației și comunicării un loc special îl ocupă soft-ul educațional.  Instruirea 

asistată de calculator își găsește astăzi multiple abordări, variate aplicații în toate domeniile de activitate social-economică, 

făcând posibilă introducerea calculatorului în procesul de instruire, începând cu vârsta preșcolară. Așadar se impune 

introducerea copiilor în dezlegarea tainelor acestui mijloc modern încă de la vârste fragede, mai ales că aceștia au acces în 

familie la  mijloace moderne de comunicare precum telefon, tabletă sau calculator.    

          Acesta reprezintă orice produs software în orice format, ce poate fi utilizat pe orice calculator, un program analitic 

în formă electronică special proiectat pentru a fi utilizat în procesul de instruire/învățare. Soft-urile educaționale pot fi 

folosite în cadrul tuturor activităților. Soft-urile sunt bine structurate, copilul poate alege orice etapă din cele prezentate cu 

ajutorul mouse-ului, sau poate repeta anumite secvențe, pentru a ajunge să cunoască și să înțeleagă toate noțiunile cuprinse 

în jocul respectiv. Soft-ul educațional realizat pentru copii poate fi educativ, distractiv și interactiv.  Unul dintre obiectivele 

importante ale învățământului preșcolar este pregătirea pentru școală, cu multele aspecte pe care le îmbracă: motivațional, 

intelectual, afectiv, fizic, completate și prin activități comune, complementare, individuale, în care este utilizat calculatorul, 

ca mijloc de învățământ integrat în acestea. Folosind tastele, copiii se familiarizează cu literele, încep să scrie cuvinte 

simple, numele și prenumele, învață mult mai ușor cifrele și rezolvă probleme simple de adunare și scădere cu 1-2 unități, 

într-un mod foarte plăcut de ei. Jocurile de orientare de tip labirint îl ajută pe copil să folosească tastele de deplasare stânga-

dreapta, sus-jos, să-şi dezvolte viteza de reacţie, coordonarea oculo-motorie, dar şi spiritul de competiţie, capacitatea de a 

acţiona individual. Am observat o îmbunătăţire a capacităţii de concentrare a atenţiei, creşterea stabilităţii în acţiune, chiar 

şi la unii copii, care, în alte activităţi, au o slabă concentrare a atenţiei.Jocul de orientare labirint ”Pico game” realizat cu 

programul Scratch, conectat pe tabletă. S-a putut lucra în paralel, copiii rezolvând simultan labirintul,  ajutându-i pe 

preșcolari să-și îmbunătățească viteza de reacție, făcând un mic concurs cine ajunge primul pe lună. În cadrul activităților 

de educarea limbajului putem folosi soft-urile ce au ca tema poveștile. Copiii vor asculta povești, apoi vor putea lua parte 

alături de personajele poveștii, la jocuri și activități educative. Prin intermediul acestor programe preșcolarii vor învăța să 

discearnă între bine și rău, între minciună și adevăr, între lașitate și curaj, care este rolul diverselor  obiecte, care sunt 

calitățile pozitive și care sunt defectele cele mai comune ale oamenilor. Datorită conținutului educațional bogat micuții își 

vor dezvolta vocabularul, imaginația și inteligența. Retroproiectorul este un dispozitiv de proiectare a unui material 

transparent pe care se desenează sau se scrie în timpul prezentării sau anterior acesteia, imaginea este apoi proiectată pe un 

ecran de proiecție. Pe folia transparentă se pot imprima hărți, scheme logice, diagrame, grafice, fotografii. Operarea pe 

calculator reprezintă o nouă strategie de lucru a educatoarei cu copii, prezintă importante valențe formative și informative, 

este un nou mod de instruire. Instruirea diferențiată, pe nivel de vârstă, cu ajutorul soft-ului educațional, poate fi o 

alternativă de succes.  Utilizarea noilor tehnologii îi vor permite cadrului didactic să ofere educabililor posibilitatea de a 
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participa într-un proces educațional atractiv, interesant și captivant, în care aceștia să fie motivați spre cunoaștere. Se poate 

spune deci că utilizarea tehnologiilor moderne reprezintă cea mai complexă formă de integrare a educației informale în 

educația formală.  

             Utilizarea noilor tehnologii nu trebuie limitată doar la un anumit domeniu, ea își poate găsi utilitate și în alte 

domenii.   Alături de mijloacele didactice clasice, calculatorul este un instrument didactic ce poate fi folosit în scopul 

eficientizării tuturor activităților din grădiniță.   

 

 Bibliografie:  

 Preluat de pe http://www.elearning.ro. Cioflica, M. I. (2003). Prietenul meu, calculatorul (Ghid de utilizare pentru 

preșcolari). București: Tehno-Art. Crenguța, L. (2012). Strategii didactice interactive. București: Didactică și Pedagogică. 

Duminică, M. (Nr.4/2008). Calculatoarele nu sunt magice. Educatorii sunt!,. Școala Bucuvineană - XI. 
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Projet didactique 
 
 

Professeur: Caratas Adela 

Lycée Théorique Traian Constanta 

 

 

Manuel : Corint   L2 

Classe : XIIème 

Leçon : L’ordinateur peut-il remplacer un professeur ? 

Type de leçon :mixte 

Méthodes : lecture, conversation, explication, exercice.   

Auxiliaire : fiche de travail 

Formes d’organisation : travail frontal, travail individuel, travail à deux 

Compétences spécifiques : 

- 1.1. Sélecter des informations et des opinions relevantes pour résoudre une tâche 

- 1.4. Identifier les avantages et les désavantages d’une situation décrite dans le texte 

- 2.1. Rédiger des textes variés 

- 2.4. Exprimer des opinions/ hypothèses et les soutenir dans une discussion/ débat 

Compétences dérivées : 

C1 : Rédiger un texte sur un  thème donné 

C2 : Exprimer son opinion sur le rôle de l’ordinateur  dans la vie des hommes 

C3 : Répondre aux questions visant la compréhension globale du texte 

C4 : Identifier les champs lexicaux dominants d’un texte 

C5 : Cocher vrai ou faux et trouver la justification dans le texte 

C6 : Identifier dans le texte les avantages et les désavantages de l’ordinateur 
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Contenus 

détaillés 

Compétences 

spécifiques 

Compétences 

dérivées 

                                 Activités Ressources Évaluation 

L’ordinateur 

peut-il 

remplacer un 

professeur ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2.1. 

 

 

        

       2.4. 

        

 

 

       

              

      1.1.  

 

 

      1.1. 

 

      

       1.1. 

 

 

      1.4. 

 

 

      2.4. 

 

 

 

 

 

     2.1. 

 

 

        C1 

 

 

 

        C2 

 

         

 

 

 

         C3 

 

 

         C4 

 

 

        C5 

 

 

        C6 

 

 

        C2 

 

 

 

 

 

C1 

- Mise en train de la classe 

 

- Contrôle du devoir : les élèves 

ont eu comme devoir la 

rédaction suivante : Quelle 

utilité voyez-vous  à 

l’ordinateur ? Donnez une 

réponse argumentée et illustrée 

d’exemples précis. (15-20 

lignes).  

  

- Éveil de l’attention: Comme 

suite aux rédactions lues par les 

élèves,  l’enseignant  leur 

demande  si l’ordinateur peut 

remplacer un professeur. Les 

élèves expriment leur point de 

vue sur ce sujet. 

 Le professeur  annonce les 

objectifs de la classe. 

 

- Acquisition  des 

connaissances:   

      - les élèves  lisent le texte 

par paragraphes et ils répondent 

aux questions de compréhension 

du texte 

      - ex. 1 : Retrouvez dans le 

texte les 2 champs lexicaux 

dominants. Illustrez-les par des  

exemples (au moins 5 mots pour 

chaque champs lexical) 

 

      - ex. 2 : Cochez VRAI ou 

FAUX et justifiez votre réponse 

en citant un passage du texte 

 

 

 

Travail frontal 

   

 

 

 

 

Travail frontal  

   

 

 

Travail frontal 

  

 

Travail à deux 

 

 

Travail 

individuel 

 

 

Travail à deux 

 

 

Travail frontal 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérification 

du devoir 

 

 

 

 

Micro- 

conversation 

  

 

Lecture 

Réponses aux 

questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro-

conversation 
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       -ex. 3 : Relevez les 

avantages et les inconvénients 

de l’utilisation de l’ordinateur en 

matière d’apprentissage. 

Classez-les dans le tableau ci-

dessous. Ensuite, le professeur 

demande aux élèves d’exprimer 

leur opinion sur ce sujet. 

 

 

- Évaluation de la performance : 

le professeur fait des remarques 

concernant l’activité des élèves. 

Il met des notes. 

 

 - Fixation de la performance : le 

professeur annonce le devoir à la 

maison : Rédaction : 

L’ordinateur peut-il remplacer 

un professeur ?  Donnez une 

réponse argumentée et illustrée 

d’exemples précis. (15-20 

lignes)      
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Instruirea diferenţiată şi păstrarea valorilor naţionale din perspectiva integrării 

în Uniunea Europeană 
 

                   Prof. înv. primar Popescu Alina 

 Liceul Tehnologic Topoloveni, Argeș,  

 

I. Şcoala pentru toţi – fundament al instruirii diferenţiate 

I.1. Discriminarea – o problemă a lumii contemporane 

        Şcoala românească actuală se află mereu într-un efort de schimbare şi adaptare la cerinţele unei societăţi democratice. 

Modernizarea şi ridicarea calităţii la nivelul standardelor educaţionale europene, mereu reînnoite, cer o examinare atentă 

şi actualizată în concordanţă cu evoluţia sistemelor de învăţământ din celelalte ţări europene, îndeosebi din ţările 

Comunităţii Europene. 

        Educaţia diferă de la o etapă istorică la alta în funcţie de condiţiile materiale şi spirituale ale societăţii, prezentând 

anumite particularităţi izvorâte din experienţa fiecărui popor. Ca acţiune socială, educaţia se înfăptuieşte în limitele unor 

graniţe naţionale şi statale, pe fondul unei vieţi sociale şi al unor tradiţii acumulate de-a lungul dezvoltării poporului şi 

naţiunii respective. ,,Nu există popor la care să nu existe un număr oarecare de idei, sentimente şi idei practice, pe care 

educaţia trebuie să le întipărească în sufletul tuturor copiilor, indiferent de categoria socială căreia îi aparţin.”(E. 

Durkheim,1980, 65-66). Totuşi, educaţia nu se poate închide în limite strict naţionale, ci trebuie să cunoască şi să valorifice 

exemplele altor popoare, asimilând şi adaptând idei noi la particularităţile sociale şi naţionale ale ţării noastre.  

        Lumea în care trăim este plină de provocări. Multe dintre miturile cu care eram obişnuiţi sunt puse la îndoială, de 

exemplu, separarea între lumea adulţilor şi lumea copiilor, mitul inocenţei copiilor, ordinea firească a lucrurilor. Copiii 

trăiesc acum într-o lume globală şi competitivă, având acces la lumea adulţilor foarte uşor: televiziunea, computerul, 

internetul. Trăind astfel într-o lume a accelerării şi nerăbdării, a competiţiei şi polarizării, întâlnim numeroase inegalităţi 

rezultate din ,,cine suntem “ şi ,,ce suntem”. Inegalităţile care pornesc de la cultură , religie, etnie, cerinţe educative speciale, 

categorie socială, sex,  care rezultă din faptul că cei care aparţin acelui grup au un background diferit de cel al populaţiei 

majoritare, cel mai adesea se referă la discriminare.  

        Pentru a contrabalansa impactul unor asemenea procese de discriminare, este nevoie să le oferim copiilor ocazii de a 

învăţa atitudini şi comportamente pozitive faţă de cei ce sunt diferiţi de ei, iar pe de altă parte considerăm că trebuie să le 

construim ocazii pentru a-i dezvăţa de atitudinile şi comportamentele negative pe care le-au învăţat deja faţă de „diferenţe”. 

O asemenea abordare presupune ca educatorii să ţintească principiul echităţii şi reducerea discriminării, susţinuţi fiind în 

demersul lor şi de alţi factori precum familia, şcoala şi societatea în care trăim. 

I.2. Educaţia multiculturală şi interculturală într-o societate globală 

        Educaţia inter şi multiculturală se constituie în noi dimensiuni ale educaţiei, destinate formării la şcolari a unei 

conştiinţe europene, cultivării respectului şi solidarităţii faţă de cultura altor popoare, dezvoltarea unor comportamente şi 

atitudini inter şi multiculturale, implicând simultan afirmarea fiecărei culturi cu normele sale specifice, dar şi deschiderea 

către alte culturi, în perspectiva constituirii unei noi civilizaţii comune. 

        Deviza adoptată de Uniunea Europeană - ,,Unitate în diversitate”- dezvăluie tocmai importanţa colaborării, a unităţii 

oamenilor, dar în acelaşi timp respectarea şi aprecierea diversităţii:„Pluralismul cultural implică acceptarea celuilalt, 

toleranţa, coexistenţa plurală, dar cu şansa afirmării poziţiilor proprii”24. Lansarea monedei unice europene, Euro, în 

 
24 Constantin Cucoş, (2000), Educaţia: dimensiuni culturale şi interculturale, Iaşi, Editura Polirom, p. 160. 
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1999, şi liberalizarea circulaţiei oamenilor implică o conştientizare a importanţei legăturilor dintre oameni, nu numai pe 

plan politic sau economic, ci şi cultural; cooperarea între oameni vizează toate domeniile.  

        În orice ţară democratică în care coexistă mai multe culturi s-a pus problema egalităţii între cetăţeni. Respectul pentru 

celălalt şi pentru modul lui diferit de a fi se aplică mai mult în teorie decât în practică. Or, ,,condiţia sine que non a 

interculturalităţii este respectul total al vecinului care nu ne seamănă”25. Începutul secolului XXI aduce noi provocări în 

toate domeniile ştiinţifice. Evenimentele politice şi sociale care au zdruncinat lumea şi-au pus amprenta în special asupra 

oamenilor şi a modului în care aceştia comunică. Domeniul intercultural este mai mult ca oricând pregătit să menţină 

echilibrul dorit al lumii. Oamenii sunt mult mai deschişi, doritori de a-i cunoaşte pe ceilalţi, de a comunica şi de a relaţiona 

cu ei. Comunicarea interculturală se află la punctul său maxim de conştientizare şi mediatizare. 

        Multiculturalismul european este o bogăţie potenţială, cu condiţia să nu diminueze sau să anuleze identitatea fiecărei 

culturi, şi se poate converti într-un veritabil interculturalism. Politicile educative şi culturale se cer a fi deschise nu numai 

în ceea ce priveşte valorile naţionale, ci şi cele internaţionale, căci cooperarea economică şi politica a devenit imposibilă 

dacă nu se aliază cu spiritul de comprehensiune şi cooperare în domeniile culturii şi educaţiei. O educaţie aptă să se fondeze 

pe diferenţă şi să se deschidă în faţa diverselor valori este singura capabilă să răspundă nevoilor Europei de astăzi şi de 

mâine. Sarcina şcolii de astăzi este de a forma elevilor o conştiinţă europeană. Încă din clasele primare se impune cultivarea 

respectului şi solidarităţii faţă de cultura altor popoare.  

        Concluzionând, putem afirma că atâta timp cât societatea noastră devine din ce în mai pluriculturală, educaţia 

interculturală  şi cea multiculturală au un rol bine determinat în dezvoltarea personalităţii elevilor în calitate de subiecţi ai 

învăţâmântului românesc. 

II. Integrarea în Uniunea Europeană nu înseamnă pierderea valorilor naţionale 

II.1. Valorile naţionale – identitatea poporului român 

        Integrarea în uniunea europeană a reprezentat pentru ţara noastră un moment important, moment care a echivalat cu 

recunoaşterea de către celelalte state membre a valorilor noastre naţionale. Când spunem valori naţionale, ne referim în 

primul rând la religie, limbă, istorie, tradiţii şi obiceiuri specifice poporului nostru. 

        Dacă până acum cunoaşterea, păstrarea şi respectarea acestor valori era o datorie de onoare, o datorie patriotică, 

naţională, de acum înainte acest lucru trebuie să devină o datorie internaţională, întrucât elementele care definesc poporul 

român au devenit cunoscute în toată Europa. 

        Contactul cu celelalte religii şi culturi ar putea fi dăunătoare pentru tinerii şi copiii noştri, în condiţiile în care aceştia 

nu-şi cunosc suficient de bine propria cultură. De aceea, un rol deosebit de important îi revine şcolii , care trebuie să încerce 

să evite atât compromiterea crezului nostru, cât şi incitarea dispreţului pentru ceilalţi oameni. Mai mult, să avem în minte 

posibilităţile limitate ale copiilor de a răpunde apârând creştinismul ortodox. Scopul nostru e acela de a ne asigura că nu le 

este zdruncinată identitatea naţională. Nu trebuie să subestimăm niciodată presiunile exercitate în cultura noastră de 

celelalte culturi europene. 

        Referitor la tradiţiile şi obiceiurile românilor, putem spune că acestea reprezintă adevărate sărbători naţionale care 

integrează copiii şi tinerii într-un ritual al vieţii colectivităţii umane. Din acest punct de vedere suntem români europeni, 

cu o clară conştiinţă naţională, fondată pe trainice premise etnice.  În diverse medii politice şi intelectuale se întreprind 

acum eforturi serioase pentru  a se forma şi o conştiinţă europeană, pornind de la convingerea că tot cee ce-i uneşte pe 

locuitorii continentului nostru este mult mai important decât ceea ce-i deosebeşte. Un punct comun al popoarelor Europei 

 
25Doru Munteanu, (2004), ,,Diversitatea culturală” în Interculturalitate versus globalizare - conferinţă internaţională, 

Braşov  
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îl reprezintă obiceiurile şi tradiţiile. Pentru că pericolul invaziei şi acceptării unor sărbători străine de cele naţionale este 

foarte mare, cadrele didactice trebuie să-şi unească eforturile în vederea stopării acestui fenomen. Cultivarea dragostei 

pentru datinile strămoşeşti se poate face nu numai în cadrul orelor de curs, ci şi prin intermediul activităţilor 

extracurriculare. 

II.2. Obiceiuri şi tradiţii locale 

        Cea mai cunoscută formă de manifestare a vibraţiei sufletului acestui neam o reprezintă colinda, ,,unul dintre cele mai 

puternice însemne ale dăinuirii noastre prin vreme, ea nefiind decât o bogată carte de spirit, ce s-a alcătuit în acord cu 

universul popular de gândire şi simţire.”26       

        În concepţia noastră, studierea colindei nu se poate realiza fără obiceiul care i-a dat naştere – colindatul. Perioada 

colindatului este cea a sărbătorilor de iarnă, când creştinii ortodocşi sărbătoresc naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. 

        Şcoala din Topoloveni se poate mândri că are în derulare un proiect amplu în acest sens. În fiecare iarnă, grupuri de 

copii, însoţiţi de profesorii lor colindă casele gospodarilor din Topoloveni, Goleştii-Badii, Vichiţeşti şi Inuri, scopul 

activităţilor fiind acela de a păstra viu şi nealterat obiceiul colindatului. Implicându-se în desfăşurarea şi în organizarea 

obiceiului, elevii au devenit mult mai responsabili, dar şi mult mai încrezători în forţele proprii.  

       Legătura care s-a creat de-a lungul acestor ani între elevi, cadre didactice şi locuitorii oraşului şi ai satelor din 

împrejurimi este una de suflet, asemănătoare cu cea dintre mamă şi fiu, dintre frate şi soră, o legătură care se bazează pe  

iubire, respect şi solidaritate. 

        Alte sărbători locale, de la care elevii noştri sunt nelipsiţi, sunt cele legate de Focul lui Sumedru. Tradiţia, unică în 

ţară, este specifică zonei Muscelului şi este legată de sărbătorirea Sfântului Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, 

protectorul oraşului Topoloveni. Creştinii au suprapus focul sărbătoririi Sfântului Dumitru care, după tradiţie, este 

culegătorul şi strângătorul tuturor pâinilor şi fructelor. Pentru aceasta pledează şi etimologia cuvântului Sfântul Dumitru - 

Sân' Dumitru - Sân' Medru – Sumedru sau Sâmedru. Ajunul Sfântului Dumitru, sărbătorit pe 25 octombrie, este o sărbătoare 

cu un pronunţat caracter funerar. Pomenirile şi rugurile aprinse cu această ocazie, alături de veghea  rituală trimit la un 

ceremonial ce are în vedere câştigarea bunăvoinţei strămoşilor pentru a asigura în anul ce vine recolte la fel de bune. La 

această sărbătoare participă, alături de localnici, elevii din Topoloveni, însoţiţi de cadre didactice. Aceştia confecţionează 

din fructe şi legume de toamnă diverse obiecte sau chipuri hazlii pentru a le vinde în târg. La final admiră strălucirea şi 

măreţia focului aprins în cinstea Sfântului Dumitru. Există un întreg ritual premergător aprinderii acestuia. Mai întâi, un 

copil aruncă o lumânare în crăcile uscate. După ce focul se înalţă către cer, într-o explozie de bucurie, copiii strigă: ,,Hai 

la focul lui Sumedru, că a prins Dumitru iedu’ !! “. După aceea sar peste foc pentru a fi sănătoşi tot anul. Femeile împart 

nuci, mere, struguri, prune uscate şi covrigi, pentru sufletul morţilor. 

        Pe baza celor prezentate anterior, considerăm că nu este întâmplătoare dorinţa noastră, a cadrelor didactice de la 

Topoloveni, de a implica elevii în activităţi care au drept scop promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor locale. 

 

CONCLUZII 

        Principalele obiective ale şcolii româneşti au fost şi sunt educarea elevilor şi tinerilor în spiritul valorilor naţionale şi 

evidenţierea lor comparativ cu ale celorlalte popoare, ,,deoarece toate bunurile materiale şi spirituale create de poporul 

nostru în decursul timpului ne aparţin şi ne semnifică…Trăim, fiecare în parte şi toţi laolaltă, ca sisteme de valori care 

 
26 Pamfil Bilţiu, Gheorghe Gh. Pop,(1996), Sculaţi, sculaţi, boieri mari! – Colinde din judeţul Maramureş, Cluj-Napoca,  

Editura Dacia, pg.5 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2490 

comunică strâns între ele… Ne regăsim în aceste valori… Ne raportăm la aceste valori şi ne înţelegem astfel pe noi înşine 

ca oameni şi ca realitate istorică, etnică şi naţională”.27 
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27 Mihail Diaconescu, Op.cit. pg.13 
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PROIECT/ PLAN MANAGERIAL PRIVIND FORMAREA, DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ȘI 

EVOLUȚIA ÎN CARIERĂ A PERSONALULUI DIDACTIC 

 

                    Prof. Cojocaru Lăcrămioara 

Școala Gimnazială nr. 3, Piatra Neamț 

 

1.1.  Proiect/ Plan managerial– elemente teoretice    

           Din punct de vedere managerial, un plan managerial nu se elaborează de „sus în jos” pentru că e ineficient și nu este 

atribuit doar directorului, ci unor membri ai Consiliului de Administraţie care sunt coordonaţi de director. Din punct de 

vedere legal, formularea respectivă poate constitui temeiul pe baza căruia unii membri ai personalului didactic pot refuza 

să participe la elaborarea unui Proiect/ Plan managerial.   

❖ De ce elaborăm un plan de dezvoltare a şcolii ?  

      În afară de faptul că este o obligaţie legală, e prevăzut în legea educaţiei, unul dintre moti- 

vele principale e ca membrii Consiliului de Administraţie să fie proactivi şi nu doar să reacţioneze la evenimentele şi 

turbulenţele produse de nenumăratele schimbări din sistemul educaţional. Un alt motiv, poate cel mai important, este: ”un 

plan de dezvoltare a şcolii este creat pentru a ameliora modul în care învaţă elevii” (Berry, B., 1995, p. 49). Structura 

planului (Berry, B., 1995, p. 46) ar trebui să conţină: „o evaluarea a situaţiei actuale a şcolii, o recunoaştere a schimbărilor 

necesare, un plan al traseului schimbării şi o evaluare a resurselor necesare, un mijloc de evaluare a succesului introducerii 

schimbărilor asupra cărora s-a căzut de acord.” Beneficiile elaborării planului (Berry, B., 1995, p. 49): strângerea legăturilor 

între membrii personalului, implicarea Consiliului de Administraţie şi altor factori în procesul de planificare, personalul 

primeşte o direcţie şi un ţel de îndeplinit, sublinierea scopurilor şi obiectivelor şcolii. Un process de proiectare şi planificare 

eficient este o trăsătură esenţială a oricărei organizaţii de succes. 

Un   Proiect Plan managerial  este un document de lucru pentru şcoală. El se bazează pe analiza nivelului actual de 

performanţă, evaluează modul în care tendinţele actuale şi factorii care vor acţiona în viitor pot avea un impact asupra 

şcolii şi stabileşte priorităţi şi ţinte pentru ameliorarea activităţii viitoare a şcolii. Planul este elaborat pe o perioadă de 

5 ani şi i se anexează un plan de acţiune anual (în şcolile noastre este denumit Plan Managerial (P.M.) sau Plan 

Operaţional (P.O.)) 

      La nivelul şcolii, procesul de proiectare cuprinde:confirmarea ethosului, culturii şi scopurilor şcolii, evaluarea poziţiei 

curente a şcolii, punctele ei tari, zonele în care trebuie îmbunătăţită cali-tatea învăţării şi predării, precum şi evaluarea 

factorilor care pot influenţa managementul şi  

dezvoltarea şcolii în următorii trei-patru ani, prognozo privind asigurarea resurselor şi managementului, ce doreşte şcoala 

să obţină într-un număr prestabilit de ani, exprimat în cele mai multe cazuri în ţinte cuantificabile în ceea ce priveşte 

performanţa viitoare cum intenţionează să obţină aceste realizări când şi cum va măsura progresul.     

Având în vedere experienţa statelor membre U.E. care au prevăzută în legislaţie elaborarea  

unor planuri de dezvoltare a şcolii, structura  unui Proiect/ Plan  managerial în cazul nivelului actual de descentralizare 

a educaţiei din România ar putea arăta astfel: 

1.  O scurtă prezentare a şcolii şi a ethosului şcolii. 

2.  Strategiile pentru:învăţare, predare şi evaluarem încurajarea frecventării şcolii de către elevi, a comportamentului 

corespunzător şi a disciplinei. 

3.  Evaluarea următoarelor aspecte: natura şi calitatea modului în care au progresat elevii în general,activitatea depusă de 

elevi şi nivelul la care au ajuns, natura şi calitatea managementului, structurilor şi responsabilităţilor din şcoală; calitatea 
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predării furnizată de şcoală, condiţiile asigurate pentru dezvoltarea profesională a personalului, oferta curriculară şi 

extracurriculară cea pentru copiii cu nevoi educaţionale speciale strategiile pentru încurajarea frecventării şcolii și pentru 

încurajarea comportamentului corespunzător disciplinei prin  asigurarea condiţiilor de sănătate pentru elevi şi personale, 

legăturile şcolii cu părinţii şi comunitatea, inclusiv cu oamenii de afaceri şi cu alte școlim baza materială a şcolii. și măsura 

în care şcoala şi-a atins ţintele principale/progresele realizate pentru atingerea cestor ţinte. 

4.  O listă a provocărilor şi oportunităţilor care stau în faţa şcolii. 

5. O listă a ţintelor principale pentru perioada acoperită de Proiectului/ Planului managerial în ordinea priorităţilor, 

rezultatele planificate şi a acţiunile care vor fi derulate pentru a obţine aceste rezultate, precum şi paşii care trebuie făcuţi 

pentru implementarea acestora şi datele limită pentru finalizare. Atunci când sunt stabilite ţintele principale, se va ţine cont 

de resursele disponibile, inclusiv, resursele financiare. 

6. Modalităţile utilizate de Consiliul de Administraţie pentru a se consulta cu elevii, părinţii,  

personalul şcolii şi cu alte organizaţii la pregătirea unui Proiect/ Plan managerial  

7. Condiţiile în care Consiliului de Administraţie în cooperare cu directorul, monitorizează, revizuieşte şi evaluează modul 

în cate progresează îndeplinirea Proiectului de Dezvoltare Instituţională. 

8. Planul Managerial anual care va cuprinde: obiectivele, resursele utilizate pentru atingerea obiectivelor, termenele limită 

pentru îndeplinirea obiectivelor, persoanele responsabile, proceduri de feedback şi revizuire. 

 Scopul  unui Proiect Plan managerial este să contribuie la ameliorarea permanentă a calităţii învăţării şi predării printr-

un proces de planificare continuă, regulată, evaluare şi revizuire.  

 Beneficiile utilizării unui  Plan managerial: va stimula eficacitatea şcolii şi va asigura condiţiile pe baza cărora toţi cei 

implicate în procesul de planificare şi punere în practică a Proiectului/ Planului managerial vor avea o înţelegere comună 

asupra politicilor, procedurilor şi practicilor din şcoală, va furniza un mecanism pentru stabilirea priorităţilor şi alocarea 

resurselor, va asigura ameliorarea calităţii învăţării şi predării, să amalgameze deprinderile şi talentele personalului într-o 

echipă cu performanţe superioare, să elaboreze obiective şi ţinte pentru director şi profesori, să identifice priorităţi pentru 

dezvoltarea profesională a personaluluiși să informeze comunitatea şcolară în ceea ce priveşte planurile şcolii pentru 

viitorul apropiat. În statele membre ale Uniunii Europene care au prevăzută în legislaţie elaborarea unor planuri de 

dezvoltare a şcolii  

Procesul de elaborare a unui Proiecti / Plan managerial are patru etape: 

      Etapa   1 a: configurarea etosului, culturii şi scopurilor şcolii 

      Etapa a 2 a: o evaluare a situaţiei actuale (ce oferă şcoala în prezent) şi identificarea zonelor în care trebuie aduse 

ameliorări 

      Etapa a 3 a: stabilirea priorităţilor pentru acţiune şi implementarea planului de dezvoltare 

      Etapa a 4 a: stabilirea condiţiilor pentru monitorizarea şi revizuirea planului pe baza  

rezultatelor monitorizării anterioare. 

      Elaborarea unui plan de dezvoltare a şcolii nu este o sarcină care poate fi dusă la îndepli- 

nire de un individ care lucrează singur, chiar dacă acesta este un membru al Consiliului de Administraţie directorul sau un 

profesor, ci necesită o implicare puternică din partea întregului personal,în primul rând a personalului didactic, în procesul 

de consultare cu ceilalţi, în special cu părinţiişi elevii. Includerea personalului şcolii atât în procesul de planificare, cât şi 

în implementare este crucial pentru obţinerea succesului. Pentru ca planul de dezvoltare să ducă la obţinerea unor rezultate 

mai bune de către elevi şi la ameliorarea calităţii învăţării şi predării, personalul va trebui: 
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să înţeleagă procesul de planificare, să aibă sentimentul de „proprietate” asupra procesului de planificare şi să fie implicat 

n toate etapele acestuia, să îşi dea seama că accentul pus pe nivelul atins de elevi, pe progresele făcute de aceștia, pe 

experienţa căpătată şi pe modul în care ei lucrează la ore şi în afara lor, contribuie la ameliorarea activităţii şi la sporirea 

dragostei de învăţătură, să se implice în dezvoltarea profesională proprie și să fie pregătit, dacă este necesar, să îşi schimbe 

abordarea în ceea ce priveşte învăţarea şi predarea. 

           La sfârşitul primului an, atunci când se elaborează planul de acţiune pentru anul următor, se va porni de la analiza 

atingerii obiectivelor stabilite în planul elaborat în primul an şi vor fi introduse eventuale măsuri de revizuire. Proiectului/ 

Planului managerial va include un rezumat al strategiilor elaborate pentru învăţare, predare şi evaluare, frecventarea 

cursurilor, comportament corespunzător şi disciplina elevilor. O evaluare completă a îndeplinirii Proiectului de Dezvoltare 

Instituţională se va face la sfârşitul ciclului de patru ani, totuşi, o evaluare de etapă e necesară în fiecare an pentru a vedea 

ce performanţe au fost obţinute şi a confirma sau modifica acţiunile stabilite în plan. Proiectului/ Planului managerial nu 

trebuie să fie un document stufos pentru că cercetările realizate în ţările membre U.E. au demonstrat următorul lucru: cu 

cât proiectul e mai amănunţit, cu atât va influenţa mai puţin ceea ce se întâmplă la clasă. Proiectului/ Planului managerial 

trebuie să fie un document viu pe care îl poate folosi în mod uzual oricare membru al personalului şcolii, ca punct de reper 

al modului în care îşi îndeplineşte şi îmbunătăţeşte activitatea.   
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AZ ÉNEK, A ZENE GYERMEKRE GYAKOROLT HATÁSA 

 

Marton Irén 

 Deák Farkas Általános Iskola 

 

A zenével nemcsak zenét tanulunk.... az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyógyít. 

Koncetrál, testi, lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmaszkodobbá tesz, figyelemre, fegyelemre 

szoktat, egész embert mozgat, nemcsak egy-egy részét...Fejleszti a közösségi érzést, kifejleszti a minden emberben 

meglévő zeneérzéket, s ezzel megadja a zenei műveltség alapját, amivel azután szebbé, gazdagabbá teszi egész 

életét. ”                                                                                          Kodály Zoltán 

A zenei nevelés nemcsak az egyén érzelmi intelligenciájában, hanem szellemi, intellektuális fejlődésében is kiemelt 

jelentőségű. A gondolat alapja, hogy a zenetanulás életünk meghatározó része, mert a zene örömforrás, melyet 

élvezet hallgatni és játszani. Ezzel összekapcsolva, a Kodály-koncepciót alapul véve a zene mint az emberformálás, 

személyiségfejlesztés egyik legjobb eszköze. Kodály szerint tehát már az anyaméhben el kell kezdeni a zenei 

nevelést, az anya éneke ugyanis már embrionális korban fejleszti ezt a képességet. Tudományos eredmények 

mutatják, hogy a gyerek ritmusérzéke az anyai szívhangok miatt már embrionális korban kezd kialakulni. Az 

alapvető muzikalitás, ugyanúgy velünk született képesség, mint a beszédre való képesség. De ahogy a beszéd 

képessége sem alakulhat ki, ha például teljesen süket környezetben nevelik a gyereket, hasonlóképpen, ha hosszú 

időn keresztül nincs muzikális nevelés, akkor nagyon hézagosan alakul a jobb félteke érzékenysége Az elalvás előtti 

altatódalok éneklése egyetemes, minden kultúrában, korban megtalálható. Pár percnyi ringatás, dúdolás (akár csak 

két-három hang), csitítgató, csucsujgató szavak segítik a megnyugvást, ellazulást, az anya-gyermek kapcsolat 

kialakulását és erősödését. Az altatódalok nagyon alkalmasak az első zenei élmények nyújtására, mert egyszerű 

ritmusuk, dallamvezetésük, szövegük nem igényel semmilyen zenei előképzettséget. A zenei képességek 

nevelésével intenzívebb fejlődésnek indulnak a gyermek egyéb képességei is.. Ezzel külföldön és itthon is neves 

szakemberek, kutatók foglalkoztak, közülük az egyik legismertebb Kokas Klára. Kokas több kutatással igazolta, 

hogy a zenei nevelés hozzájárul a magasabb rendű pszichikus funkciók fejlődéséhez. „A zene a rezgéseivel érinti, 

átjárja az egész embert csontjaiban, üregeiben, lágy részeiben, nedveiben. Hatása az anyaméhen belüli (embrionális) 

élettől kezdve folyamatos, épít vagy rombol a rezgések minősége és ereje szerint. A méhen belüli élet idején a 

hangzásokra adott válasz a mozdulat.” Vizsgálatából kiderült, hogy a zenetagozatos gyerekek magasabb 

teljesítményt mutattak a megfigyelőképesség különböző formáiban, mint magasabb szociális státuszú, de nem 

zenetagozatos társaik. Számos vizsgálat bizonyította már, hogy a zenét tanuló gyerekek tanulmányi átlageredménye 

magasabb a hangszert nem tanuló társaikénál, hogy kreatívabbak, magasabb intelligenciával rendelkeznek. A zenei 

nevelés kimutathatóan hozzájárul az agresszió csökkentéséhez, tapintatosságra, mások elfogadására és 

odafigyelésére is tanít. 

Érzelmi és szociális képességek fejlődése 

 A zene mindig közvetlen érzelmeket kelt, ami a gyermek cselekedeteit befolyásolja, motíválja, érzelmi skáláját 

gazdagítja.A dalok éneklése, illetve a zenehallgatásra szánt múvek közben újabb és újabb érzelmek keletkeznek. A 

féltés, a szeretet, a bánat, az öröm stb. Érzése tükrözödik arcukon a dal, a zene tartalmának, hangulatának 

megfelelően. Ezért tartom fontosnak, hogy éneklés, zenehallgatás közben figyeljük a tanulók arcát. 
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  A jó zene nemcsak érzelmeket, hangulatot kelt, de meg is tudja változtatni azt.Hideg, esős napon 

néhány friss, vidám dalt, kedves naphívogatót kell énekelnünk, és gyermekünk jó kedvre derül. Ha a játék hevében 

felhevül lecsendesíti őt egy csendes, kellemes ének vagy zene.Saját pedagógiai tevékenységeben nagyon sokszor 

alkalmazom ezt a fajta eljárást, és örömmel tapasztalom a pozitív hatását. 

A gyermek énképének , identitástudatának is nagy szerepe van az éneknek és a zenének.Segít abban, hogy 

megérezze:”Ki vagyok én-  fiú vagy lány? “Gyakran énekelünk, mondókázunk erről. A testérzékelő játékokon 

keresztül megismeri testrészeit, viszonyát a világhoz.A népi játékok, a népdalok, a magyarságunkról szóló dalok, 

mondókák már 3-7 éves korban megalapozzák a nemzeti öntudatot.Énekeljünk gyermekeinknek népdalokat, 

Kossuth-nótákat! 

 A zene a közösségi érzés, az összetartozás, a szeretet érzésének fejlesztésében is rendkívül fontos szerepet tölt 

be.A társadalom legelső láncszeme a család.Az anyával, a családtagokkal közösen végzett tevékenységek örömmel 

tölti el a gyermeket.Kedvezően alakul az egymás iránti tolerancia, az empátia készsége is. A gyermek megérzi 

helyét, személyének fontosságát a családban. Ezek a tevékenységek 3-7 éves korban már kitartást, türelmet, 

fegyelmet követelnek a gyermektől, elősegítik a szabálytudat, az együttmüködési készség alakulását.Ez a rend, 

fegyelem áttevődik a nem énekes tevékenységekre is és fokozatosan a gyermek sajátjává érik, tapasztalni fogjuk, 

hogy a tanulónk szociálisan egyre érettebbé válik.  

 Fejleszti a gyermek kreativítását, alkotókészségét, azzal, hogy dallamot és ritmust talál ki énekes 

beszélgetéshez, mondókához, versekhez, mesékhez, sőt az elkészített rajzhoz. Mindez segíti őt az önkifejezésben, 

mely elengedhetetlen feltétele a boldog gyermekkornak és az egész emberi élet kiteljesedésének. 

Értelmi képességek fejlődése 

A dalok éneklése, hallgatása és a mozgás végzése megosztott figyelmet kíván.A gyermek figyel, amikor énekelnek 

neki, a közös énekes-mondókás játékok során, a zenehallgatási élmény közben. 

• Fejlődik megfigyelőképessége. A gyermek megfigyeli és pontosan elsajátítja a  

szöveget, a dallamot, a mozgást, érzékali a ritmuskombinációk, a dallamfordulatok, a hangszínek, a hangmagasságok, 

a hangerő, a tempó közti azonosságokat, különbözőségeket stb. 

• Fejlődik emlékezete. Sokszori újraéneklés során emlékszik a dalok dallamára,  

szövegére, a játék módjára, szabályaira. Dallamfelismerésnél megjeleníti emlékezetében a tanult dalok motívumait. 

• Fejlődik beszéde, beszédértése, beszédkészsége, beszédtempója. Gazdagodik  

szókincse, kifejezőkészsége, beszédtechnikája, légzéstechnikája, a hangok helyes kiejtése és a ritmikus szótagolás 

technikája is. 

• Fejlődik képzelete, különösen akkor, ha gyakran teremtünk  

képzelethelyzeteket, amelyekbe beleélheti magát. A gyermek által aktívan átélt képzelethelyzet az ének és a mozgás 

során jut kifejezésre.Ugyanakkor a zene és a dalok hallgatása, az ének és a mozgás során keletkezett belső képeket 

képes lerajzolni, lefesteni, szavakban kifejezni. 

• Gazdagodnak ismeretei. A hallás, mint érzékelés, vele a zenei élmény sajátos  

eszköz a világ legjobb megismeréséhez. A zörej és a zenei hang differenciált felfogása a környezet pontosabb 

megismerését jelenti, kiegészíti az addigi ismereteket.  

• A dalokon keresztül a gyermek ismereteket gyűjt a természeti, társadalmi  

környezetről állatokról, növényekről, emberekről, emberi kapcsolatokról, ünnepekről, hagyományokról. 

• Matematikai tapasztalatokat szerez az énekes játékok során.Gyakorolja a  
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számlálást, találkozik a relációkkal( több, kevesebb, hosszabb-rövidebb), a pár fogalmával. 

Testi képességek fejlődése 

• A mozgásos énekes-zenés, táncos tevékenységek közben fejlődnek a gyermek  

mozgáskoordinációs képességei,az egyensúlyérzéke, helyzetérzékelése, téri tájékozodó képessége. Mozgása egyre 

harmonikusabbá válik, s kialakulnak azok képességei, amely későbbiek során alkalmassá teszik a társakkal való 

összehangolt együttmozgásra. 

• Az élénk mozgással járó tevékenységek erőteljes élettani ingert gyakorolnak a  

vérkeringésre, a légző-és anyagcsereszervekre, s kedvezően segítik elő azok működését. 

• Erősödnek az izmok és az ízületek. 

• Javul a gyermek testtartása. 

Éneklés, mondókázás, zenehallgatás közben mozogjon, táncoljon együtt gyermekével. 

A zene hatása olyan emberformáló erő, amely kihat az egész személyiségre. Az értékezene fogékonnyá teszi az embert 

a szép befogadására, formálja izlését, emberi magatartását. A személyiség tevékenységben fejlődik. A zenemüvek, 

dalok megismerése, a zenehallgatás aktiv művelése tehát csak eszköz, a cél a személyiség fejlesztése. 

 

 

 

 

Bibliográfia: 

Komáromi Lajosné: Játékos zenebona 

Györgyiné Koncz Judit: Az ének tanítás alapjai 
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valuarea gradului de eficienţă a lecţiei de laborator 

din perspectiva creșterii interesului la disciplina fizică 
 

                                                                                                   prof. Balaban Georgeta Steliana 

                                                  Colegiul Naţional „Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamţ, jud. Neamţ 

 

          Creşterea eficienţei învăţării la disciplina Fizică presupune perfecţionarea strategiilor didactice, creşterea ponderii şi 

calităţii metodelor cu un grad sporit de activizare a elevilor, a metodelor activ-participative, care să pună mai bine în valoare 

potenţialul intelectual, de iniţiativă şi creativitate al elevilorşi, mai ales, să solicite, să activizeze şi să dezvolte structurile 

cognitiv-operatorii ale personalităţii acestora. 

 

          Determinarea pe cale experimentală a valorii rezistenţei echivalente conexiunii serie şi paralel a rezistoarelor 

electrice (experiment cu caracter aplicativ) 

 

Competenţa generală : 

 

-formarea priceperilor şi deprinderilor de măsurare a tensiunii electrice şi a intensităţii curentului electric            

            

Competenţe specifice: 

 

-realizarea după o schemă dată a unui circuit electric 

-utilizarea corectă a instrumentelor de măsură pentru intensitatea curentului electric şi a tensiunii electrice 

-măsurarea rezistenţelor electrice 

-prelucrarea datelor experimentale 

-interpretarea rezultatelor experimentale 

 

 Teoria lucrării: 

a) determinarea rezistenţei electrice echivalentă conexiunii serie a rezistoarelor 

 


=

=

++=++=

=

=

=

=

n

i

is

s

s

RR

RRRRUUUU

RIU

RIU

RIU

RIU

1

321321

33

22

11

 

 

Materiale necesare: 

-generatoare de tensiune, rezistoare, conductoare de legătură, ampermetre, voltmetre, întrerupătoare 
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Mod de lucru: 

 

-Se realizează circuitul electric prin conectarea în serie a celor trei rezistoare primite 

-Se măsoară intensitatea curentului electric I din circuit 

-Se măsoară tensiunea electrică 1U  de la bornele primului rezistor 

-Se determină 
I

U
R 1

1 =  

-Se măsoară tensiunea electrică 2U  de la bornele celui de al doilea rezistor 

-Se determină 
I

U
R 2

2 =  

-Se măsoară tensiunea electrică 3U  de la bornele celui de al treilea rezistor 

-Se determină 
I

U
R 3

3 =  

Se măsoară tensiunea electrică sU  de la bornele grupării serie a rezistorilor 

-Se determină 
I

U
R s

s =  

-Se compară rezistenţa măsurată cu valoarea calculată teoretic 

-Se repetă măsurătorile şi se realizează calculul erorilor 

-Rezultatul obţinut:    RsmRR sms =  

 

b) determinarea rezistenţei electrice echivalentă conexiunii paralel a rezistoarelor 
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Materiale necesare: 

-generatoare de tensiune, rezistoare, conductoare de legătură, ampermetre, voltmetre, întrerupătoare 
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Mod de lucru: 

-Se realizează circuitul electric prin conectarea în paralel a celor trei rezistoare primite 

-Se măsoară tensiunea electrică U de la bornele conexiunii paralel a rezistoarelor 

-Se măsoară intensitatea 𝐼1 ce străbate primul rezistor 

-Se determină 𝑅1 =
𝑈

𝐼1
 

-Se măsoară intensitatea 𝐼2 ce străbate rezistorul al doilea  

-Se determină 𝑅2 =
𝑈

𝐼2
 

- Se măsoară intensitatea 𝐼3 ce străbate rezistorul al treilea 

-Se determină 𝑅3 =
𝑈

𝐼3
 

 

Se măsoară intensitatea curentului electric I prin circuitul principal  

-Se determină 𝑅𝑝 =
𝑈

𝐼
 

-Se compară rezistenţa măsurată cu valoarea calculată teoretic 

-Se repetă măsurătorile şi se realizează calculul erorilor 

-Rezultatul obţinut:    𝑅𝑝 = 𝑅𝑝𝑚 ± 𝛥𝑅𝑝𝑚 

 

        În final,  elevii au fost capabili : 

 

-să realizeze un circuit electric în proporţie de 97% 

-să monteze corect instrumentele de măsură în circuit în proporţie de 95% 

-să determine valorile intensităţii curentului electric şi a tensiunii electrice cu ajutorul instrumentelor de măsură în proporţie 

de 93% 

-să determine corect valorile rezistenţelor electrice şi a rezistenţelor electrice echivalente conexiunii serie şi paralel a 

rezistoarelor în proporţie de 90% 

-să efectueze corect calculul erorilor în proporţie de 85% 

-să interpreteze corect rezultatele experimentale obţinute în proporţie de 85% 

 

         

Bibliografie: 

1.Constantin Cucoş - ”Pedagogie”, Editura Polirom 2002 

2.Constantin Postelnicu ”Psihologie”, editura Aramis 2002 

3.Ioan Bontaş - ”Pedagogie ”, Editura All, 1994 

4.Ovidiu Florin Călţun – ”Metodica predării fizicii”, Editura Universităţii ”Al.I.Cuza”- Iaşi 2001 
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CREATIVITATEA ŞI INOVAREA ÎN DIDACTICA MODERNĂ 

 
                                                                           PROFESOR- BULC MIRELA 

       

                                                                                              

     Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane, chiar dacă au existat şi poziţii 

sceptice care au susţinut că  învăţământul actual nu contribuie la dezvoltarea creativităţii, observându-se că el cultivă mai 

ales gândirea critică, disciplina, conformismul, incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei creatoare. 

     Şcoala trebuie  să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea 

şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  elevului de a lua 

singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 

      Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a unor priceperi şi 

deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea 

unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient dorinţei de cunoastere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

    Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii şcolare cu activităţi 

extracurriculare ce au numeroase valenţe formative.Desfăşurarea activitătilor şcolare şi extraşcolare permite şi 

manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest cadru, şi dascalul îşi poate afirma spiritul novator, 

creativitatea didactică. 

   Cei mai mulţi dintre profesori apelează în continuare tot la metodele clasice, tradiţionale, în detrimentul celor moderne, 

activ-participative şi mai consideră şi azi că elevul bun este cel apt să reproducă întocmai din manual sau din caietul de 

notiţe. Pe de altă parte, programele şcolare încărcate pun beţe în roate acelor profesori care ar dori să aplice demersuri 

creative în activitatea de predare-învăţare-evaluare. 

    Cultivarea creativităţii nu constă numai în a-i stimula pe copii să pună întrebări.La majoritatea disciplinelor calea 

principala o constitue metodele active.Printre acestea ocupă un loc central problematizarea ,în esenţă,este vorba ca la cerinţa 

profesorului şcolarii să precizeze o problemă şi să o rezolve singuri,fie printr-un studiu individual în clasă,fie,mai bine,într-

o activitate pe grupe. 

    Această metodă poate fi utilazată aproape la toate obiectele.La geografie sunt foarte interesante călătoriile pe hartă,când 

şcolarul,pornind dintr-un punct şi avansând spre un anume oraş,descrie peisajul,bogăţiile naturale,localităţile întâlnite cu 

specificul lor sau se cere copiilor să explice argumentat de ce s-a dezvoltat atât de mult o metropolă. 

       În lecţia de predare la istorie elevii pot căuta în unele documente multiplicate şi difuzate în clasă cauzele declanşării 

unui război sau ale decăderii unui stat. 

      Fără îndoială,un astfel de învăţământ practicat deja în statele avansate vine cu cerinţe noi pentru corpul didactic,fiindcă 

nici vorbă nu poate fi lăsat totul la inspiraţia elevilor.Problemele eventuale,soluţiile şi modul de intervenţie necesar trebuie 

gândite dinainte de profesor.Ar fi utile manualele speciale cu tipuri de probleme şi multiple indicaţii metodice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     Există  numeroase metode care pot fi utilizate în cadrul orelor în scopul stimulării creativităţii la elevi, precum 

brainstorming-ul, sinectica, metoda 6-3-5, metoda Philips 6-6, discuţia Panel, explozia stelară, atelierul de scriere etc. În 

acelaşi timp, activităţile extradidactice oferă numeroase ocazii pentru cultivarea creativităţii şi imaginaţiei ( cercurile de 

elevi, excursiile şi vizitele, serbările şcolare, vizionările de filme şi spectacole, concursurile artistice şi sportive, redactarea 

de reviste pe tematică istorică, colaborarea la ziarul şcolii, realizarea de panouri pentru marcarea momentelor importante 

din istoria românilor şi istoria universală, organizarea colţului muzeal etc )  

http://www.pagini-scolare.ro/Om-si-societate/menu-id-61.html
http://www.pagini-scolare.ro/Om-si-societate/menu-id-61.html


         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2501 

     Elevii au nevoie să li se ofere din când în când ocazia de a scrie în vederea stimulării creativităţii şi imaginaţiei şi în 

cadrul altor ore în afara celor de limba şi literatura română sau de limbi moderne, deşi asemenea activităţi nu pot fi realizate 

decât într-un context favorabil ca spaţiu şi număr de ore. În ciuda acestor dezavantaje care ţin de lipsa timpului în contextul 

unui număr de ore redus şi a unei programe stufoase, metoda atelierului de scriere prezintă şi numeroase avantaje.  

      Avantajele atelierului de scriere în cadrul orelor de istorie vizează formarea unor competenţe precum: înţelegerea 

aprofundată a unui context istoric prin stimularea creativităţii şi imaginaţiei elevilor, exprimarea de opinii utilizând limbajul 

istoric, construirea de afirmaţii pe baza surselor şi formularea de concluzii relative la sursele istorice, descoperirea în sursele 

de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi proceselor istorice, exprimarea de opinii despre personaje 

şi evenimente istorice. Elevii îşi dezvoltă respectul faţă de propriile gânduri şi idei, îşi dezvoltă gândirea critică, ceea ce 

este important din punctul de vedere al unei societăţi deschise. În acelaşi timp, atelierele de scriere pot reprezenta nu numai 

un mijloc util de învăţare, dar şi o metodă atractivă şi interesantă care poate stimula curiozitatea elevilor pentru studiul 

istoriei. 

    Consider că atelierul de scriere ajută profesorul de istorie să construiască activităţi de învăţare atractive, interesante, 

motivante care să contribuie la dezvoltarea abilităţilor pe care pune accent învăţământul secolului al XXI-lea. Deşi necesită 

un timp destul de mare afectat în timpul orei, atelierul de scriere îi poate ajuta pe elevi să înţeleagă mai bine evenimentele 

istorice şi dezvoltă o serie de procese cognitive de nivel înalt precum imaginaţia, creativitatea, originalitatea, gândirea 

critică şi reflexivă şi, în acelaşi timp, stimulează interesul pentru lecturi istorice.  

       La geografie, prin intermediul unor programe de calculator, putem ,,arunca" elevii in mijlocul junglei sau al altor locuri 

la fel de periculoase, putem “naviga” împreună cu ei într-o barcă pe in râu învolburat, pentru a-i vedea cum reacţionează 

în astfel de situaţii si cum găsesc soluţii pentru ieşirea din situaţii dificile sau chiar extreme. 

     Activităţile extraşcolare sunt un prilej de activizare şi de dezvoltare a creativităţii. 

În orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de drumeţie, vizita într-un atelier de creaţie, un muzeu, un loc istoric, 

o excursie de mică sau mare anvergură este necesar să antrenăm trei factori implicaţi în actul educaţional:elevii – prin 

responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup;familie – prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicare în 

organizarea activităţilor;şcoala – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, realizarea 

unităţii dintre cei doi factori, finalizarea activităţii întreprinse. 

    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 acestui tip de activitate. 

    Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i 

acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile 

cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Implementarea inovaţiilor în învăţământ se realizează prin reforme educaţionale sau prin introducerea diferitelor 

schimbări la nivel structural şi funcţional în scopul perfecţionării procesului educaţional. 

        În legătură cu dezvoltarea creativităţii elevilor, pot fi date dascălilor următoarele îndrumări: gândirea creativă şi 

învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă.         Trebuie promovat modul variat de abordare a problemelor 

de manipulare a obiectelor şi a ideilor.  

      Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile 

noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. 

Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. 

 

http://www.pagini-scolare.ro/Om-si-societate/menu-id-61.html
http://www.pagini-scolare.ro/Om-si-societate/menu-id-61.html
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 
 

 

Gheorghe- Tatu Mihaela 

prof. înv. primar 

Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Pucioasa 

 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: A A 

Data şi locul naşterii:  

Domiciliul: Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Pucioasa 

Clasa a II-a  

Echipa de lucru (se vor preciza cadrele didactice implicate, alți specialiști, membrii  familiei): prof. Gheorghe-Tatu Mihaela, pedagog de   recuperare, profesor itinerant, 

mama 

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):   

Certificatul de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE, valabil până la finalizarea nivelului de învățământ primar 

A. cerințe educaționale speciale: 

a) deficiențe/ afectări: tulburare din spectrul autist 

b) gradul de handicap: grav 

c) tulburări și dificultăți de învățare: - 

 

B. Orientat pentru învățământ de masă , individual, cu profesor itinerant/ de sprijin 

 

C. Alte situații: cu însoțitor la solicitarea unității de învățământ 

 

Priorităţi pentru perioada ( se specifică intervalul de timp și anul școlar) : semestrul I: comunicarea, socializarea, integrarea                                               

         în activități de grup 
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Structura programului de intervenţie personalizat : 

Domeniul cognitiv 

Obiective Conţinuturi 

 

Metode şi mijloace de 

realizare 

Perioada de intervenţie Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode şi instrumente de 

evaluare 

CLR 

1.1 Identificarea 

semnificației unui mesaj 

oral din texte accesibile 

variate 

 

 

 

2.1. Formularea unor 

enunţuri proprii în situaţii 

concrete de comunicare 

 

 

 

 

 

2.2. Transmiterea unor 

informații printr-o suită de 

enunţuri înlănţuite logic 

 

 

 

 

 

 

Textul literar 

- formularea unor întrebări 

şi răspunsuri orale la 

întrebări legate de tema şi 

mesajul textului audiat 

 

Textul literar 

-oferirea unor informaţii 

despre sine, despre familie, 

colegi, despre activităţile 

preferate etc., folosind 

enunţuri 

 

 

 

 

- dialoguri despre sine, 

despre familie, colegi, 

despre animalul preferat, 

activităţile preferate/ 

desfăşurate etc. 

 

conversația, eplicația, 

exercițiul 

manual, fișe, imagini 

 

 

 

conversația, exercițiul, 

jocul de rol 

 

 

 

 

 

 

-jocuri de rol: „La 

secretariatul şcolii”; „La 

casa de bilete”, „La 

bibliotecă” etc., cu 

respectarea normelor de 

adresare civilizată 

 

         

   Sem. I 

 

formularea a cel puțin unei 

întrebări și a unui răspuns 

 

 

 

 

comunicarea a cel puțin 

două informații despre sine 

 

 

 

 

 

comunicarea a  cel puțin  

două enunțuri 

 

Evaluare orală 

Aprecieri verbale 

stimulative 

 

 

 

Evaluare orală 

Aprecieri verbale 

stimulative 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 

Aprecieri verbale 

stimulative 

 

 

MEM    

1.4. Efectuarea de adunări 

şi scăderi, mental şi în 

scris, în concentrul 0-1000, 

recurgând la numărare 

şi/sau grupare ori de câte 

ori este necesar      

 

 

5.2. Rezolvarea unor 

probleme de tipul a±b=x; 

 

 

 

Adunarea și scăderea în 

concentrul 0-1000 

 

 

 Adunarea și scăderea – 

probleme 

- rezolvarea de probleme 

folosind obiecte concrete, 

- conversația, explicația 

-imagini, fișe de lucru 

- jocuri de rol care solicită 

compunerea/ 

descompunerea numerelor 

din concentrul 0-1000 (ex.: 

La cumpărături, În parcare 

etc.); 

 

 

 

 

 

 

 

Înțelegerea algoritmului de 

efectuare a adunărilor și 

scăderilor 

 

 

 

Rezolvarea unei probleme 

de adunare și a uneia de 

scădere 

 

 

Probe scrise 
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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           

 

 

Domeniul socio- afectiv- 

emoțional      

 

 1.1.Stabilirea unor 

asemănări şi deosebiri între 

sine şi ceilalţi, după criterii 

simple                     

desene sau reprezentări 

simbolice 

 

 

 

 

 

-exerciţii artcreative 

realizate în mod individual 

sau în echipă (prezentarea 

unor forme originale de 

salut în cadrul cărora copiii 

îşi atribuie o 

însuşire/calitate care-i face 

unici şi diferiţi de ceilalţi; 

obţinerea unor produse 

unice: decuparea unei 

hârtii împăturite în forme 

diferite, colorarea unui 

obiect, interpretarea în 

manieră proprie a unui rol 

etc., desenarea contu 

-conversația, explicația, 

jocul 

-obiecte, desene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-conversația, 

exercițiul 

-fotografii, 

imagini 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilirea unei asemănări 

și a unei deosebiri între el 

și ceilalți 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 

Aprecieri verbale 
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Evaluarea periodică: 

 

Obiective realizate : 

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

…………………………. 

Dificultăţi  întâmpinate : 

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

……………….…. 

Metode cu impact ridicat : - pozitiv : 

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

… 

  - negativ : 

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

…………………… 

Revizuirea programului de intervenţie personalizat (în funcţie de rezultatele evaluărilor periodice ):………………………………………………………………… 

Recomandări particulare : 

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

…………….. 

Rolul şi modul de implicare a părţilor în program :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Semnătura directorului,                                        Semnătura membrilor din echipa de lucru,  

Prof.                                                                    Prof.  

Data:                    
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PROIECT  

prof. înv. primar Ghemeş Raluca 

ŞCOALA Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Pucioasa 

CLASA  I B   

UNITATEA TEMATICĂ: Magia primăverii 

DISCIPLINA: Muzică şi mişcare 

DISCIPLINE INTEGRATE: Comunicare în limba română 

                                                   Arte vizuale și abilităţi practice 

SUBIECTUL LECŢIEI: Mișcări libere pe muzică 

TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de priceperi și deprinderi 

 

COMPETENȚE SPECIFICE- MUZICĂ ŞI MIŞCARE: 

1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2, alcătuite din formule ritmico-melodice simple şi 

repetate. 

2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm. 

3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu sau pe audiţie 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

➢ să interpreteze după auz cântecul, după demonstraţia cadrului didactic şi cu ajutorul mijloacelor tehnice (1.4). 

➢ să reproducă în grup cântece însuşite intuitiv, respectând sincronizarea (2.1). 

➢ să  execute mişcări sugerate de text (2.1). 

➢ să execute mişcări/pași de dans în concordanţă cu melodia (3.2) 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

o RESURSE PROCEDURALE: conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, observația, jocul 

didactic, jocul de rol, audiţia muzicală 

o RESURSE MATERIALE: laptop, video-proiector, imagini cu dansatori, fragmente muzicale 

o RESURSE ORGANIZATORICE: frontal, individual şi pe grupe 

FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Aldea G., Munteanu G., Didactica educaţiei muzicale în învăţământul primar, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 2001; 

2.Şerfezi I., Metodica predării muzicii la clasele I-IV (manual pentru licee pedagogice), Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1973 

 3. Programa  școlară pentru clasa pregătitoare, aprobată prin OMECTS  nr. 3418/19.03.2013 

4.Curs formare -,, Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii 

din clasele I-IV’’, program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul 

primar; 
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Notă: În lecţia de „Muzică şi mişcare” au fost activate următoarele competenţe specifice disciplinelor „Comunicare în 

limba română” şi „Arte vizuale şi abilităţi practice”: 

 

COMPETENŢE INTEGRATE: 

    C.L.R.: 

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate  

2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple  

2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi încredere în sine  

 

    A.V.A.P: 

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual 

2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

ETAPELE 

INSTRUIRII 

 

C.S. 

CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE 
Activitatea propunătorului Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Forme de 

organizare 

1. Moment organizatoric 

 

    Creez condiţiile organizatorice şi psihologice 

necesare pentru desfăşurarea eficientă a lecţiei. 

Elevii se mobilizează afectiv şi 

intelectual. 

 

Conversația Frontal  

2. Captarea atenţiei CLR 

1.2 

 

CLR 

2.2 

   Prezentarea unei suite de dansuri de către ansamblul 

școlii ”Mugurașii Pucioasei”. 

 

Adresez elevilor întrebări despre dansurile prezentate 

și ținuta copiilor. 

 

Vizionează videoclipul. 

Răspund la întrebări identificând  

diferite tipuri de dans și prezentând 

elementele ce alcătuiesc costumul 

popular. 

Conversația 

euristică 

Frontal Aprecierea 

verbală 

 

3.Anunţarea 

temei si a obiectivelor 

 

     Folosind un  limbaj accesibil elevilor, comunic titlul 

si obiectivele lecţiei. 

  

      

Elevii ascultă explicaţiile. Explicaţia Frontal 

 

 

4.Reactualizarea cunoştinţelor MM 

2.3 

 

 

 

 

CLR 

1.2 

 

 

 

MM 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM 

2.1 

CLR 

2.3 

 

-Desfăşor  următoarele activităţi muzicale: 

     a) Exerciţii de respiraţie sub formă de joc: 

    - umflăm balonul 

    - mirosim florile 

    - suflăm fulgul de nea 

 

     b) Exerciţii de dicţie: 

   „Rici, rici, măi arici, scoate ţepele de-aici”, 

  „Buş-buş,cărăbuş ieşi afară din culcuş.” 

 

     c) Exerciţii de încălzire a vocii sub formă de joc: 

   - se imită sunete din natură 

   ... imităm zumzăitul albinei (zummm) 

   ... imităm ciripitul păsărelelor (cip-cirip) 

   ... imităm sunetul clopoţelului (cling-cling) 

    ...suntem veseli și zburdăm pe câmp cântând  

( silaba « la », în diverse tonalități ale cântecului nou ) 

 

 

-Solicit elevii să interpreteze cântecele “Floricică de pe 

șes”,  ”Aram, sam, sam”, ”Dacă vesel se trăiește” 

asociind corect mişcările/ pașii de dans cu versurile 

cântecelor. 

 

 

Elevii efecuează exerciţiile 

propuse, cu corecţie din partea 

învăţătoarei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretează cântecele şi execută 

mişcările/pașii de dans,  adecvate 

textelor. 

 

Explicaţia  

Demonstraţia  

Exerciţiul 

 

Frontal 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 

 

5. Dirijarea învǎţǎrii MM 

1.4 

CLR 

1.2 

 

 

MM 

2.1 

 

 

      Se audiază cântecul,, Alunelul”. 

       Adresez elevilor întrebări referitoare la textul 

cântecului. 

      Intrepretez model cântecul . 

Se trece la învățarea împreună cu elevii : 

   -interpretare model prima strofă- reluare cu elevii  

-se reia prima strofă  

-se cântă a doua strofă  

-se reia strofa a doua   

- se reia , în întregime , cântecul  

    Se exersează învățarea cântecului sub diverse forme 

.  

  Se execută pași de dans în concordanță cu cântecul. 

Interprează cântecul respectând 

indicaţiile oferite. 

 

 

 

 

 

Se execută pași de dans în 

concordanță cu cântecul. 

Conversația 

euristică 

Audiţia muzicală 

Demonstraţia 

Explicaţia  

Exerciţiul 

 

Frontal 

Pe grupe 

Individual 

 

 

Observarea 

sistematică 

Aprecierea 

verbală 
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6. Obţinerea performanţei 

 

MM 

2.1 

     Propun elevilor jocul  Wordwall – ”Dansăm, 

cântăm/Împreună ne mișcăm!” 

https://wordwall.net/resource/12410569  

 

 

Elevii execută mișcările indicate. Jocul 

Exerciţiul 

Individual  Observarea 

sistematică 

6. Retenția și transferul 

 

AVAP 

2.3 

MM 

1.4 

CLR 

2.4 

Solicit elevii să decoreze costume populare folosind 

literele învățate.  

 

Elevii cântă în timp ce realizează 

sarcina de lucru. 

 

 

Conversația 

Observația 

Exerciţiul 

Pe grupe 

Individual 

Joc de rol 

Aprecierea 

verbală 

 

7.Evaluarea activităţii  Fac aprecieri globale şi individuale cu caracter 

motivant privind participarea elevilor la desfăşurarea 

lecţiei. 

Ascultă aprecierile şi 

recomandările făcute. 

   

https://wordwall.net/resource/12410569
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Alunelu 

 

Alunelu, alunelu, hai la joc  

Să ne fie, să ne fie cu noroc  

Alunelu, alunelu, hai la joc 

 Să ne fie, să ne fie cu noroc 

 Cine-n horă o să joace  

Mare, mare se va face  

Cine n-o juca de fel  

Să rămână mititel. 

 

 Alunelu, alunelu, sus săltați  

Și la stânga și la dreapta, haideți frați  

Alunelu, alunelu, sus săltați  

Și la stânga și la dreapta, haideți frați  

Cine-n horă o să joace  

Mare, mare se va face  

Cine n-o juca de fel  

Să rămână mititel. 
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

Prof. Fazakas Judit 

Aria curriculară: Om şi societate                             

Disciplina: Istoria şi tradiţiile minorităţii germane                        

Clasa: a VI-a  

Nr. ore / săptămână: 1 

 

Competențe generale: 

1. Utilizarea adecvată a limbajului istoric în situaţii noi de comunicare. 

2. Explorarea unei varietăţi de surse istorice pentru a explica fapte şi evenimente relevante pentru istoria minorităţii. 

3. Valorizarea identităţii prin participarea la activităţi care promovează dialogul intercultural. 

 

Unităţi de 

învăţare 

Competenţe specifice Conținuturi Nr. 

ore 

Săptămâna Observaţii 

ISTORIA 

COMUNITĂȚII 

1.1. Redarea cu termeni 

proprii a 

informaţiilor conţinute de o 

sursă istorică. 

1.2. Elaborarea unor texte 

narative simple 

pornind de la informaţiile 

conţinute de surse istorice. 

1.3. Elaborarea unor 

organizatori cognitivi – 

axe cronologice, scheme, 

diagrame, care înfăţişează 

relaţiile dintre achizițiile 

dobândite. 

2.1. Analiza hărţilor geografice 

si istorice pentru a identifica 

locuri cu semnificaţie istorică 

pentru comunitate. 

2.2. Identificarea surselor care 

constituie dovezi de încredere 

în reconstituirea unei perioade 

din trecut. 

3.1. Recunoaşterea 

particularităţilor culturale ale 

comunităţii în care trăiesc. 

Localitatea natală - aşezarea 

localităţii natale în mediul 

geografic - specificul 

cultural al localităţii natale - 

fapte/procese istorice 

importante pentru istoria 

locală şi regională 

Coordonatele definitorii ale 

comunităţii germane - 

grupurile de germani de pe 

teritoriul României - 

dezvoltarea politică de la 

colonizare până la Primul 

Război Mondial: 

autoguvernarea saşilor în 

Transilvania, dezvoltarea 

politică a şvabilor bănăţeni, a 

şvabilor sătmăreni. 

3+1 I-IV 
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3.2. Manifestarea unei atitudini 

deschise în situaţii care 

presupun interacţiunea cu 

persoane care aparţin altei 

culturi. 

3.3. Participarea la activităţi 

care valorizează trecutul 

comunităţii. 

ELEMENTE 

IDENTITARE 

1.1. Redarea cu termeni 

proprii a 

informaţiilor conţinute de o 

sursă istorică. 

1.2. Elaborarea unor texte 

narative simple 

pornind de la informaţiile 

conţinute de surse istorice. 

1.3. Elaborarea unor 

organizatori cognitivi – 

axe cronologice, scheme, 

diagrame, care înfăţişează 

relaţiile dintre achizițiile 

dobândite. 

2.1. Analiza hărţilor geografice 

si istorice pentru a identifica 

locuri cu semnificaţie istorică 

pentru comunitate. 

2.2. Identificarea surselor care 

constituie dovezi de încredere 

în reconstituirea unei perioade 

din trecut. 

3.1. Recunoaşterea 

particularităţilor culturale ale 

comunităţii în care trăiesc. 

3.2. Manifestarea unei atitudini 

deschise în situaţii care 

presupun interacţiunea cu 

persoane care aparţin altei 

culturi. 

Specificul localităţilor rurale 

- arhitectura aşezărilor 

săseşti, şvăbeşti - biserici 

fortificate - forme de 

organizare obştească: 

vecinătăţile Oraşele şi 

dezvoltarea lor - conducere, 

bresle 

- exemple: Sighişoara, 

Braşov, Sibiu, Timişoara etc. 

Şcoala şi biserica în 

comunităţile germane - 

confesiuni şi biserici - școli 

germane în Transilvania, 

Banat, Bucovina 

Graiurile şi portul popular 

9+1 V-XIV 
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3.3. Participarea la activităţi 

care valorizează trecutul 

comunităţii. 
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

 

Fazakas Gábor 

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Oradea 

 

Aria curriculară: Om şi societate                   

Disciplina: Istorie                                            

Clasa: a XI-a 

Nr. ore/săptămână: 1  

Competențe generale: 

1. Utilizarea eficientă a comunicării și a limbajului de specialitate. 

2. Exersarea demersurilor și a acțiunilor civice democratice. 

3. Aplicarea principiilor și a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice. 

4. Folosirea resurselor care susțin învățarea permanentă. 

 

Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. 

ore 

Săptă

mâna 

Obse

rvaţii 

I. 

POPOARE ŞI SPAŢII 

ISTORICE 

Europa şi lumea în 

secolul XX 

1.1. Formularea, în scris și oral, a 

unor opinii referitoare la o temă 

de istorie. 

1.3. Compararea unor opinii și 

argumente diferite referitoare la 

o temă de istorie. 

2.1. Cunoașterea și asumarea 

valorilor cetățeniei democratice. 

3.1. Selectarea și comentarea 

surselor istorice pentru a 

susține/combate un punct de 

vedere. 

Europa contemporană 

(unitate, diversitate, 

integrare) 

Cultura română – cultură 

europeană. 

România şi Europa în 

secolul al XX-lea. 

Evaluare 

5 

 

S 

I-V 

 

 

 

 

 

 

II. 

OAMENII, 

SOCIETATEA ŞI 

LUMEA IDEILOR 

a. Economie şi societate 

în lumea postbelică 

b. Ştiinţa şi societatea 

1.3. Compararea unor opinii și 

argumente diferite referitoare la 

o temă de istorie. 

2.1. Cunoașterea și asumarea 

valorilor cetățeniei democratice. 

3.1. Selectarea și comentarea 

surselor istorice pentru a 

susține/combate un punct de 

vedere. 

 

a.Ocupaţii şi statute 

profesionale  

Migraţii în lumea 

contemporană. 

Viaţa privată şi viaţa 

publică 

b.Impactul tehnologiei 

asupra vieţii cotidiene şi a 

mediului. 

Noile tehnologii şi timpul 

liber. 

14 

 

S 

VI-XIX 
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Contribuţii româneşti la 

dezvoltarea ştiinţei şi 

tehnicii (Studii de caz) 

III. 

STATUL ŞI POLITICA 

Statele în perioada 

contemporană 

1.3. Compararea unor opinii și 

argumente diferite referitoare la 

o temă de istorie. 

2.2. Analizarea instituțiilor, 

normelor și procedurilor de 

guvernare. 

2.3. Folosirea strategiilor de 

negociere și cooperare civică 

3.3. Descoperirea în sursele de 

informare a perspectivelor 

multiple asupra evenimentelor și 

proceselor istorice. 

4.2. Folosirea mijloacelor și a 

tehnologiilor de informare și 

comunicare pentru investigarea 

unui eveniment sau a unui proces 

istoric. 

Forme de organizare 

statală. 

Idei şi regimuri politice. 

România - de la statul 

totalitar la statul de drept. 

Evaluare. 

6 

 

S 

XX-

XXV 

 

IV. 

RELAŢIILE 

INTERNAŢIONALE 

Cooperare şi conflict 

1.1. Formularea, în scris și oral, a 

unor opinii referitoare la o temă 

de istorie. 

1.3. Compararea unor opinii și 

argumente diferite referitoare la 

o temă de istorie. 

2.3. Folosirea strategiilor de 

negociere și cooperare civică 

3.3. Descoperirea în sursele de 

informare a perspectivelor 

multiple asupra evenimentelor și 

proceselor istorice. 

3.4. Analiza diversității sociale, 

culturale și de civilizație în 

istorie pornind de la sursele 

istorice. 

4.2. Folosirea mijloacelor și a 

tehnologiilor de informare și 

comunicare pentru investigarea 

Instituţii, mecanisme şi 

politici de rezolvare a 

conflictelor în lumea 

contemporană. 

România şi conflictele 

regionale în secolul al XX-

lea. 

Evaluare. 

6 

 

S 

XXVI-

XXXI 
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unui eveniment sau a unui proces 

istoric. 

V. 

RELIGIA ŞI VIAŢA 

RELIGIOASĂ 

Religia în lumea 

contemporană 

3.4. Analiza diversității sociale, 

culturale și de civilizație în 

istorie pornind de la sursele 

istorice. 

Fundamentalismul. 

Arhitectura religioasă. 

Diversitatea religioasă în 

România (studiu de caz) 

3 

 

S 

XXXII-

XXXI

V 
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Proiect didactic 
 

 

Bidireanu Florin-Valentin          

Şcoala Gimnazială Candiano Popescu Ploiești 

Clasa :  a VIII-a  

Data : 3-10-2021 

Disciplina:  Educaţie fizică şi sport 

Resurse : -umane : 18 elevi (6 fete, 12 băieţi) 

                -temporale : 45 minute 

                -spaţiale : sală de sport (28m/45m) 

                -materiale : 1 fluier, 1 cronometru, 25 jaloane, 12 mingi handbal 

Teme: 

1. - Viteză de deplasare  

2. - Prinderea mingei cu două mâini, pasa azvârlită cu o mână de deasupra umărului și aruncarea la poartă din 

săritură.  

Tipul lecţiei : MIXTĂ  (Educare/consolidare). 

Scopul didactic : Îmbunătățirea indicilor vitezei de deplasare cu accent pe menținerea vitezei maxime pe distanța 

parcursă; consolidare deprinderii de pasare și aruncare cu accent pe biciuirea scurtă a braţului în momentul final. 

    COMPETENŢE SPECIFICE :  

1.1. Utilizarea corectă a noţiunilor specifice domeniului şi a terminologiei de specialitate; 

3.1. Aplicarea regulilor specifice dezvoltării calităţilor motrice; 

3.3. Aplicarea, în forme de întrecere/ concurs, a procedeelor tehnice de bază, respectând prevederile regulamentare 

     OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

La sfârşitul lecţiei elevii trebuie să-și însuşească abilităţi : 

Psiho-motorii : 

- parcurgerea distanţelor propuse într-un timp cât mai scurt cu menținerea vitezei maxime; 

- ducerea braţului înapoi cu cotul deasupra umărului, răsucirea trunchiului şi biciuirea scurtă a braţului în momentul final; 

Cognitive : 

- cunoașterea structuii exerciţiilor şi a efectuării respiraţiei pe parcursul execuţiei; 

- stimularea formării unor structuri creative de aplicare în jocul de handbal; 

Afective :  

- formarea interesului, respectului reciptoc şi colaborării cu ceilalţi colegi;  

- dovada unui comportament adecvat de fair-play în cadrul întrecerilor; 

       STRATEGII DIDACTICE : 

Metode şi procedee metodice :  explicaţia, demonstraţia, conversaţia, algoritmizarea, -exersarea mai multor deprinderi 

şi/sau priceperi motrice ; - exersarea complexelor de dezvoltare fizică armonioasă ; exersarea cu intensitate submaximală 

în condiţii îngreuiate. 

Mijloace : exerciţii de organizare şi captare a atenţiei, exerciţii analitice de influenţare selectivă a aparatului locomotor, 

exerciţii analitice şi globale, ştafete, joc dinamic “Cine ţine mingea mai mult”; sisteme de acţionare specifice dezvoltării 

vitezei de deplasare; sisteme de acţionare specifice învățării priceperilor şi deprinderilor specifice jocului de handbal;  

exerciții de respiratie și de revenire după efort. etc. 
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Forme de organizare : frontală, pe perechi, pe grupe. 

BIBLIOGRAFIE:  

1. Programa scolara clasele pregatitoare, I-II nr.3418/19.03.2013 

2. Iulian Săvescu, Educatie fizică si sportivă scolară, Editura Aius, 2007 

3. Elena Lupu, Metodica predarii educatiei fizice si sportului , Editura Institutul European, 2012 

4. Iulian Săvescu, Proiectarea demersului didactic la Educatie fizica pentru invatamantul primar, Editura Aius, 

2008 

 

Verigi 

Durată 

Conţinutul lecţiei  

Dozare 

Formaţii  şi 

indicaţii metodice 

Obs. 

            1.                                   2.       3.             4. 5. 

1.Organizarea  

colectivului de 

elevi 

             (2’) 

- adunarea şi alinierea ; 

- salutul si raportul ; 

- verificarea prezenţei , a stării de sănătate 

şi a echipamentului ; 

- anunţarea temelor ; 

- intoarceri de pe loc ( comanda inversa 

20 sec. 

10 sec. 

1 min. 

 

30 sec. 

- în linie pe un rând  

     

                     Conştientizarea  

elevilor    pentru o ţinută 

adecvată  şi curată, captarea 

atentiei privind sarcinile de 

îndeplinit. 

- Explicaţia, demonstraţia 

 

2. Pregătirea 

organismului 

pentru efort 

(5’) 

Variante de mers 

- mers cu ocolirea terenului;  

- mers pe varfuri , braţele sus; 

- mers de voie; 

- mers ghemuit; 

- mers de voie; 

- mers pe călcâie, braţele la spate de mâini 

apucat; 

- mers de voie; 

- pas fandat 

Variante de alergare 

-Alergare cu joc de glezne; 

-Mers de voie; 

-Alergare cu genunchii sus; 

-Mers de voie; 

-Alergare cu pendularea gambelor înapoi; 

-Mers de voie; 

- Alergare cu pendularea gambelor înainte; 

-Mers de voie; 

-Alergare cu pas săltat; 

-Mers de voie; 

-Alergare cu pas sărit; 

-Mers de voie; 

-Alergare laterală cu paşi adăugaţi. 

-Mers de voie şi formarea formaţiei de 

gimnastică câte 4. 

1 T 

1 l 

20 m. 

10 m. 

20 m. 

1 l 

20 m. 

10 m. 

 

 

1 diag. 

1 l 

1 diag. 

1 l 

1 diag. 

1 diag. 

1 l 

1 diag. 

1 l 

1 diag. 

1 l 

1 diag. 

1 l 

1 diag. 

rărită la 2 

m. 

Coloana câte unu 

 

- Stimularea marilor functiuni, 

educarea perceptiilor temporale 

si spatiale, cresterea interesului, 

a excitabilitătii optime a 

sistemului nervos central. 

 

- Observare sistematică 

 

- Apreciere verbală 

 

- Explicaţia, demonstratia  

 

 

3.Influienţarea 

selectivă a 

aparatului 

locomotor. 

          (8’) 

Exerciţiul nr.1 

.P.I.-stând depărtat cu palmele pe şold: 

T1,2-aplecarea capului înainte cu arcuire 

T3-4-aplecarea capului înapoi cu arcuire 

T5-8 se repetă  

Exerciţiul nr.2 

.P.I.-stând depărtat cu palmele pe şold: 

T1,2-îndoire capului spre stânga cu arcuire 

T3,4-îndoire capului spre dreapta cu arcuire 

T5-8 se repeta 

Exerciţiul nr. 3  

2x8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x8 

 

- Coloana de gimnastica cate  4; 

☺☺☺☺☺ 

☺☺☺☺☺ 

       ☺☺☺☺☺ 

          ☺☺☺☺☺ 

 

 

 

- Efectele pozitive ale 

practicării sistematice a 
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P.I.-stând depărtat cu palmele pe şold: 

T1-2-răsucirea capului spre stg.arcuire 

T3-4-răsucirea capului spre dr.arcuire 

T5,8- se repeta 

Exerciţiul nr.4 

 -P.I.-stând depărtat: 

T1-8-rotirea braţelor înainte 

T1-8-rotirea braţelor înapoi 

Exerciţiul nr.5 

P.I.-stând depărtat braţele îndoite la nivelul 

pieptului 

T1-2-extensia braţelor îndoite cu arcuire  

(plan orizontal)  

T3-4- extensia braţelor întinse cu arcuire  

(plan orizontal) 

T5,8- se repetă 

Exercitiul nr.6 

P.I stand departat ,bratele intinse sus in 

 prelungirea  capului 

T 1-2 extensia trunchiului cu aercurie 

  arcuire; 

T 3-4 aplecarea trunchiului  

spre inainte   

jos cu arcuire ; 

T5-6 idem t 1-2 ; 

T7-8  idem t 3-4. 

Exercitiul nr.7 

P.I. stând depărtat cu mâinile pe șold 

T1-2 îndoirea tr. spre stânga cu arcuire ; 

T3-4 îndoirea tr. spre dreapta cu arcuire ; 

T5-6 idem T1-2 , cu ducerea bratului opus  

de asupra capului sub forma de coroana; 

T7-8 idem T3-4 , cu ducerea bratului opus  

de asupra capului ; 

Exercitiul nr.8 

P.I Stând depărtat cu mâinile pe solduri : 

 1-2-îndoirea trunchiului spre dreapta; 

3-4-arcuirea braţului spre dreapta 

 5-6- îndoirea trunchiului spre stanga 

7-8- arcuirea braţului spre stânga 

Exercitiul nr.9 

P.I Stand departat cu mainile pe solduri: 

T1-8-rotari ale bazinului spre dreapta  

T1-8-rotari ale bazinului spre stanga 

Exercitiul nr.10 

P.I Stand departat cu mainile pe solduri: 

T1-2-fandare inainte cu piciorul drept 

T3-4-revenire 

T5-6-fandare inainte cu piciorul stang 

T7-8-revenire 

Exercitiul nr.11 

P.I Stand departat cu mainile pe solduri: 

T1-2-fandare laterala pe piciorul drept 

T3-4-revenire 

T5-6-fandare lateral pe piciorul stang 

Exercitiul nr.12 

P.I Stand departat cu mainile pe solduri 

T1-8- sarituri pe doua picioare ca mingea 

 

 

 

 

 

2x8 

 

 

 

 

2x8 

 

 

 

2x8 

 

 

 

 

 

 

 

2x8 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

2x8 

 

 

2x8 

 

 

 

 

2x8 

 

 

 

 

2x8 

 

 

2x8 

 

 

 

2x8 

 

2x8 

exerciţiilor fizice asupra 

propriului organism. 

 

 

 

- Educarea atitudinii corporale, 

corectarea deficientelor 

atitudinale si cele segmentare, 

tonicitate si troficitate si suplete 

musculară, mobilitate articulară, 

educarea respiratiei. 

 

 

 

 

- Observare sistematică 

 

 

- Apreciere verbală 

 

 

 

 

 

- Previnea accidentelor şi 

pregătirea organismului pentru 

desfăsurarea diferitelor actiuni 

si activităti motrice complexe. 

 

 

 

- Exersarea complexului de 

dezvoltare fizică armonioasă 

 

 

 

 

 

- Întărirea sănătăţii si 

influenţarea aspectului fizic 

 

 

 

 

 

- Observare sistematică 

 

 

- Apreciere verbală 

 

 

- Evaluare formativă 

( calificative) 
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 4.Dezvoltarea 

calităţilor 

motrice viteză 

 (10’) 

 

       

 

  TEMA 1 – Viteză de deplasare   

Ștafete: 

-alergare la semnal sonor cu mingea de 

handbal sub braţ pe distanţa de  

20 m., ocolirea unui jalon, revenire în viteză, 

înmânarea mingei colegului din faţă şi trecere 

la coada formatiei, tempou 4/4, pauză pasivă 

30”;  

-alergare la semnal sonor cu două mingii de 

handbal sub braţe pe  distanţa de 25m. , 

ocolirea unui jalon, revenire în viteză şi 

înmânarea mingei colegului din faţă şi trecere 

la coada formatiei, tempou 4/4 , pauză pasivă 

30”;  

-alergare la semnal sonor cu mingea de 

handbal în mâini pe 30m unde se efecueaza 

schimbul cu mingea de baschet, revenire în 

viteză şi înmânarea mingei colegului din faţă 

şi trecere la coada formatiei, tempou 4/4 , 

pauză pasivă 30”; 

 

 

2x20m 

 

 

 

2x25m 

 

 

2x30m 

 

 

Elevii sunt dispuşi în 4 coloane  

- Observare sistematică 

 

- Apreciere verbală 

 

- Evaluare formativă 

( calificative) 

- Predarea ștafetei se face prin 

atingere cu mâna stângă și va 

merge la coada șirului pe partea 

dreaptă 

 

 5.Consolidare 

priceperilor 

şi/sau 

deprinderilor 

motrice specifice 

jocului de 

handbal.  

       (15’) 

TEMA 2 - Prinderea mingei cu două 

mâini, pasa azvârlită cu o mână de 

deasupra umărului și aruncarea la poartă 

din săritură.  

-pase  în doi de pe loc cu două mâini de la 

nivelul pieptului la distanţa de 3 m. tempou 

moderat; 

-pase în doi de pe loc cu două mâini de 

deasupra capului la distanţa de 3 m. tempou 

moderat;  

-pase în doi cu o mâna de deasupra umărului 

la distanţa de 4 m. tempou moderat;  

-pase in doi din deplasare şi aruncare la 

poarta din alergare 

-Joc „cine tine mingea mai mult” 

(cine ajunge prima 4 puncte) 

 

20x 

 

   20x 

 

 

   20x 

 

 

   10x 

 

 

 

5 min. 

-se execută în perechi faţă în 

faţă  pe lăţimea terenului de 

handbal; 

 

 

-se urmăreşte poziţia corectă a 

braţului de aruncare 

 

-se respectă regulile jocului de 

handbal: paşi, dublu dribling, 

aut, faut. Se punctează echipa 

care ajunge prima la 10 pase 

consecutive. 

 

 6. Revenirea 

organismului 

dupa efort 

         (3’) 

- mers cu mişcări de relaxare 

-alergare uşoară 

-mers cu mişcări de respiraţie 

1/2 T 

1/2 T 

1/2 T 

-Coloana câte unu 

- reguli referitoare la rolul 

condiţiilor igienice, factorilor 

naturali de călire ai 

organismului sau al refacerii 

după efort pentru orele 

 

 7. Încheierea 

organizată a 

lecţiei 

(2’) 

- aprecieri asupra desfăşurării orei; 

- evidenţieri pozitive şi deficienţe; 

- feed-back-ul îndeplinirii competentelor. 

- recomandări pentru elevii care nu execută 

corect; 

- alinierea, salutul şi părăsirea terenului de 

sport în mod disciplinat.; 

 

20” 

1’ 

20” 

 

10” 

 

10” 

-în linie pe rând 

-Conversatia 

-Evaluare formativă 

-Formarea capacitătii de 

apreciere, autoapreciere si de 

practicare a exercitiului fizic. 
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PROIECT DIDACTIC 
 

 

Profesor Bidireanu Alina 

Modulul: Marketing 

Clasa:  a XI-a H 

Data: 25.05.2021 

       ale învăţării: URÎ 8 Evaluarea oportunităţilor de piaţă  

Subiectul lecţiei: Tipologia cercetărilor de marketing                  

Loc de desfăşurare: online 

Tipul lecţiei: mixtă 

Durata:  40 min. 

Competențe/Rezultate ale învățării:  

Cunoștințe 

8.1.8 Prezentarea elementelor definitorii ale cercetării de marketing și tipologiei cercetării 

Abilități 

8.2.8 Compararea tipurilor de cercetări de marketing din perspectiva principalelor criterii de diferențiere 

Atitudini 

8.3.3 Manifestarea responsabilităţii în realizarea unei cercetări de marketing 

Obiective: 

La sfârşitul lecţiei,  elevii  trebuie  să  fie  capabili: 

Obiective cognitive 

O1 – să enumere criteriile clasificărilor cercetărilor de marketing 

O2 – să identifice tipologia cercetărilor de marketing în funcție de criteriul specific 

O3 – să coreleze cercetările de marketing cu rolul acestora 

Obiective psihomotorii: 

O4 - să completeze cu uşurinţă fișele de lucru 

Obiective afective: 

O5 - să manifeste interes şi atitudine pozitivă faţă de noile cunoştinte economice acumulate 

Metode didactice 

a)Metode de comunicare 

• Expozitive: descrierea, explicaţia 

• Conversative: conversaţia euristică, discuţia 

b)Metode de explorare 

• Observarea 

c)Metode bazate pe acţiune efectivă 

• Rezolvarea fişelor de lucru puse la dispoziţie prin aplicația quizizz 

Resurse didactice: prezentare ppt, auxiliar curricular, manual, site-uri Internet, fișe de lucru 
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Resurse bibliografice:  

1. Ilie S., colectiv – Marketingul afacerilor –  Manual de cls. a XI-a; Ed. Oscar Print, Bucureşti 2016 

2. Danciu V., -Marketing- manual cls XI-a, Ed. Economică, București, 2001 

3. Ioan Bontaş – Pedagogie; Ed. ALL, Bucureşti 1996 

Forme de organizare: frontală, individuală 

Evaluarea: Observarea curentă, aplicații practice prin rezolvarea fișelor de lucru, autoevaluare prin aplicația quizizz 
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Etapele lecţiei Eșalonarea conținutului Strategia didactică Evaluare 

Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode, 

procedee și 

tehnici 

didactice 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

Moment organizatoric  

(1 min) 

Salută, consemnează absenţele 

Observă mediul şi tonusul clasei in sistem 

online(google classroom, intalnire google 

meet) 

 

Aşteaptă în linişte cu microfoanele inchise, 

solicita discutia prin butonul ,,hand up’’ 

Comunică corect lista cu absenţi 

 

Conversaţia Proiect 

didactic 

frontală Obervare curentă 

Reactualizarea 

cunoștințelor și 

deprinderilor 

(7 min) 

Profesorul pune întrebări despre 

cunoștințele învățate anterior referitoare 

la cercetările de marketing. 

Urmăresc şi sintetizează informaţiile legate 

de cunoştinţele învăţate anterior.  

Oferă răspunsuri. 

 

Conversaţia 

 

Proiect 

didactic 

 

dialog 

frontal 

orală 

Activitate/discuție 

introductivă 

 (2min) 

 

Profesorul aduce în discuție importanța 

cercetărilor de marketing în activitatea 

oricărei organizații și îi provoacă pe elevi 

la discuții referitoare la importanța 

cercetărilor în diverse contexte: lansarea 

unui nou produs, determinarea nivelului 

de satisfacție al consumatorului, etc  

 

 

Urmăresc cu atenţie explicaţiile primite de 

la profesor și oferă cât mai multe exemple.  

Îşi notează în caiete. 

 

Explicaţia 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Tabla virtuală 

jamboard 

 

 

 

 

 

 

Lucru  

individual 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare  pe baza participării 

la discuţii 

Anunțarea temei și a 

obiectivelor (1 min) 

Profesorul notează pe tabla virtuală 

jamboard titlul lecţiei şi prezintă 

obiectivele propuse: Obiective cognitive 

O1 să enumere criteriile clasificărilor 

cercetărilor de marketing 

O2 – să identifice tipologia cercetărilor de 

marketing în funcție de criteriul specific 

O3 – să coreleze cercetările de marketing 

cu rolul acestora 

Obiective psihomotorii: 

O4 - să completeze cu uşurinţă fișele de 

lucru 

Obiective afective: 

O5 - să manifeste interes şi atitudine 

pozitivă faţă de noile cunoştinte 

economice acumulate 

Urmăresc cu atenţie explicaţiile primite de la 

profesor. 

 

Își notează în caiete 

 

Explicația  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla virtuală 

Ppt 

 

 

Lucrul 

individual 

Observarea sistematică a 

comportamentului elevilor 

 

Prezentarea optimă a 

conținutului și dirijarea 

învățării (10 min) 

 

Profesorul folosește prezentarea ppt 

pentru a le explica elevilor principalele 

 

Toţi elevii îşi notează în caiet informaţiile. 

Sunt receptivi la indicaţiile primite. 

 

 

 

 

 

Prezentare ppt 

 

 

 

Evaluare privind calitatea şi 

coerenţa argumentării 
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criterii folosite în clasificarea cercetărilor 

de marketing , și anume: după obiectivul 

urmărit, după frecvența cercetării, după 

tipul de informații obținute, după natura 

susrselor de informații. 

Profesorul le solicită elevilor exemple 

pentru fiecare din tipurile de cercetări 

prezentate. 

Profesorul dirijează activitatea şi oferă 

indicaţii atunci când este solicitat. 

 

Urmăresc cu atenţie explicaţiile primite de 

la profesor. 

Răspund la întrebări. 

 

Urmăresc cu atenţie explicaţiile primite de 

la profesor. 

Confruntă observaţiile. 

Elevii oferă cât mai multe exemple de 

cercetări de marketing pentru fiecare din 

tipurile identificate în funcție de criteriul 

specificat. 

Conversaţia 

 

Explicația 

 

Descrierea 

 

 

Conversaţia 

 

Explicația 

 

Descrierea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucru 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

Lucru 

individual 

deciziei, a capacităţii de a 

integra noile informaţii care 

apar din public şi a oferi 

răspunsuri valide 

 

Fixarea cunoștințelor 

(9 min) 

Sistematizarea cunoştinţelor Profesorul 

solicită elevilor completarea 

chestionarului quizizz cu afișarea 

automată punctajului. Profesorul clarifică 

nelămuririle şi confuziile acolo unde este 

cazul. 

Elevii completează chestionarul quizizz şi 

îşi verifică răspunsurile date. 

Confruntă observaţiile și verifică 

clasamentul 

Îşi argumentează răspunsurile date. 

Elevii răspund întrebărilor. 

explicația Formular 

quizizz 

www.quizizz.

com  

Lucru 

individual 

Scrisa 

Autoevaluare 

Observarea sistematică a 

comportamentului elevilor 

Asigurarea retenției și 

transferului 

(9 min) 

Profesorul solicită elevilor exprimarea 

unor concluzii referitoare la rolul 

cercetărilor de marketing în activitatea 

organizațiilor 

Profesorul intervine atunci cand 

informatiile nu sunt în concordanță cu 

adevărul științific. 

Profesorul concluzionează marcând 

elementele definitorii ale importanței 

cercetărilor de marketing în activitatea 

organizațiilor indiferent de profilul de 

activitate. 

Anunţă elevilor tema pentru acasă 

Elevii își exprimă părerea cu privire la 

importanța cunoașterii rolului și tipologiei 

cercetărilor cercetărilor de marketing în 

activitatea agenților economici și nu numai. 

 

conversația 

 

Proiect 

didactic 

 

Lucru 

individual 

 

Observarea sistematică a 

comportamentului elevilor 

Aprecieri și recomandări 

(1min) 

Evidențiază elevii care au participat la 

lecție. 

Urmăresc cu atenție, își însușesc critica 

constructivă precum și meritele 

conversația Proiect 

didactic 

Lucru 

individual 

Observarea curentă 

 

 

 

 

http://www.quizizz.com/
http://www.quizizz.com/
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Eficientizarea metodelor didactice din perspectiva educației actuale 

Prof. Înv. Preșcolar Luca Elena 

Școala Gimnazială ”Ioan Luca”, Farcașa, Neamț 

 

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.  

Elevii prezintă particularităţi psihoindividuale, astfel încât se impune utilizarea unei game cât mai ample de 

metode de predare care să le valorifice potenţialul. Semnificaţia metodelor depinde, în cea mai mare măsură, de utilizator 

şi de contextul în care este folosită. 

Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă a elevilor în procesul propriei 

formări şi stimularea creativităţii acestora. În acest context, prefacerile pe care le cunosc metodele de învăţământ cunosc 

câteva direcţii definitorii. Relaţia dinamică-deschisă constă în raporturile în schimbare ce se stabilesc între diferitele 

metode. Diversitatea metodelor este impusă de complexitatea procesului de învăţare, fiecare metodă trebuie să fie aleasă 

în funcţie de registrul căruia i se raportează. Amplificarea caracterului formativ al metodelor presupune punerea accentului 

pe relaţiile sociale pe care le are elevul în procesul de culturalizare şi formare a personalităţii. Reevaluarea permanentă a 

metodelor tradiţionale vizează adaptarea lor în funcţie de necesităţi şi raportarea lor la evoluţia ştiinţei. 

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 

explicații cât mai clare şi să se asigure că ele au fost corect înţelese de către elevi. 

Noile tehnologii au produs schimbări, modificări în toate domeniile și era de așteptat ca la un moment dat acest 

progres să influențeze și procesul de predare-învățare.Astfel elevii sunt nevoiți să învețe să gestioneze un număr 

impresionant de informații,să le analizeze, să ia decizii săși dezvolte cunoștințele pentru a face față provocărilor tehnologice 

actuale. În ceea ce privește personalul didactic, sunt necesare eforturi de formare profesională. Totalitatea instrumentelor 

care aparțin tehnologiei informațiilor și comunicării sunt binecunoscute sub denumirea de TIC. În această categorie aș 

include: calculatorul, internetul, poşta electronică, imprimanta, videoproiectorul. Toate acestea reprezintă realități pe care 

elevii le experimentează în fiecare zi. La rândul lui, cadrul didactic este pus în situația de a opta între continuarea demersului 

său educațional în mod conservator, folosind metodele tradiționale, ignorând tendințele de schimbare sau acceptarea 

provocării și implementarea în același timp a noilor tehnologii în activitatea sa didactică. În cadrul orelor de limba și 

literatura română, instrumentele TIC facilitează procesul de predare-învățare și uneori chiar și evaluare (chiar dacă ne 

gândim la simplele teste alcătuite cu ajutorul calculatorului,la imprimanta sau scannerul care ne ajută să multiplicăm 

materialele) ne oferă posibilitatea de a căuta, ne învață a colecta şi procesa în mod corect informaţia şi de a o folosi într-o 

manieră critică şi sistematică. De asemenea se dezvoltă abilitatea de a folosi instrumente digitale pentru a produce, prezenta 

şi înţelege singuri informaţii complexe; abilitatea de a accesa, căuta şi folosi servicii bazate pe internet. Folosirea 

mijloacelor TIC sprijină dezvoltarea gândirii critice, a creativităţii și în același timp dezvoltă o atitudine critică şi reflexivă 

faţă de informaţia disponibilă. În activitatea de dascăl, cu ajutorul unui calculator se pot elabora si redacta pe calculator 
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planuri de lectii, schite, desene, scheme, fise de lucru individuale sau de grup, pentru elevi; aceste materiale, stocate sub 

forma de fișiere,pot fi periodic actualizate. De asemenea se pot utiliza facilități multimedia pentru a susține auditiv si vizual 

teoria (prezentări multimedia), se pot accesa informații de pe CD-uri, dischete, etc. 

În școala modernă, procesul de învățământ se dorește a fi unul axat pe modelul interactiv, ce presupune corelația 

și interacțiunea reciprocă predare-învățare-evaluare. 

Dacă în școala tradițională, accentul cădea pe acțiunea de predare, rolul central revenind profesorului, școala 

modernă plasează în centru elevul care își îmbogățește, consolidează, corectează și transformă experiența cognitivă, cu 

scopul perfecționării, profesorului revenindu-i rolul de a-l activa cognitiv-afectiv-motivațional-atitudinal, astfel 

constituindu-se un echilibru predare-învățare. 

Predarea și învățarea nu pot fi privite separat, ci ca un tot unitar la care se adaugă evaluarea, cele trei acțiuni fiind 

complementare și surprinzând astfel întreaga activitatea cognitivă și formativă. 

Didactica moderna insistă asupra perfecționării relației predare-învățare-evaluare deoarece numai în acest mod relația 

obiective-conținuturi-metodologie-rezultate-reglare devine logica, unitară și perfectibilă. 

În lucrul cu metodele moderne, profesorul joacă un rol esențial. Acesta trebuie să-și pună în joc toate cunoștințele 

sale și întreaga lui pricepere, nu pentru a transmite pur șisimplu cunoștințe care urmează a fi însușite mecanic, ci pentru a 

insufla elevilor săi dorința de a le dobândi, prin ei înșiși, printr-un studiu cât mai activ și mai intens. Rolul profesorului este 

de a organiza învățarea, de a susține efortul elevilor și de a nu lua asupra lui, integral sau parțial, această strădanie. Se 

subînțelege că metodele activ-participative sunt mai dificil de aplicat în practică și din acest motiv necesită o muncă mai 

atentă și diferențiată. Astfel promovarea lor necesită o schimbare de atitudine din partea profesorului, și prin ea, o 

transformare a conduitei, la proprii săi elevi. Așadar, metodele activ-participative prin caracterul lor diferențiat și formativ, 

ajută la dezvoltarea potențialului intelectual al elevului, la intensificarea proceselor mintale, la ridicarea calității învățării. 

Sunt metode care țin seamă de elev așa cum este el, cu resursele lui intelectuale, fizice dar și afectiv-motivaționale, cu 

capacitățile și procesele mintale care îi aparțin. Sunt metode care țin seama de faptul că elevul se dezvoltă șise formează în 

timp ce învață, dar și asimilează. 

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. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Profesor învățământ primar Radu Cristina Marinela 

Școala Gimnazială nr. 41 Iași 

 

Disciplina: Educație civică 

Clasa: A doua șansă primar nivelul I 

Tema: Raporturile noastre cu plantele şi animalele 

Tipul lecţiei: lecţie de consolidare a cunoștințelor  

Motivaţia: Cum fiecare dintre noi are dreptul la viaţă la fel au şi plantele şi animalele. Plantele ne ajută zilnic, prin cedarea 

de oxigen şi preluarea de dioxid de carbon,  iar animalele au un rol important în ecosistem. Pentru a avea o viaţă mai bună 

şi pentru a contribui la o bună dezvoltare a mediului înconjurător nu trebuie să  neglijăm nici plantele, dar nici animalele. 

Scopul lecţiei: sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor dobândite despre plante şi animale şi legătura dintre ele şi om 

Durata: 45 min 

Obiective cadru: 

OC1 - Utilizarea corectă a limbajului din sfera valorilor civice 

OC2 - Respectarea normelor de comportare în societate 

Obiective de referință: 

OR1 - să exprime oral şi în scris enunţuri simple cu referire la situaţii diferite de viaţă cu conţinut civic; 

OR2 - să identifice cazuri de respectare şi cazuri de nerespectare a regulilor şi normelor de comportare; 

OR3 - să identifice reguli cu privire la raporturile persoanei cu plantele şi animalele. 

Obiective operaţionale: 

OO1 – să explice importanţa plantelor şi animalelor în viaţa oamenilor 

OO2 – să găsească elementele comune dintre om şi celelalte vieţuitoare 

OO3 – să empatizeze cu o plantă/un animal 

OO4 – să se implice activ în rezolvarea sarcinilor 

OO5 – să aplice într-un produs de grup cunoştinţele 

OO6 – să lucreze cu interes in perechi şi pe grupe  

Programa: OMECTS din 29.09.2011 privind aprobarea programelor şcolare în aplicarea programului „A doua şansă” 

pentru invatamant primar. 

Strategii didactice:  

Metode de instruire: convorbirea, dialogul, problematizarea, Ciorchinele, diagrama Venn, cvintetul 

Resurse:  

Umane: colectivul este format din 8 elevi adulţi cu nivel slab de pregătire, persoane private de libertate şi fără motivaţie 

pentru studiu care au abandonat școala timpuriu 

Materiale: Educaţie civică – ghidul învăţătorului, Doina Olga Ştefănescu, MEC, 2006 

    Educaţie civică – ghidul cursanţilor, Doina Olga Ştefănescu, MEC, 2006 

                  Educaţie civică – manual pentru clsa a III-a, Dumitra Radu, Gherghina Andrei, Editura Aramis, 2005 

                  Fişe de lucru 
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Scenariul activităţii didactice:  

Învăţătorul: cere elevilor să scrie/completeze în perechi/echipă cunoştinţele însuşite anterior sub forma de joc sau fişe de 

lucru; prezintă sarcinile ce urmează să fie rezolvate; urmăreşte antrenarea şi participarea la lecţie a celor 8 elevi din clasă; 

realizează pe parcursul lecţiei evaluarea formativă şi notează elevii pe baza gradului de îndeplinire a criteriilor enunțate. 

Elevii: răspund și îndeplinesc sarcinile de lucru, conştientizează conţinutul şi cerinţele acestora, în perechi/ echipe  

Desfășurarea lecției 

EVOCAREA - 10 min. 

Spargerea gheţii: Sunt şi sunt! 

Fiecare elev își rostește prenumele şi cu litera cu care începe prenumele lui spune o plantă/un animal.  

Exemple: Sunt Petrică şi sunt prun! Sunt Marin şi sunt maimuţă! 

Cer elevilor să îşi amintească ce au învăţat despre plante şi animale şi împărţiţi în două echipe să scrie tot ce îşi 

amintesc despre ele şi importanţa lor pentru om. 

Fiecare grupă şi-a prezentat oral cunoştintele dobândite anterior. 

REALIZAREA SENSULUI - 20 min. 

Cele două echipe deja formate grupează  informaţiile astfel: prima echipă să sistematizeze informaţiile despre 

plante, iar a doua echipă să sistematizeze informaţiile despre animale. Elevii notează informatiile pe fișă, apoi  realizează  

ciorchinele pe coală A3 şi unde au  nelămuriri pun întrebări. 

Plantele: vieţuitoare, sălbatice, medicinale, cultivate, otrăvitoare, înfrumuseţează mediul, sursă de hrană, produc 

oxigenul necesar vieţii. 

Animalele: vieţuitoare, sălbatice, domestice, periculoase, sursă de hrană şi alte produse. 

Monitorizez fiecare echipă și îndrum modul de completare.  

Pentru a reduce diminuarea atenţiei elevilor, introduc o activitate de energizare: Masajul la ZOO. 

Elevii se așează pe două șiruri, unul cu faţa la spatele celorlalţi şi  execută sarcinile pe care le  primesc. Grupul care are în 

față un șir de parteneri primeşte sarcina de a masa persoana din faţă după cum urmează: 

•ca un elefant, ceea ce înseamnă că va masa puternic umerii partenerului său; 

•ca un căluţ, ceea ce înseamnă că va masa cu muchia ambelor mâini spatele partenerului pe toată suprafaţa lui; 

•ca un şarpe,  ceea ce înseamnă că va şerpui cu muchia mâinilor pe spatele partenerului; 

•ca un şoricel, ceea ce înseamnă că se va plimba cu vârfurile degetelor pe întreg spatele partenerului; 

•ca o vrăbiuţă, ceea ce înseamnă că va ciupi uşor cu degetele adunate intr-un punct spatele partenerului. 

Odată finalizate toate operaţiunile, grupurile sunt rugate să facă stânga-mprejur şi rolurile se inversează (cei care 

au primit masaj îl vor oferi). Elevii se relaxează şi își întăresc astfel relaţia cu coechipierii datorită naturii exercițiului. 

Cu informaţiile de pe coli elevii găsesc asemănări şi deosebiri între plante şi animale. 

Desenez diagrama Venn pe tablă. Elevii ies pe rând la tablă şi scriu asemănările, deosebirile, dar şi elementele 

comune ale plantelor şi animalelor. 

REFLECȚIA - 10 min. 

Solicit elevilor să-şi imagineze că sunt o plantă/un animal şi apoi să completeze fișa de lucru.  

Elevii lucrează în patru perechi: două perechi își imaginează că sunt plante şi două perechi animale. 

Dacă aş fi o plantă, de exemplu ............................aş dori ca oamenii ..................................................................... 

Dacă aş fi un animal, de exemplu ............................ aş dori ca oamenii ............................................ ..................... 

Rezolvă în perechi sarcinile din fișa de lucru, apoi  raportează. 
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EVALUAREA - 5 min. 

Evaluez corectitudinea răspunsurilor și participarea la lecţie. 

Pornind de la cele două cuvinte: PLANTE şi ANIMALE cele patru perechi au de realizat o poezie despre 

importanţa lor. Pentru aceasta folosesc metoda cvintetul. 

Cvintetul este o poezie de cinci versuri care necesită sintetizarea informaţiei şi materialelor în exprimări concise care 

descriu sau exprimă reflecţii asupra subiectului.   

Instrucţiuni: 

Versul 1: un singur cuvânt - substantiv (titlul care descrie subiectul)   

Versul 2: două cuvinte - adjective (descriere) 

Versul 3: trei verbe la gerunziu care exprimă acţiuni (acţiune) 

Versul 4: patru cuvinte care exprimă sentimentele autorului faţă de subiect 

Versul 5: un cuvânt care exprimă esenţa subiectului 

Pentru că la început unora li s-a  părut greu, i-am pus să lucreze în perechi.  

Exemple: 

Plante      Animale 

Colorate, gingaşe     Sălbatice, domestice 

Înfrumuseţând, parfumând, vindecând  Alergând, zburând, cântând 

Le voi dărui mamei    Sunt prietenii mei necuvântători 

Natură      Frumuseţe 
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IMPORTANȚA ȘI ROLUL ACTIVITĂȚILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ 

A COPIILOR DE VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ 

 

 

    Prof. Înv. Preșc.,  Pantelemon Elena 

                                                                                                                      Grădinița cu PP Nr. 3 Step By Step, Tulcea 

 

MOTTO:  

,, Dacă doreşti să ai un copil inteligent, dotat, trebuie să-i dezvolţi forţa pe care inteligenţa i-o va cultiva, să-l faci 

sănătos şi robust pentru a-l face înţelept şi cu judecată…lasă-l să lucreze, obişnuieşte-l să activeze. Să ai grijă să se mişte 

mult. Să fie un om puternic trupeşte, în curând va deveni puternic şi intelectual.’’   ( J.J.Rousseau) 

Educația psiho – motrică nu trebuie privitǎ ca un proces de instruire  îngustǎ de valorizare  a  organismului copilului 

numai pe plan fizic, biologic, ci ca o activitate complexǎ, cu mari potențe formative, purtǎtoare de valori educative, morale 

și de culturǎ. 

Este o componentă a educaţiei generale, integrate, alături de educaţia intelectuală, educaţia morală, educaţia estetică, 

etc. 

Între toate aceste componente există – logic – interdependenţă, relaţii reciproce, ele formând un întreg, un sistem.  

Fiind o activitate cu caracter formativ, educația psiho – motrică se integrează perfect în noile direcții ale școlii 

moderne care își propune a forma la copii deprinderi și calități motrice, având o pondere însemnată în dezvoltarea 

armonioasă a acestora.  

Activitățile  psihomotrice  desfășurate în grădiniță acoperă nu numai cadrul disciplinar  obligatoriu, ci capătă valențe 

transdisciplinare, datorită competențelor pe care le au educatoarele. 

Sfera psihomotricităţii este foarte largă şi se observă co – prezenţa elementelor analitice cu cele sintetice. În planul 

comportamentului motric este de reţinut rolul componentelor psihomotricităţii în reglarea voluntară a acţiunilor, atât sub 

raportul intenţiei, al orientării spre scop, cât şi al mecanismelor de urmărire, control şi coordonare – compensare, integrate 

în sfera feed – back – ului. 

Educația fizică și activitățile sportive sunt 

preocupări constante pentru toți factorii responsabili de 

educația generațiilor în formare, de sănătate și 

capacitatea biometrică a populației.  

Fiind o activitate cu caracter formativ, educația 

fizică se integrează perfect în noile direcții ale școlii 

moderne care își propune a forma la copii deprinderi și 

calități motrice, având o pondere însemnată în 

dezvoltarea armonioasă a acestora.  

Educația fizică are o importanță foarte mare la 

vârsta preșcolară, când se produc modificări însemnate 

în organismul copilului, în structura țesuturilor și a 

organelor lui în starea lui funcțională.  Ea urmărește 

dezvoltarea mișcărilor precise, bine coordonate. 

Folosind în acest scop variate mijloace, ea contribuie la 
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dezvoltarea normală a scheletului, la întărirea mușchilor, la dezvoltarea sistemului nervos central. Contribuie de asemenea 

la formarea unor deprinderi igienice și la dezvoltarea anumitor calități morale.  

Mijloacele prin care se realizează educația fizică exercită o influență favorabilă asupra dezvoltării întregii 

personalități a copilului. Gimnastica, jocurile de mișcare, măsurile de călire contribuie nu numai la dezvoltarea armonioasă 

a organismului, ci și la formarea unor trăsături morale a copilului: curajul, perseverența, încrederea în forțele proprii, 

cinstea, decizia, tenacitatea, sinceritatea, modestia, altruismul, demnitatea.  

             Educaţia fizică este acea latură a educaţiei  prin care se urmăreşte 

realizarea unei armonii între elementele biologice şi cele psihice ale 

personalităţii umane. Ea contribuie la dezvoltarea funcţională a sistemului 

nervos, asigurând condiţii favorabile pentru activităţile intelectuale, 

contribuie la educarea conştiinţei şi conduitei morale, la formarea unor 

trăsături de viaţă şi caracter şi la formarea calităţilor, priceperilor şi 

deprinderilor motrice. 

 Programa şcolară prevede formarea deprinderii motrice de bază 

aplicativ – utilitare şi euritmie. Spre deosebire de celelalte activităţi, 

activitatea de educaţie fizică presupune instruirea şi formarea copilului prin 

mişcare. Activitatea fizică are o pondere însemnată în dezvoltarea fizică 

corectă şi armonioasă a copilului. 

         La vârsta preşcolară activităţile de educaţie fizică şi sport practicate 

regulat ajută la creşterea şi dezvoltarea armonioasă a organismului copiilor, asigură un raport optim între statură şi greutate, 

favorizează construcţia osoasă, permit o bună dezvoltare a inimii, plămânilor şi muşchilor. Din propria experienţă, am 

constatat că nevoia de mişcare a copiilor la vârsta  de 3-6 ani este foarte mare.  

Activităţile de educaţie fizică şi sport au fost 

introduse în grădiniţă pentru că se cunoşteau efectele lor 

benefice atât asupra dezvoltării fizice a copiilor cât şi a 

celor psihice: îi ajută să se maturizeze emoţional, 

relaţionează mai bine cu anturajul, le dezvoltă simţul 

tactic şi solidaritatea. De asemenea, sportul este benefic 

pentru copiii timizi, închişi în ei, care în acest fel îşi pot 

,,elibera” personalitatea.  

 

          Practicarea activităţilor de educaţie fizică şi 

sport se face fără a exagera, în ceea ce priveşte volumul şi intensitatea acestora,  ţinând cont de particularităţile individuale 

şi de vârstă ale copiilor.    
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            În gradiniță, în cadrul activităților de educație fizică, accentul se pune  pe jocuri de mișcare, exerciții, jocuri și 

întreceri sportive, dansuri populare, dansuri tematice, euritmie etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Educatia fizicǎ prescolarǎ este orientatǎ înspre pregǎtirea unei generatii sǎnǎtoase și viguroase cu o bunǎ dezvoltare 

fizicǎ și intelectualǎ, pregǎtitǎ sǎ facǎ fatǎ integrǎrii de mai tarziu în activitǎtile profesionale și sociale. 
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ALERGAREA DE GARDURI 

                                                                                                                      Prof. Pantelemon Mircea 

Școala Gimnazială „Nifon Bălășescu” Tulcea 

 

Atacul gardului: În cazul acestei faze se observă o prelungire a timpului de sprijin pe piciorul de impulsie astfel 

încât întinderea energică a acestuia începe abia când întregul corp a atins o înclinare accentuate spre gard, ceea ce va 

contribui la fixarea unei traiectorii de zbor mai razantă a C.G.G. al corpului cade înaintea bazei de susținere. Unchiul de 

impulsie este mai mare decât în alergarea pe plat, provocând ulterior o inălțare a C.G.G. a corpului. 

 

 

 

 

 

Atacul gardului 

 

Pentru a nu dezechilibra umeri în timpul alergării, brațul opus piciorului de atac se îndreaptă spre direcția de 

alergare. Brațul opus piciorului de atac este dus obligatoriu înainte și ușor în afară, cu palmă în jos în timp ce brațul celălalt 

rămâne îndoit din coț, lângă corp. În momentul începerii atacului, trunchiul este înclinat înainte, în prelungirea piciorului 

de impulsie, încât putem afirmă că în acest moment el este avântat aproape pe direcția rezultantei impulsului,care trece prin 

C.G.G. al corpului.Piciorul liber în această poziție d incetere a atacului, este îndoit din genunchi. Prin creșterea vitezei de 

rotație a coapsei, geninchiul va putea fi avântat inaintesi în sus, rapid, pe direcția cea mai bună. Un atac cu piciorul 

semistrans, ar avea că rezultat o ridicare mai mare a C.G.G. al corpului, deoarece ar crește foarte mult viteză ascensională 

pe o direcție nepotrivită.Atacul cu piciorul întins este precedat obligatoriu de o frânare prea mare a vitezei orizontale.  

 La terminarea fazei de impulsie, caincizand cu părăsirea solului de către alergător, genunghiul piciorului de atac 

a atins înălțimea maximă, trunchiul se află pe aceas linie cu piciorul de sprijin, iar brațul opus este întins înainte. Imediat 

după desprindere, piciorul de atac se întinde rapid cu labă în flexie dorsală, iar trunchiul își mărește înclinarea peste piciorul 

de atac. Piciorul de remorcă atârne înapoi relaxat, înregistrându-se un timp mort în tragerea lui spre gard, lucru esențial 

pentru trecerea rapidă a gardului și a evitări a unei planări inutile. În momentul când labă piciorului de atac atinge planul 

vertical al gardului, se termină atacul, iar alergătorul intră în fază numită trecerea gardului. 

Trecerea Gardului: Important în această fază este că trunchiul se apleacă accentuat deasupra picorului de 

atac,mișcarea compensatorie necesară, în condiile în care membrele inferioare sunt ridicate mult în sus.Trunchiul ajunge 

aproape de arozontala, culcat asupra piciorului de atac întins. Deasemenea trebuie luată în considerare interdependență 

dintre mișcările effectuate de cele două membre inferioare, care hotărăște, într-o măsură largă, aspectul calitativ, eficient 

al treceri peste gard. 

 

Trecerea gardului 
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Aterizarea: Este fază în care alergătorul ia contact cu solul, dincolo de gard. Șocul la aterizare este diminuat prin 

jocul suplu al articulației gleznei în special și, într-o măsură mică, a articulației genunchiului. În momentul luări contactului 

cu solul, proiecția normală a C.G.G. al corpului trebuie să cad ape bază de susținere sau ușor înapoia ei, creându-se condiții 

favorabile de reluare fără întârziere a alergării. Între trunchi și piciorul de sprijin există un unghi optuz deschis înainte, iar 

piciorul remorcat este orientat cu coapsă înainte, gamba atârnând în jos și puțin înafară, cu labă în flexie dorsală. 

 

Aterizarea………. 

Traectoria de zbor: a C.G.G. al corpului este stabilită în mod précis în momentrul desprinderii. Lungimea și 

înălțimea traectoriei sunt date de mărimea forței de desprindere și de unghiul de desprindere. Viteză orizontală, necesară 

efectuării zborului căpăta de alergător până la bătaie , se reduce, prin bătaie  se oprește o parte a corpului și acest fapt da 

o pierdere foarte mică de viteză. La această se mai adaugă pierderi datorate oscilațiilor verticale ale C.G.G. al corpului. 

Trecerea cea mai bună presupune o ridicare minima a C.G.G. al corpului, iar centrele de greutate ale principalelor 

segmente ale corpului trebuie să aibă o curbă plină. 

Traectoria de zbor…………….. 
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Valori stilistice ale diminutivelor și ale augmentativelor 

 

Diaconu Mariana-Cătălina 

Școala Gimnazială ,,Dr. Bernady Gyorgy”, Târgu-Mureș 

 

Derivarea este mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului, foarte productiv, care constă în atașarea la rădăcină sau 

radical a unor afixe (sufixe sau/și prefixe), cu scopul de a constitui unități lexicale diferite de bază. 

Dintre cele peste 600 de sufixe inventariate28, sufixele diminutivale și augmentative ,,se constituie în mijloace de 

exprimare a atitudinii subiectului vorbitor față de obiectul comunicării”29. 

 Derivarea diminutivală cu sufixe 

Derivatele diminutivale pot denumi un obiect propriu-zis, căruia îi nuanțează o notă particulară reală: …i-am dus 

băiețelului o minge foarte mare de cauciuc și foarte elastică. (I.L. Caragiale, Vizită…) sau exprimă o atitudine subiectivă 

de afecțiune, de duioșie față de realitatea numită: Mic cât un fir de linte, mișca piciorușele fragede și ocolea, de pe margini, 

frunzișoara care-l adăpostise. (Emil Gârleanu, Gândăcelul). 

În funcție de nuanța stilistică, putem vorbi despre: 

a) Diminutive cu sens dezmierdător 

Diminutivele au funcție hipocoristică30 și exprimă o atitudine de tandrețe față de obiectul comunicării: Și mi-i spune 

atunci povești/ Și minciuni cu-a ta guriță. (Mihai Eminescu, Floare albastră).  

Poezia lirică populară se caracterizează, printre altele, prin preferința pentru diminutive care dezmiardă, cu o conotație 

afectiv sentimental: Fețișoara lui – spuma laptelui,/ Ochișorii lui – mura câmpului,/ Perișorul lui – pana corbului,/ 

Mustăcioara lui – spicul grâului.(Miorița). 

Alături de substantive, o atitudine de apreciere afectivă o au adjectivele sau adverbele: curățel, frumușel . 

b) Diminutive cu sens ironic 

Uneori, diminutivarea are drept consecință ,,degradarea noțiunii denumite de substantivul temă, iar pe plan stilistic 

crearea unor efecte depreciative”31. Conotația peiorativa a unor substantive reduce importanța conținutului cuvântului temă: 

profesoraș, partiduț etc. 

Sensul ironic al unor diminutive izvorăște nu numai din proprietatea termenilor de a denumi obiecte mici, ci și din 

faptul că acestea fac ,,să intre în joc, din cauza înfățișării, spiritul zeflemist, disprețul, batjocura etc., care există în om, la 

fel cu tendința contrară, aceea de înțelegere, bunăvoință, compătimire.”32 : ,,un băiat ochios, sprincenat și frumușel de nu 

se mai poate. Îți seamănă ție, ruptă bucățică… (Ion Creangă, Povestea porcului). 

c) Diminutive cu sens augmentativ33 

Apar frecvent în opera lui Ion Creangă și contribuie la realizarea umorului: Atunci Gerilă suflă de trei ori cu 

buzișoarele sale cele iscusite... (Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb). 

O atitudine asemănătoare poate fi atribuită substantivelor proprii antroponomastice34: Costică, Tudorel, Ionică etc. 

 
28 Ion Toma, Limba română contemporană, Editura Niculescu, București,1996, p.101 
29 Dumitru Irimia, Structura stilistică a limbii române contemporane, 1986, p. 53 
30 Doina Butiurcă, Text și expresivitate poetică, Editura Universitas XXI, Iași, 2003, p.29 
31 Eugen Câmpeanu, Substantivul. Studiu stilistic, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1975, p.218 
32 Iorgu Iordan, Stilistica limbii române, Editura Științifică, București, 1975,  p.163 
33 Valerica Sporiș, Adjectivul. Studiu stilistic, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2013, p. 80 
34 Dumitru Irimia, Structura stilistică a limbii române contemporane, p.53 
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Forme diminutivale îmbracă și alte părți de vorbire ca pronumele mătăluță sau  adverbul binișor, ba chiar ți numeralul: 

unișor 

 Derivarea augmentativă cu sufixe 

Derivatele augmentative desemnează obiecte de dimensiuni mai mari decât ale obiectelor denumite prin cuvintele-

bază.35 

Relația dintre diminutive și augmentative este de opoziție. Dacă diminutivele sunt destinate ,,să satisfacă înclinația 

spiritului uman spre dezmierdare”, ,,tendința spre batjocură, ironie, depreciere este satisfăcută cu preferință de o altă 

categorie de derivate, de grupa celor augmentative”.36 La Creangă, augmentativele  sunt folosite pentru a realiza portrete 

hiperbolizate, comice. De exemplu, gura lui Gerilă este descrisă prin niște buzoaie groase și dăbălăzate (Ion Creangă, 

Povestea lui Harap-Alb). În versurile ,,Dumitru țărănoiul, dulgher și lăutar/ Ne tulburase satul vorbindu-i în zadar”(Tudor 

Arghezi, Răzvrătitul), augmentativul sugerează sarcasmul poetului îndreptat spre cei ce manifestă dispreț față de robul 

pământului. 

Prin derivare cu sufixe augmentative se obțin îndeosebi substantive și adjective cu nuanțe stilistice peiorative, ce 

exprimă o gamă variată de afecte: ,,teamă, dezgust, antipatie, oroare, desconsiderare, consternare etc.”37: prostălău, bețivan, 

slugoi, lungan etc. 

       Aspecte metodologice 

În manualele școlare, demersul didactic este, de regulă, inductiv. Se pornește de la exemple spre aflarea regulii, pentru 

ca apoi situații variate de învățare să evidențieze însușirea cunoștințelor. 

O astfel de abordare se poate utiliza în predarea noțiunilor legate de sufixele diminutivale și cele augmentative, 

Lecția se poate structura pe modelul Știu-Descopăr-Aplic. Pentru identificarea cuvintelor derivate, elevii vor avea ca 

suport un fragment de text din Dumbrava minunată de Mihail Sadoveanu. Identificarea lor va scoate în evidență faptul că 

unele denumesc obiecte mai mici decât în realitate. Ulterior se vor identifica sufixele diminutivale și se vor găsi exemple 

potrivite pentru fiecare. Întrebările adresate elevilor vor merge pe principiul dialogului euristic, iar elevii vor descoperi 

singuri criteriul semantic ce unește diminutivele. Exercițiile ce însoțesc noțiunile teoretice vor fi variate: de la cele de 

recunoaștere și numire a părții de vorbire la cele de disociere a diminutivelor de augmentative. Pentru ilustrarea valențelor 

stilistice, elevii vor identifica diminutivele din textul D-l Goe de Ion Luca Caragiale și vor explica rolul lor. ( utilizarea lor 

de către narator sugerează o ironie disprețuitoare). Pentru a ilustra caracterul practic-aplicativ al cunoștințelor,  lecția va fi 

abordată holistic. Achizițiile din domeniul limbii vor fi folosite în comprehensiunea textului și redactarea de text. Astfel, 

tema pentru acasă se poate constitui într-un exercițiu de tip creator, în care elevii vor trebui să scrie o compunere cu titlul 

Diminutivele și augmentativele la cumpărături. 

 

 

 

 

 

 
35 Theodor Hristea , Sinteze de limba română, București,  Editura Didactică și Pedagogică, 1981, p.57 

36 Eugen Câmpeanu, Substantivul. Studiu stilistic, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1975, p.219 

37 Valerica Sporiș,Adjectivul. Studiu stilistic, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2013,op.cit., p.81 
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STRATEGII MODERNE DE ABORDARE ÎN EDUCAȚIE 

 

P.Î.P. MARIA-LOREDANA GHERHEȘ-CRUCERU,  

LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ”,CRAIOVA 

 

Funcția principală a ciclului primar este aceea instrumentală de a forma elevilor capacități intelectuale, de „a-l 

învăța să învețe”. Se impune reconsiderarea dimensiunii valorice a cuplului operațional „informativ-formativ” și implicit 

reconsiderarea întregului proces de proiectare a activităților didactice. 

Operaționalizarea obiectivelor trebuie realizată astfel încât obiectivele operaționale concrete să fie dublate de 

obiective ce vizează modificări comportamentale sub aspect psihologic, dezvoltarea unor capacități ale gândirii, a 

capacității intelectuale ( specifice etapei de vârstă a elevilor ciclului primar ), fapt deosebit de important și greu de recuperat 

în treptele superioare de învățământ. 

Pentru aceasta, este nevoie de o foarte bună cunoaștere a particularităților de vârstă și individuale ale elevilor, 

realizată în mod științific, prin fișa de observație, ce au ca finalitate caracterizarea psihopedagogică. 

În activitatea de analiză a resurselor-condiția esențială pentru proiectarea eficientă a lecției – selectarea 

conținuturilor trebuie privită într-o nouă perspectivă. În viziunea reformei, manualul școlar va trebui să devină auxiliar, să 

nu mai aibă un caracter rigid de obligativitate. Se vor folosi cu precădere metode moderne, activ-participative cu un 

pronunțat caracter formativ, dar nu se va renunța nici la metodele tradiționale, schimbându-se, însă, accentul pe funcția 

formativă. 

Se mai impun considerări în legătură cu: 

- relația învățător-elev, care trebuie să devină cu adevărat de cooperare; 

- gradul de activizare al elevilor să se aprecieze în funcție de timpul ce revine activității directe a acestora și nu 

după numărul de răspunsuri; 

- tratarea diferențiată a elevilor să devină o preocupare permanentă; 

- evaluarea trebuie să devină parte integrantă în procesul de predare-învățare. 

Ca să răspundă unor cerințe imperioase ale dezvoltării societății contemporane, școala românească are menirea 

de a face educație științifică elevilor, să formeze la aceștia capacități cognitive, priceperi, deprinderi de cunoaștere, de 

cercetare și investigație, lucru ce pune în evidență posibilitatea transformării elevului în practicant activ la propria formare. 

Formarea concepției științifice despre natură nu se realizează de la sine, în mod spontan. Simpla prezentare a faptelor nu 

este suficientă. Învățătorul orientează gândirea elevilor spre a înțelege semnificația întâmplărilor, direcția lor de mișcare. 

Cunoașterea adevărului nu poate să aibă loc decât dacă elevul și-a format capacitatea de a interpreta corect fenomenele 

naturii, societății și realității din jur. 

Pornind de la ipoteza că experiența de viață a copilului, îmbogățită de la cea mai fragedă vârstă, contribuie la 

dezvoltarea lui psihică în mod armonios, îi permite găsirea unor soluții de orientare, de adaptare rapidă la transformările 

din mediul social, este necesar să se studieze condițiile și mijloacele care duc la însușirea corectă a unor noțiuni științifice. 

Dimensiunea formală a relațiilor educaționale prevalează și subordonează dimensiunea informală. Practicile educaționale 

sunt puternic divizate, conținuturile sunt riguros instituționalizate în planuri și programe. 

Dacă se vor pune în fața elevilor probleme, dacă vor fi solicitați să găsească mijloace de a le rezolva, dacă le vom 

conduce cu tact gândirea spre a elimina succesiv erorile și a ajunge la adevăr, valoarea operațională a cunoștințelor 

dobândite va fi mai  mare. Experiența didactică dovedește că uitarea termenilor științifici, denaturarea lor și confuziile 
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frânează și gândirea independentă, dându-i un conținut vag și confuz. Acestea îngreunează și înțelegerea textelor cu 

conținut științific, coboară nivelul înțelegerii sau o face imposibilă. De aceea, nu trebuie să rămână pasivi față de lipsurile 

care se strecoară într-un fel sau altul în însușirea noțiunilor cu conținut științific, deoarece acestea influențează negativ și 

gândirea și acțiunea elevilor. 

Toate aceste aspecte m-au pus în situația ca, de-a lungul mai multor ani de experineță didactică să reflectez cu 

toată atenția asupra metodologiei formării noțiunilor științifice în domeniul predării-învățării cunoștințelor despre mediul 

înconjurător, la nivelul de înțelegere al școlarului din învățământul primar. 
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Rolul marketingului educațional în conducerea instituțiilor de învățământ 

 

Pantelimon Anca - Victoria  

Liceul Teologic Elim din Pitești. 

 

Pentru o poziționare corectă pe piața educațională, fiecare colectiv didactic, respectiv echipă managerială trebuie 

să cunoască și să aplice elemente de marketing educațional. 

Marketingul educațional 

Marketingul devine în unele perioade însăși logica unei organizații, fiind folosit ca să se orienteze și să-și prezinte 

oferta pe piața educațională. Este în însăși logica oricărei realități organizatorice ca activitățile sale externe să răspundă 

unei strategii unitare, pe care doar o cunoaștere clară a folosirii instrumentelor de marketing este în măsură s-o ofere. 

Aceasta funcție a unei organizații devine lentila specială prin intermediul căreia este concepută întreaga structură 

organizatorică în vederea realizării „schimbului” cu exteriorul. 

Înseamnă că nu există niciun moment comunicațional și de contact cu exteriorul care să nu se facă purtătorul a 

ceea ce este realitatea internă, a valorii, într-un cuvânt, cu care organizația intenționează să facă schimbul cu realitatea 

externă. 

Organizațiile nonprofit, precum școlile, se pot folosi de patrimoniul de cunoștințe și tehnici, pe care marketingul 

de întreprindere l-a desăvârșit cu succes pe parcursul multor ani. În evoluția marketingului s-a trecut de la orientarea spre 

piața bazată pe produs la alta, bazată pe vânzări, pentru a se apropia recent de o concepție a pieței centrate pe client. 

Planul de marketing cuprinde următoarele faze: analiza; planificarea; realizarea (implementarea); controlul 

programelor. 

 plan permite dezvoltarea propriei linii strategice a organizației pe lungă durată. 

O analiză pe scurt a celor patru faze relevă câteva aspecte importante. 

Analiza – privește culegerea și studiul tuturor variabilelor implicate în procesul decizional. Sunt vizate elementele 

externe și elementele interne, de la resursele disponibile la organizațiile concurente, de la analiza retrospectivă la 

focalizarea pe problemele de dezvoltare. 

Planificarea – presupune stabilirea a ceea ce în mod obișnuit este numită „misiunea organizației”, plecând de la 

mediul în care și în lumina căruia se găsesc obiectivele și strategiile pentru a le realiza, pe baza unei analize SWAT. 

Realizarea – dacă fazele prezentate mai sus se ocupă de dimensiunea strategică a planului de marketing, faza 

aceasta se ocupă de dimensiunea operativă, care se concretizează în crearea marketingului mixt și care reprezintă 

combinația variabilelor controlabile de marketing pe care organizația le poate angaja. Variabilele folosite în mod tradițional 

la firme sunt: produsul, prețul, distribuția și promovarea. 

Controlul – este etapa verificării atât a planului strategic, cât și a celui operativ. 

Studiul rezultatelor obținute, în raport cu cele propuse, permite efectuarea ajustărilor convenabile pentru 

corectarea programelor operative sau redefinirea obiectivelor strategice. 

Marketingul social 

Școala este o instituție în relație directă cu comunitatea locală. Conform cunoscutului cercetător american P. 

Kotler: „Marketingul social reprezintă proiectarea, realizarea și controlul programelor care urmăresc creșterea posibilității 

de acceptare a unei cauze sau a unei idei sociale în cadrul unuia sau mai multor grupuri-obiectiv”. 

Marketingul social permite folosirea de instrumente articulate în formularea unei comunicații sociale capabile să 

determine schimbări sociale. 
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Până acum, marketingul social a fost utilizat pentru abordarea chestiunilor de tip sanitar (educația pentru sănătate, 

campanii de contracepție), legate de tematici ecologice (proiecte de mediu), sociale (acțiunea comunitară). 

Atragerea resurselor – Resursele care pot fi atrase de școli provin din donații, sponsorizări, fonduri extrabugetare. 

Implicarea școlilor atât în promovarea lor pe piața educațională, cât și în derularea unor proiecte comunitare necesită o 

evaluare a sumelor ce trebuie alocate pentru aceste activități. Strângerea de fonduri necesită identificarea și convingerea 

donatorilor, sponsorilor. 

În ultima perioadă de timp suntem implicați atât în calitate de subiecți, cât și în calitate de organizatori în diferite 

programe și proiecte, în parteneriat cu diferite instituții, ONG-uri, reprezentanți ai comunității locale (Acțiunea Comunitară 

– SNAC) sau chiar în proiecte naționale (Educația pentru sănătate). 

În aceste proiecte suntem beneficiari, elevii noștri, profesorii și părinții fiind constituenți ai grupurilor-țintă, dar 

și organizatori, deoarece proiectele nu beneficiază de nicio finanțare sau logistică. Atragerea resurselor este o sarcină destul 

de dificilă. Asigurarea resurselor umane necesită o măiestrie în atragerea unui număr cât mai mare de voluntari. Aceștia au 

rolul de a informa persoanele din interiorul și exteriorul școlii. 

Popularizarea ofertei educaționale a școlii se poate face fie prin implicarea cadrelor didactice, care să o prezinte 

elevilor din clasa a VIII-a de la școlile generale fie prin participarea la Târgul de oferte educaționale – Târgul CARIERA, 

fie prin campanii publicitare în presă, fie prin organizarea „Zilelor deschise” – zile în care grupuri de elevi de clasa a VIII-

a vizitează liceul. Acestea implică cheltuieli cu editarea de pliante, CD-uri de prezentare, realizarea de panouri, publicarea 

de anunțuri. 

Resursele umane implicate: profesori, elevi, părinți, aduc în programe și proiecte bunuri mai importante decât 

banii, precum: timpul, prestigiul, conștiinciozitatea, prietenia, colegialitatea, ideologia. 

Comunicare și imagine 

O firmă, o asociație, o școală au în mod egal necesitatea de a comunica cu publicul lor. Această necesitate se 

traduce mai cu seamă într-o serie de activități orientate să informeze, să asigure comunicarea cu publicul identificat ca 

destinatar. La aceste acțiuni conștiente și pregătite în prealabil se alătură însă, cu un la fel de puternic impact asupra 

realității, acțiuni involuntare și indirecte prin care se vehiculează imagine. 

Gestionarea comunicației devine pentru o școală calea de a-și afirma propria imagine. Avantajul de a ști să ne 

promovăm imaginea rezidă din măsura în care putem să satisfacem nevoile absolvenților claselor a VIII-a, respectiv a X-a 

și a XII-a, în sensul de a-i informa astfel încât să fie capabili să-și formeze o părere clară despre atitudinea noastră, ca 

organizație, în direcția satisfacerii nevoilor lor de formare educațională, profesională. 

Comunicația urmărește: 1. Să fie cunoscută și înțeleasă școala cu obiectivele, activitățile și rezultatele ei; 2. Acest 

ansamblu să fie perceput în sens pozitiv, util, constructiv; 3. Să facă persoanele vizate să-și exprime preferința corectă față 

de serviciile educaționale oferite prin înscrierea la liceul nostru. 

Diversificarea serviciilor și metodelor de comunicare devine obiectivul pe care organizația îl urmărește cu scopul 

de a crea, răspândi și menține propria noastră imagine în termeni de prezentare – imaginea este necesară pentru că orice 

organizație are o caracterizare a sa. 

Identitate și imagine – Identitatea unei organizații este considerată un ansamblu de date pe care este posibil să le 

dobândim pe cale obiectivă: mărime, resurse materiale și umane, activități, rezultate obținute. 

Imaginea unei organizații se referă la: a) personalitate; b) expresivitate publică; c) moduri de comunicare. 

Imaginea constă în ceea ce persoanele cunosc (în sens rațional) și sunt (în sens afectiv). 
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Imaginea poate fi o caracteristică, un instrument de alegere, prin intermediul căruia răspunsurile la nevoile educaționale 

sunt valorificate și făcute cunoscute. Esențial este ca în fiecare ocazie să se comunice aceeași filozofie de fond, până la 

crearea unui limbaj tipic al organizației, în măsură să o caracterizeze. 

Sistemul de comunicație – Trebuie să plecăm întotdeauna de la o analiză asupra situației reale în care ne aflăm, 

prin care să stabilim cât de cunoscută este școala și atitudinea favorabilă sau nefavorabilă arătată de comunitate față de 

aceasta. 

Realități diferite necesită strategii de comunicație și comportament diferite, pentru a face ca imaginea reală să 

coincidă cu obiectivele propuse. Acolo unde este cazul, va trebui să se lucreze pentru a pune în practică strategii care să 

poată modifica acele aspecte care au contribuit la a face din imaginea recepționată în exterior ceva diferit de ceea ce 

organizația ar fi dorit să fie. 

Persoanele care alcătuiesc grupurile implicate în activitatea de marketing educațional pot fi: a) personalul intern, 

cei care lucrează și fac parte din organizație; b) persoane „la graniță”, cei care lucrează în interior, dar care sunt implicați 

direct în colaborarea cu mediul exterior; c) persoane aflate în mediul exterior: cei care nu au raporturi de dependență cu 

școala, dar care interferează prin influența lor cu viața acesteia. 

Alături de stabilirea imaginii, de definirea persoanelor din grupul-țintă, cea de-a treia acțiune care trebuie 

întreprinsă în cadrul unei strategii de comunicare este planificarea și utilizarea instrumentelor de comunicație. 

Câteva din mijloace care sunt utilizate în cadrul strategiilor de comunicare: monografia școlii; pliante cu oferta 

educațională; site-ul liceului; rapoarte de analiză; seminarii, workshopuri; publicitate în presa locală; comunicate/conferințe 

de presă. 

Toate aceste instrumente pot fi folosite cu scopul de a instaura și menține un proces participativ la recepționarea 

și acceptarea imaginii fiecărei școli. 
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PLANIFIECARE CALENDARISTICA 

 

EDUCATOARE: Rarinca Alina 

Grădinița PN Nr. 11, Arad 

GRUPA: Mică ”A” – ”Îngerașilor” 

TEMA: ”Când, cum și de ce se întâmplă?” 

SUBTEMA: ”Omulețul de zăpadă” 

PERIOADA: 18-22 ianuarie 2021 

ACTIVITATE ONLINE 

LUNI, 18 ianuarie 2021  

Tema zilei: ”Haide în ogradă, să vezi omul de zăpadă!”  

Activități desfășurate: 

• Știință: ”Găsește umbra omului de zăpadă” 

https://wordwall.net/ro/resource/9290155/omul-de-z%C4%83pad%C4%83-g%C4%83se%C8%99te-umbra  

Sarcină: Priviți umbra/silueta, care apare în partea de sus a animației, și alegeți din cartonașele/imaginile de jos 

omul de zăpadă potrivit. Dați clic cu mousse-ul după pe omul de zăpadă ales. Continuați jocul, până găsiți 

umbra potrivită pentru fiecare om de zăpadă, pe rând. Succes! 

• ”Cine este omul de zăpadă?” (vizionare video) 

https://www.youtube.com/watch?v=rfHzydfZiS4&ab_channel=EducatieInmures  

Sarcină: de vizionat/audiat filmulețul, de explicat cuvintele: ”a ripostat”=a răspuns repede și cu energie, 

”chiciură”=cristale de gheață care se depun iarna pe crengi, pe sârme, pe copaci, cu fire atârnând ca niște 

mustăți, ”se dă bătut”=a renunța, ”verandă”=terasă, balcon 

• Audiție muzicală:”Omul de zapada” (Animatie muzicală) 

https://www.youtube.com/watch?v=rdEvelHw7Nc&ab_channel=CriCriCri 

CantecepentrucopiiIChildren%27sSongs        

Sarcină: de audiat cântecelul                                 

MARȚI, 19 ianuarie 2021 

Tema zilei: ”Omul de zăpadă prinde viață!”  

Activități desfășurate: 

• Joc de masă: ”Oameni de zăpadă din figuri geometrice” (sursa: https://learningapps.org/16478093 ) 

Sarcină: ”Alege bulgării de zăpadă care au aceeași formă pentru a întregi oamenii de zăpadă!” (copiii aleg un 

bulgăre de ex. cerc și cu mouse-ul în agață și suprapun peste alt bulgăre cerc, apoi aleg bulgărul triunghi și îl 

suprapun peste alt bulgăre triunghi și tot așa ...). Rog părinții, ajutați-i pe copii în timpul jocului să 

verbalizeze/denumească formele geometrice în timp ce le caută și asociază (ei nu cunosc/recunosc toate formele 

geometrice din joc, dar ne familiarizăm cu ele jucându-ne). 

• ”Povestea omului de zăpadă, de Hans Christian Andersen –poveste animată (material audio-video)  

https://www.youtube.com/watch?v=2DD83bPdVic&t=157s&ab_channel=Gr%C4%83dini%C8%9BaNr.4Alexand

ria (partea 1), apoi pauză pe filmuleț 

https://wordwall.net/ro/resource/9290155/omul-de-z%C4%83pad%C4%83-g%C4%83se%C8%99te-umbra
https://www.youtube.com/watch?v=rfHzydfZiS4&ab_channel=EducatieInmures
https://www.youtube.com/watch?v=rdEvelHw7Nc&ab_channel=CriCriCri
https://learningapps.org/16478093
https://www.youtube.com/watch?v=2DD83bPdVic&t=157s&ab_channel=Gr%C4%83dini%C8%9BaNr.4Alexandria
https://www.youtube.com/watch?v=2DD83bPdVic&t=157s&ab_channel=Gr%C4%83dini%C8%9BaNr.4Alexandria
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Sarcină: de audiat/vizionat filmulețul,  

• ”Cel mai haios om de zăpadă ” – confecționare (material video demonstrativ) – 

https://www.youtube.com/watch?v=2DD83bPdVic&t=157s&ab_channel=Gr%C4%83dini%C8%9BaNr.4Alexand

ria (partea 2)    SAU 

”Cel mai haios om de zăpadă ” – confecționare din zăpadă (pentru concursul online) 

• Joc de atenție:”Ce-i lipsește omului de zăpadă?”   (material audio-video) – 

https://www.youtube.com/watch?v=VeesarxVhi0&ab_channel=CuvinteMagice   

MIERCURI, 20 ianuarie 2021 

Tema zilei: ”Ghidușiile omului de nea!”  

Activități desfășurate: 

•  Bibliotecă: ”Omul de zăpadă și pălăriile sale” (material video demonstrativ) 

https://www.youtube.com/watch?v=pQ9yQYpIffg&ab_channel=CristinaPopescu  

Sarcină: Înainte de începerea vizionării filmulețului, copiii să aibe pregătiți 5 nasturi (fie 5 boabe de fasole sau 5 

pietricele -adaptați voi ce aveți la îndemână)/găsiți în gospodărie. În timpul vizionării materialului, copiii trebuie 

să denumească pe rând culoarea pălăriilor prezentate, apoi la momentul potrivit din film să recunoască și 

rostească cu voce tare cifra de pe pălărie, să numere și să așeze pe masă tot atâția nasturi (sau ce ați pregătit pt 

numărat), cât indică cifra de pe pălăria omului de nea. Ori de câte ori e nevoie, dați filmul pe pauză pt 

îndeplinirea cerinței. 

• ”Mai multe, mai puţine, tot atâtea!” – joc matematic (material video demonstrativ) 

https://www.youtube.com/watch?v=4Vu45LAwP3A&ab_channel=Gr%C4%83dini%C8%9Ba23Bra%C8%99ov 

Sarcină: Copiii (ajutați de adulți) trebuie să pună filmul pe pauză când le sunt adresate întrebări (în cadrul 

filmulețului), până dau răspunsul, apoi filmul poate continua. Insistați, copiii să utilizeze în vorbire, pe baza 

materialului video expresiile: mai multe, mai puține, tot atâtea, Copiii să rostească cu voce tare aceste noțiuni, 

ajutându-i să le și conștientizeze. Când în material se vorbește de mulțimi, puneți copiii să încercuiască cu 

degetul pe ecran: mulțimea copiilor, mulțimea fulgilor de nea, mulțimea bulgărilor de nea, mulțimea oamenilor 

de zăpadă. Pentru a exersa punerea în pereche -corespondență, oferiți-le copiilor câțiva morcovi și carofi (sau 

nasturi) pe care să îi pună în pereche. Mulțumesc! 

• ”Bulgări cu creionul magic pentru omul de nea” – desen (fișă de lucru) 

Sarcină: Copilul să traseze cu creionul de scris/nu cel colorat, pe contur, forma cercului, pornind de sus în jos și 

de la stânga spre dreapta. Pentru primul rând am rugămintea să scrieți d-voastră peste mânuța lor, ajutându-i, 

apoi să îi lăsați să exerseze singuri.  

• Audiție: ”Omul de zăpadă” (cântec animat) pptx 

Sarcină: de audiat/vizionat                       

JOI, 21 ianuarie 2021 

Tema zilei: ”Ne distrăm cu oamenii de zăpadă!” 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2DD83bPdVic&t=157s&ab_channel=Gr%C4%83dini%C8%9BaNr.4Alexandria
https://www.youtube.com/watch?v=2DD83bPdVic&t=157s&ab_channel=Gr%C4%83dini%C8%9BaNr.4Alexandria
https://www.youtube.com/watch?v=VeesarxVhi0&ab_channel=CuvinteMagice
https://www.youtube.com/watch?v=pQ9yQYpIffg&ab_channel=CristinaPopescu
https://www.youtube.com/watch?v=4Vu45LAwP3A&ab_channel=Gr%C4%83dini%C8%9Ba23Bra%C8%99ov
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Activități desfășurate: 

• Artă: ”Ajută copilul să ajungă la omul de zăpadă!” -labirint (fișă) 

• ”Sport de acasă” - (material video) 

https://www.youtube.com/watch?v=p8_pEOHsaLw&ab_channel=LelaCraciunela 

• ”Omul de zăpadă în tablou de iarnă” – pictură realizată de copii (material video demonstrativ) 

Sarcină: Rog părinții să pregătiți toate materialele de care copiii au nevoie pt pictură, înainte de începerea 

lucrului de către copii. Rog un adult să picteze mai întâi copacul, apoi copilul continuă pictura, pe baza 

filmulețului demonstrativ. Susțineți-i și îndrumați-i acolo unde ei nu se descurcă. Doar le dirijați puțin mânuța la 

nevoie, nu pictați în locul lor. Încurajați-i și dați-le încredere că dacă încearcă, vor reuși. 

https://www.youtube.com/watch?v=ObRV4PWpFSE&ab_channel=ActivitieswithMissy  

• ”Concertul oamenilor de zăpadă” –desene animate educative (vizionare video) 

https://www.youtube.com/watch?v=pj0EQwxGwI0&ab_channel=COPILULVERDETV  

VINERI, 22 ianuarie 2021 

Tema zilei: ”Oameni de nea hazlii, îi învață de bine pe copii!” 

Activități desfășurate: 

• Bibliotecă: ”Omulețul de zăpadă” https://edpuzzle.com/media/6008022074a8714288e82f22 

Sarcină: deschideți în aplicația edpuzzle.com filmulețul Omulețul de zăpadă – Alina Rarinca. Dați Play pe 

material, audiați cântecelul video, care se parcursul derulării lui se va opri de 3 ori. La fiecare pauză din cântec 

sunt inserate sarcini, pregătite de mine pentru copii. Pt a le putea rezolva copiii, în dreapta materialului apare 

câte o notă (adică căsuță) în care părintele poate citi sarcina pt el. Însă această sarcină, copilul o aude înregistrată 

cu vocea mea, dacă dați play pe butonul de sub nota scrisă. După ce copilul a răspuns la întrebarea adresată, dați 

clic pe butonul albastru din dreapta CONTINUE și, cântecelul va continua. La următoarea pauză, procedați la 

fel, doar d-voastră citiți nota/sarcina, iar copilului îi oferiți varianta audio, apăsând din nou PLAY pe butonul de 

sub nota scrisă. Continuați procedura explicată, până vizionați tot materialul și copiii răspund la toate cele 3 

sarcini audio inserate. 

• ”Omul de zăpadă” – memorizare (material audio) 

WhatsApp Audio 2021-01-22 at 06.47.36 (1).mp4  

Sarcină: Oferiți-i mai întâi copilului imaginea jpg cu textul poeziei și provocați-l să descrie puțin ce observă el 

în fotografie. Ajutați-l, adresându-i următoarele întrebări: 

- Ce îți place cel mai mult în această fotografie? 

- Ce fac copiii? 

- Enumeră elementele de care avem nevoie pentru a construi un om de zăpadă! 

 

Apoi, lăsați-i copilului imaginea cu poezia în mână și puneți-i să audieze înregistrarea audio cu poezia recitată 

de mine. După o primă audiție, e necesar să îi explicați cuvintele necunoscute, unele însoțite de fotografii. Vi le 

pun la dispoziție: 

Cuvinte/expresii care e necesar să fie explicate: 

https://www.youtube.com/watch?v=p8_pEOHsaLw&ab_channel=LelaCraciunela
https://www.youtube.com/watch?v=ObRV4PWpFSE&ab_channel=ActivitieswithMissy
https://www.youtube.com/watch?v=pj0EQwxGwI0&ab_channel=COPILULVERDETV
https://edpuzzle.com/media/6008022074a8714288e82f22
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 Copaci pudrați= copaci acoperiți cu fulgi de nea, crengile sunt albe din cauza fulgilor așezați pe ele, 

parcă cineva i-a acoperit cu pudră de zahăr (zahăr măcinat) -vezi foto 

 Nămeți=cantitate mare de zăpadă/grămadă adunată toată într-un loc de viscol -vezi foto 

 Zăpadă afânată=pufoasă 

 Morman=grămadă 

 Dolofan=grăsuț 

 Scăfârlie=cap al omului  

 Șic=elegant, amuzant 

Pe parcursul zilei, sau mai multor zile, copilul poate reasculta versurile poeziei înregistrată audio. Așezați 

fotografia cu poezia undeva la vedere, în camera unde copilul petrece mai mult timp pe parcursul zilei (privind-o 

îl va ajuta să-și reamintească cuvintele noi, explicate). Repetați cu copilul poezia seara sau, când considerați că e 

un moment oportun, până reușește să o memoreze. 

  

• ”Bobiţă şi Buburuză: Omul de zăpadă” 

https://www.youtube.com/watch?v=mYm4XrHIkgk&t=1s&ab_channel=KEDD 

Sarcină: de vizionat materialul, de fixat prin întrebări valențele educative desprinse din filmuleț: 

- Cum au reacționat Bobiță și Buburuză după ce au izbit omul de zăpadă, în timp ce se dădeau cu sania? 

- Ce au răspuns Bobiță și Buburuză când Baltazar i-a întrebat prima dată dacă au văzut omul de zăpadă pe 

care chiar el l-a construit? 

- De ce crezi că la început Bobiță și Buburuză nu își recunosc fapta/greșeala? 

- Când Baltazar începe să plângă, cum crezi că se simt Bobiță și Buburuză? 

- După ce omul de zăpadă e reconstruit și Baltazar e iarăși bucuros, ce fac Bobiță și Buburuză?  

- Cum reacționează Baltazar după ce Bobiță și Buburuză își recunosc greșeala 

https://www.youtube.com/watch?v=mYm4XrHIkgk&t=1s&ab_channel=KEDD
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PROIECTE ETWINNING 

PARTENERIAT ȘCOLAR,MIJLOC EFICIENT PENTRU STIMULAREA 

CREATIVITĂȚII,ASIGURAREA PROGRESULUI ȘCOLAR 
 

 Profesor înv. primar, Munteanu Ionela 

Școala Gimnazială ”George Tutoveanu ”,Bârlad ,județul Vaslui 

 

 

1.Proiect interșcolar :The joy of children on holiday 

Perioadă de desfăşurare:14.08.2017-24.08.2018 derulat în anul școlar 2017-2018. 

Fondator : - MONICA FRIGERIO  -ICS Como Rebbio, Como (Co) ITALIA 

                 -IONELA MUNTEANU -SCOALA GIMNAZIALA NR.1,ZORLENI, ROMÂNIA 

 

         Proiectele eTwinning și-au demonstrat, în timp, valoarea pedagogică, concretizată în special prin inovarea practicilor 

didactice, încurajarea lucrului în grup/ parte-neriat și a învățării între egali, utilizarea noilor tehnologii ale informației și 

comunicării (TIC) pentru susținerea pro-cesului didactic, stimularea participării elevilor la activitățile de predare-învățare-

evaluare, diversificarea activităților de învățare prin valorificarea proiectelor în curriculumul formal. 

          Pentru a reuşi să suscite interesul şi să atragă elevul spre studiu este necesară stimularea creativităţii şi inovării. 

ETwinning oferă un potenţial ridicat pentru cooperarea profesorilor, în egală măsură între şcoli din diferite ţări, dar şi între 

profesori din aceeaşi şcoală. 

          Profesorii de diferite discipline trebuie să îi antreneze pe elevi în diverse situaţii educative, să stimuleze imaginaţia 

elevilor, gândirea divergentă, creativitatea. Prin abordarea proiectelor eTwinning în echipe de profesori de multiple 

specialităţi, elevii îşi vor sistematiza cunoştinţele şi vor dobândi o privire de ansamblu, unitară, cu consecinţe în plan uman, 

dar şi social. 

           Revista clasei noastre, „Primii pași spre carte”, a  devenit revistă online, de schimb cultural internațional, atrăgând 

prin temele propuse în cele două  numere, peste  50 de școli din diverse țări europene:  Franța, Belgia, Italia, Grecia, 

Polonia, Republica Moldova, Ucraina, Lituania, Armenia, Georgia și  Bulgaria, numeroase cadre didactice și elevi 

redactând în permanentă colaborare cu noi, în paginile revistei „Primii pași spre carte”, articole scrise în limbile: română,  

engleză, franceză, greacă și rusă). 

          Şcoala noastră a obţinut Certificatul  de Școală eTwinning pentru rezultatele deosebite obţinute ,  calitatea 

activităților desfășurate fiind astfel, recunoscute la cel mai înalt nivel european  pentru perioada 2019-2020. Iată câteva 

imagini ale acestui proiect: 

KINDERGARDEN NO.206 IN THE LODZ  
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COMO REBBIO PRIMARY SCHOOL-TEACHER:MONICA FRIGERIO 

             

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE TUTOVEANU”, BÂRLAD-PROFESOR ÎNV. PRIMAR, STRATULAT ADINA 

          

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” ION MURGEANU”, ZORLENI, PROF.ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, MUNTEANU IONELA 
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LESSON PLAN 

Laura Olăroiu 

C.N. "B.P. Hasdeu", Buzau 

NAME: Laura Olăroiu 

DATE: April 27, 2021 

LESSON: Travel Plans 

TEXTBOOK: Straightforward intermediate 

TIME OF LESSON: 50’ 

GRADE: 9G 

 

General goal: At the end of the lesson the students will have revised their knowledge on the difference between a 

direct question and an indirect one. 

Specific goals: At the end of the lesson the students will improve their abilities to: 

-make comments on holidays 

-produce a direct question 

-improve their listening skills 

-make the difference between direct questions and indirect ones 

 

Types of interaction: teacher-class, teacher-student, student-student 

Activities: conversation, reading, listening for detail, sentence completion, explanation 

Aids: blackboard, CD player, worksheets, chalk 

 

 

Activity Teacher Student Types of interaction Timing 

1. Warm Up 

 

After the greeting, 

the teacher writes 

the word “holiday” 

on the blackboard 

and asks the students 

to express their 

opinion  about 

holidays. 

 

The students greet 

and answer the 

questions. 

Teacher-class 

Teacher-student 

5’ 

 

2. Presentation of the 

topic 

The teacher 

announces the title 

of the new lesson 

and the goal of the 

lesson. 

The students write 

down the title and 

the goal. 

Teacher-class 1’ 

3. Initial practice The teacher asks the 

students to read the 

The students read 

the information and 

Teacher-class 

Teacher-student 

5’ 
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title of the book and  

asks the students if 

they agree with the 

differences between 

men and women 

when it comes  to 

holidays. 

express their 

opinion. 

4. Further practice The teacher tells the 

students that they are 

going to listen to a 

conversation about a 

person inquiring 

about a long distance 

flight. The teacher 

asks the students to 

quickly think of 

three direct 

questions they think 

the person in the 

conversation might 

inquire about long 

distance flights. 

Then, the teacher 

elicits a few 

suggestions and 

writes them on the 

blackboard. 

The students listen 

to the recording and 

check to see if their 

guesses were 

correct. 

Teacher-class 

Teacher-student 

5’ 

5. Further practice The teacher asks the 

students to listen to 

the recording again 

and complete the 

form in exercise 

2/p.62 and say if the 

sentences are true or 

false in exercise 

3/p.63. The teacher 

monitors the 

students’ answers. 

The students have to 

answer the teacher’s 

questions and start 

on their work. 

Teacher-class 

Teacher-student 

10’ 
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6. Final practice The teacher asks the 

students to look at 

the language focus 

box and turn the 

direct questions on 

the blackboard into 

indirect ones. Then, 

the teacher asks the 

students to look at 

the tape script sheet 

and find examples of 

indirect questions 

and underline them. 

Next, the teacher 

gives the students 

worksheets and asks 

the students to solve 

exercises 1 and 

2/p.32. The teacher 

monitors the 

students. 

In pairs, the students 

write down their 

answers. 

Teacher-class 

Teacher-student 

Student-student 

20’ 

7. Assignment The teacher gives 

the students 

exercises 2/p.63 and 

4/p.32 (worksheet) 

as homework. 

The students write 

down their 

assignment. 

Teacher-class 4’ 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

Prof. înv. preșcolar CĂLUGĂRU BERNANDETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  PĂRCOVACI 

 

 

GRUPA:Mare  

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE  PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

1.Domeniul Știință-Cunoașterea  mediului 

2.Domeniul Estetic și creativ-Pictură 

TEMA ANUALĂ DE  STUDIU: „Când,cum și de ce se întâmplă?” 

SUBTEMA: „Bogăție și culoare” 

TEMA  ZILEI: „Rochița  Zânei Toamna” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

SCOPUL:Fixarea unor reprezentări și cunoștințe despre anotimpul de toamnă; 

TIPUL DE ACTIVITATE:consolidare și verificare a priceperilor și deprinderilor; 

MIJLOC  DE  REALIZARE: a.Joc didactic 

b. Pictură 

STRATEGII  DIDACTICE: 

METODE  ȘI PROCEDEE: Conversația euristică,  mima,exercițiul,explicația, demonstrația,ghicitori, lucrul în 

echipă,turul galeriei etc. 

MIJLOACE  DE  ÎNVĂȚĂMÂNT:jetoane cu fructe, legume și flori,coșul toamnei cu fructe și legume,vaza cu flori de  

toamnă,„palete cu emoticoane”, „Aricelul  zâmbărici”, „Aricelul supărici”,laptop etc. 

MATERIAL  DIDACTIC: legume, fructe, flori naturale,acuarele, pensule,pahare plastic  pentru apă, coli A1, 

ștampile,șervețele,coli polistiren pentru expunerea  lucrărilor etc. 

MATERIAL  BIBLIOGRAFIC: 

1.Suport pentru explicitarea  și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează „Curriculumul pentru  educație 

timpurie (3-6/7ani,2019)”. 

2.„Ghid proiecte tematice”,Editura DPH,2012. 

FORME DE ORGANIZARE: frontal și individual; 

RESURSE UMANE: educatoarea și grupa de copii; 

ACTIVITĂȚI  DESFĂȘURATE PE DOMENII EXPERENȚIALE: 

DȘ(Cunoaștere mediului) 

MIJLOC DE REALIZARE:Joc didactic 

SARCINA  DIDACTICĂ: -Recunoașterea fenomenelor naturale specifice toamnei; 

                                              - Descriere  originală și creativă  a  fructelor,legumelor și florilor; 

REGULA DE JOC:Fiecare copil își alege din coș  un jeton cu elemente de toamnă după care se împarte în echipe; 

Fiecare echipă va descrie pe rând caracteristicile  grupei pe care o reprezintă(fructe flori,legume),timp de 1-2 

minute. 

ELEMENTE DE JOC: mișcarea,mima,surpriza, aplauzele,recompensele. 
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OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1. Să-și aminteascăanumite caracteristici ale toamnei; 

O2.Să ghicească fenomenul mimat de un copil; 

O3.Să prezinte elementele grupei din care  fac parte; 

O4.Să reconstituie un puzzle. 

DEC (Domeniul  Estetic și Creativ) –Pictură 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1.Să-și organizeze  spațiul  specific pentru a lucra în echipă; 

O2.Să obțină efecte plastice,forme spontane și elaborate prin tehnnici specifice picturii; 

O3.Să utilizeze culorile toamnei pentru a obține culori originale. 

SCERARIUL  ACTIVITĂȚII 

Educatoarea amenajează  sala de grupă cu materiale specifice anotimpului de toamnă. 

Elementul surpriză este ținuta vestimentară  a unei fetițe care simbolizează Zâna Toamnă și care în versuri 

captează atenția copiilor anunțând tema și obiectivele. 

Zâna Toamnă 

Unii-mi spun Toamna bogată! 

Alții, Zâna cea brumată! 

 Eu golesc grădinile, 

Și umplu cămările. 

Dar sunt tare supărată 

Că rochița-mi preferată, 

A rămas neterminată 

În echipă de lucrați, 

Rochița mi-o terminați! 

Copiii sunt invitați să eploreze decorul și să-și reamintească cunoștințele acumulate în perioada derulării 

Proiectului tematic „Bogăție și culoare” după care raportează ceea ce au observat și comunicat  în timpul jocului. Drept 

mulțumire Zâna Toamnă provoacă toți copiii la un joc de mimă pentru a-șiaminti fenomenele specifice anotimpului de 

toamnă. Surprizele toamnei continuă prin oferirea unui coșuleț fermecat din care ei își extrag jetoane formând cele trei 

echipe:echipa florilor,echipa legumelor și echipa fructelor. 

În funcție de jetonul pe care l-a extras rând pe rând primesc din coșul Toamnei daruri în schimbul descrierii 

originale și creative elementului primit.Zâna Toamnă invită copiii să-și aleagă din coșul ei  câte un element care să 

întrunească însușirile caracteristice echipei din care face parte. 

Fiecare copil are ca sarcină recunoașterea,descrierea și prezentarea într-o formă proprie a cunoștințelor însușite 

anterior și în funcție de răspuns vor primi aprecierile de la „Aricelul Zâmbărici.”După ce copiii au înțeles regulile jocului se 

trece la executarea jocului propriu-zis.Răspunsurile corecte ale copiilor vor fi recompensate cu aplauze din partea colegilor 

iar din partea  zânei, vor primi aprecieri verbale și câte o paletă cu personajul lor preferat „Aricel Zâmbărici.”Pe tot parcursul 

jocului sunt antrenați toți copiii încurajânu-le spiritul de competiție. Drept recompensă fiecare copil primește câte un puzzle 

cu aspecte de toamnă pe care îl vor reconstitui timp de  2-3 minute. 

Pentru dinamizarea și fixarea cunoștințelor copiii sunt antrenați în jocul „Adevărat-Fals”. 
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Tranziția: 

Joc cu text și cânt: „Bate vântul frunzele”.Zâna Toamnă descoperă o altă surpriză: trei coșulețe în care sunt 

instrumente specifice activității de pictură.Copiii vor fi anunțați că în aceleași echipe vor exersa tehnici de pictură cunoscute 

de ei,pe hârtie A1,pentru ca în final să realizeze „Rochița Zânei Toamnă”.Copiii vor finaliza rochița Zânei folosind 

combinarea culorilor de toamnă prin ștampilare. 

Împreună cu Zâna Toamnă vor exersa exercițiile specifice pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii. 

1. Eu strâng pumnii și-i desfac      

Degetelor fac pe plac. 

Unu-doi,unu-doi, 

Toți suntem acum vioi! 

2. La pian acum cântăm, 

Liniște să ascultăm: 

Plic-plac,plic-plac, 

Melodiile îmi plac! 

3. Palmele nu stau deloc 

Ci se pregătesc de joc, 

Degetele-mi sunt petale 

Și se deschid ca o floare. 

După ce copiii s-au așezat la mese se intuiesc materialele și se începe lucrul.Se supraveghează și se îndrumă 

continuu execuția lucrărilor.Fiecare copil are posibilitatea să folosescă oricare dintre tehnicile cunoscute folosind orice 

materiale și instrumente de pe mese.Se asigură un feed-back permanent cu membrii fiecărei echipe discutând despre 

selectarea și combinarea culorilor s-au a tehnicii de lucru abordate.Atmosfera de lucru este relaxantă pe fondul muzical 

„Emoție de toamnă” de Vivaldi.După terminarea timpului de lucru ZânaToamnă  invită fiecare echipă să-și expună lucrarea 

evidențiind efortul colectiv și individual.Fiecare copil se poate autoevalua prin raportare la rezultatele obținute de colegii 

lui,participă la analizarea acțiunilor desfășurate pe echipe,face aprecieri despre activitățile celorlalți și poate exprima 

predicții despre posibilele activități viitoare.Zâna  mulțumește copiilor pentru ajutor. 

Tuturor vă mulțumesc, 

Și din suflet vă doresc  

Anotimpul care vine 

Să fie mai bun ca mine. 

Să vină la voi în prag, 

Moșul blând cu suflet cald 

Cu un sac de jucării  

Și cu multe bucurii. 

După îndeplinirea acestor sarcini fiecare echipă  va primi din partea Zânei câte un cadou. 
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What We Don’t Learn in School 

 
Prof. Înv. Preş. ZEMOSTEANU IOANA 

Grădiniţa O.N. “Flipper” Constanţa- Lic. Teoretic “Decebal” Constanţa 

 

         It is undeniable that kids also experience stress, and one of the most stressful places they spend a lot of time in is 

school. The endlessly increasing spirit of competition and achievement, the social struggle, busy schedules and very 

stressed out role models (teachers and parents) make the children’s lives a constant struggle. 

         Schools are supposed to be an environment that supports the kids in their growth and study, but it is long proven 

that stress is a factor that inhibits this development. 

         We learn many things in school, mainly so-called “facts”, but we don’t receive there many tools that will help us 

live a better life. Here are a few of the most important things that can support and enhance our lives but are absent of 

most schools curriculums: 

1. How to be happy. 

2. How to manage emotions. 

3. How to communicate in a positive way. 

4. How to keep our body healthy. 

5. How to feel connected to our selves and be respectful of our bodies. 

6. How to increase our self-esteem. 

7. How to develop self-control – rather than how to be controlled better by adults. 

8. How to concentrate. 

9. How to relax and find some peace of mind. 

10. How to be creative and how to think independently. 

11. In fact, we don’t even learn in school how to study. 

        Yoga offers tools to imbibe these skills that can create a healthier and well-adapted future generation. 

        Why Kids Get Stressed in School 

        The competitive and goal-oriented nature of most schools creates social phobias, exam anxiety, and even 

insomnia. The non-competitive spirit of yoga and the focus on the well being of your self and your environment can help 

cure some of those negative effects. 

        Kids suffer in schools not just from mental stress but also from physical tension. Sitting still for long hours in 

awkward poses and carrying heavy bags creates a lot of employment for pediatricians and orthopedists. When kids are 

bent over their desks, they find it hard to concentrate, breathe properly, and even stay awake. 

        Small changes in the way kids sit and breathe can make a big difference in their ability to stay focused and to learn. 

        School curriculums were created by people who have maybe forgotten how it was to be kids, and include 

expectations that cannot be fulfilled even by most adults – can you sit for 5 or more hours a day and listen to a lecture 

without moving and fidgeting? 

        A couple of stretches and a few deep breaths with kids yoga every few minutes can help greatly in keeping the kids’ 

attention throughout a class. 

        How Yoga Can Help Both Teachers And Kids 

        It’s important to remember that kids learn through example and that having stressed out teachers can also create 

stressed children. 
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        Sometimes the best way to learn is to teach…so maybe if we could give school teachers some yoga tools to 

incorporate in their classroom teaching throughout the day, we will also have better role models for the kids to look up to 

and imitate. And of course, you can also offer weekly adult yoga classes for the schoolteachers. 

         Yoga also provides a way to learn through movement and breathing and imagination. Kids are not all the same, and 

although many of them are auditorial learners and do well at school, many of them learn better through moving creating 

and visualizing. 

          A lot of the tools we learn in yoga can be adapted and applied to fit classroom settings where we cannot move the 

tables and chairs and put down our yoga mats on the floor. Even while sitting on a chair, we can still: 

1. Stretch and do yoga poses 

2. Breathe 

3. Use guided imagery and relax 

4. Meditate 

5. Positively interact with our neighbors 

        Some schools do not have the space or the budget to have weekly yoga classes, and even in places that do have 

regular yoga sessions, the benefits of yoga can penetrate much more deeply and be greatly enhanced if they become a 

part of the students’ daily routine in the classroom. 

        There are not many spaces in life now, where kids get a chance to relax, to look inward, and explore what they’re 

feeling and who they really are.  
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PROIECT DIDACTIC 

 

Profesor: Boțu Maria 

Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț, jud. Neamț 

Data:  

Clasa: a VI-a  

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii 

Obiectul: Biologie 

Unitatea de învãţare: Funcția de nutriție în lumea vie  

Subiectul: Circulația în lumea vie 

Tipul lecţiei:  Recapitulare, sistematizare și consolidare a cunoştinţelor 

Scopul: fixarea cunoștințelor legate de modul în care se realizează circulația (sângelui și a sevelor) în lumea vie, prin 

înțelegerea comparativă a acestui proces, precum și completarea eventualelor lacune.  

Locul de desfășurare: laboratorul de biologie 

Timp alocat: 50 minute 

Competențe generale: 

 

1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor, cu instrumente și metode științifice;  

2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale; 

3. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie, pe baza gândirii logice și a creativității;  

4. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții; 

Competențe specifice: 

 

• Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor cu instrumente și metode științifice; 

• Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale; 

•  Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie pe baza gândirii logice și a creativității; 

•  Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții; 

Competențe derivate: 

  La sfârşitul lectiei elevii trebuie să fie capabili de: 

C1. recunoașterea și denumirea componentelor sistemului circulator; 

C2. Identificarea caracteristicilor sângelui; 

C3. Caracterizarea structurii inimii; 

C4. Enumerarea vaselor de sânge și prezentarea structurii acestora; 

C5. Descrierea circulației sangvine; 

C6. Definirea termenilor specifici circulației la plante, animale și om; 

C7. Prezentarea procesului de absorbție și circulație a sevelor prin corpul plantelor; 

C8. Prezentarea comparativă a circulației la plante și animale; 
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C9. Aplicarea cunostințelor dobândite în înțelegerea și soluționarea unor situații problem, legate de circulația la plante și 

animale; 

C10. Prezentarea  comparativă a circulației în lumea vie; 

C11. Prezentarea influenței mediului și modului de viață asupra circulației la plante și om; 

Stategia didactică: 

        a) Resurse procedurale: conversaţia euristică, observaţia, explicaţia;învățarea prin descoperire, braimstorming, 

metoda ciorchinelui,diagrama cauză – efect. 

       b) Resurse materiale: material vegetal, mulaj inimă, fișă de lucru, calculator, videoproiector; 

 c)    Forma de activitate: frontalã, individulă. 

Bibliografie: 

• Programa şcolară; 

• Ghid metodologic de aplicare a programei de biologie, CNC 

• Ciurchea Maria,Ciolac –Russu Anca,Iordache Ion-Metodica predării științelor biologice,EDP,1982 

• Sivia Olteanu, Iuliana Tanur, Florina Miricel, Ștefania Giersch, Camelia Manea, Elena Camelia Afrim: 

„Biologie”, manual clasa a VI-a, EDP, 2018. 

• Prof. Dr. Viorel Lazar, Prof. Mariana Nicolae: „Cartea- forma de bază a organizarii procesului de predare învățare 

la disciplina Biologie”, Ed. ARVES, 2007. 

• Viorel Lazăr,Daniela Caprarin:”Metode didactice utilizate în predarea biologiei”,Ed.Arves, 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

Etapele lecției Activitatea de învăţare 

Activitatea profesorului Activitatea elevului 

Organizarea clasei 

5 min. 

Pregatește materialul didactic; 

Notează în catalog elevii absenți și verifică 

dacă sunt condiții optime pentru desfășurarea 

orei; 

Își pregătesc cărțile și caietele; 

Captarea atenției 

5 min 

Le prezintă elevilor plante, ale căror tulpini 

au fost introduse în eprubete ce conțin apă 

colorată în nuanțe diferite. Le solicită 

acestora să recunoască și să explice procesul 

care s-a desfășurat. 

Răspund solicitării profesorului si 

explică procesul de absorbție și circulație 

a sevei brute; 

Anunțarea temei și a 

obiectivelor 

 

5 min 

Prin recunoașterea de către elevi a procesului 

desfășurat, profesorul anunță titlul noii 

lecții:,,Circulația în lumea vie - recapitulare”. 

Notează titlul lecției pe tablă. 

   Comunică clar obiectivele lecţiei:  

C1. recunoașterea și denumirea 

componentelor sistemului circulator; 

C2. Identificarea caracteristicilor sângelui; 

Ascultă  

 

Notează titlul lecției în caiete. 
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Etapele lecției Activitatea de învăţare 

Activitatea profesorului Activitatea elevului 

C3. Caracterizarea structurii inimii; 

C4. Enumerarea vaselor de sânge și 

prezentarea structurii acestora; 

C5. Descrierea circulației sangvine; 

C6. Definirea termenilor specifici circulației 

la plante, animale și om; 

C7. Prezentarea procesului de absorbție și 

circulație a sevelor prin corpul plantelor; 

C8. Prezentarea comparativă a circulației la 

plante și animale; 

C9. Aplicarea cunostințelor dobândite în 

înțelegerea și soluționarea unor situații 

problemă, legate de circulația la plante și 

animale; 

C10. Prezentarea, comparativă a circulației 

în lumea vie; 

C11. Prezentarea influenței mediului și 

modului de viață asupra circulației la plante 

și om; 

Dirijarea învățării 

20 min 

   Profesorul notează în mijlocul tablei 

termenul ,,Circulația în lumea vie″ 

solicitându-le elevilor să enumere individual 

câte o afirmație legată de această expresie. 

Profesorul notează la tablă în jurul noțiunii 

prezentate mai sus afirmațiile elevilor fără a 

influența în vreun fel opinia acestora. La 

finalul prezentării ideilor elevilor, profesorul 

împreună cu elevii, verifică valoarea de 

adevăr a fiecărei afirmații și extinde schema 

prin realizarea de legături, corecte științific, 

între ideile expuse de elevi. 

   Profesorul continuă strategia de 

recapitulare solicitându-le elevilor realizarea 

la tablă a schemei circulației sangvine. 

Pentru a realiza o mai buna interactivitate a 

lecției, le propune elevilor soluționarea unei 

situații problemă, prezentată în fișa de lucru 

a fiecăruia, la punctul 1. Profesorul îi 

   Răspund provocărilor profesorului, 

prezentând câte o afirmație legată de 

expresia  ,,Circulația în lumea vie″. 

 

 

   Verifică împreună cu profesorul 

valoarea de adevăr a fiecărei afirmații. 

 

 

 

 

Elevii răspund solicitării profesorului, 

realizând la tablă schema circulației 

sangvine. 

 

. 
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Etapele lecției Activitatea de învăţare 

Activitatea profesorului Activitatea elevului 

informează pe elevi că au un timp de lucru de 

3 minute, timp în care vor completa diagrama 

cu noțiunile corespunzătoare cauzei, după 

care vor prezenta verbal noțiunile 

completate. 

Profesorul îi îndeamnă să realizeze la tablă 

tabelul compatibilității grupelor sangvine, 

pentru a înțelege mai bine cauza problemei 

expuse în fișa de lucru, de la punctul 1. 

Elevii citesc enunțul problemei și 

completează pe fișa de lucru cauza care a 

produs efectul descris de problemă. 

După expirarea timpului de lucru 

individual confruntă răspunsul dat cu cel 

al altor colegi, după indicațiile 

profesorului. Caută explicații legate de 

modul în care s-a produs efectul descris 

de problemă. 

 

 

Realizează,la tablă, tabelul 

compatibilității grupelor sangvine. 

Obţinerea performanţei 

10min 

   Profesorul îi îndeamnă pe elevi să rezolve 

a doua sarcină a fișei de lucru. Această 

activitate se realizează mai întâi individual, 

iar apoi frontal la tablă. 

Profesorul corectează greșelile și 

completează  eventualele lacune. 

   Elevii rezolvă a doua sarcină a fișei de 

lucru. 

Confruntă răspunsurile expuse cu 

răspunsurile corecte și își completează 

individual fișa de lucru. 

Asigurarea feed– back-

ului 

   Prin chestionare orală pe tot parcursul 

lecției și pe baza fișei de lucru. 

   Răspund provocărilor profesorului 

Anunțarea temei pentru 

acasă 

5 min 

   Profesorul le cere elevilor să realizeze un 

minieseu de trei-patru fraze, intitulat 

,,Circulația la plante și animale″  

   Notează tema în caiet 
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IMPORTANŢA INTERVENŢIEI EDUCAŢIEI TIMPURII   

GARANT ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPIILOR 
          

       PROF. ÎNV. PREȘC. BIRGIAN ROXANA-ACVILINA 

       GRĂDINIȚA PP 14, TIMIȘOARA 

 

  Educaţia timpurie este educaţia care priveşte copiii de la naştere până la 8 ani şi care le oferă acestora condiţii 

specifice pentru dezvoltarea lor generală în concordanţă cu caracteristicile individuale şi de vârstă. 

  Educaţia timpurie include toate formele de sprijin sau suport necesare copilului foarte mic, pentru a-şi realiza 

dreptul la supravieţuire, protecţie şi pentru a ne îngriji să îi fie asigurată dezvoltarea de la naştere la 8 ani(EVANS, MEYER, 

ILFELD, 2000,p.3). 

  Se discută tot mai mult de o educaţie timpurie chiar din viaţa intrauterină, cunoscut fiind faptul că fătul percepe 

vocea, mângierea părinţilor, zgomotele, sunetele plăcute, puternice şi poate reacţiona alături de mamă, emoţii pozitive sau 

negative, putând fi chiar marcat ulterior de acestea. 

  Educaţia timpurie implică o nouă abordare în înţelegerea copilului şi a nevoilor acestuia. În pedagogia 

românească, educaţia timpurie reprezintă un concept nou. 

  Focalizarea pe educaţia timpurie este importantă deoarece aceasta este perioada când copiii se dezvoltă rapid şi 

dacă procesul de dezvoltare este neglijat în acest stadiu este mult mai dificil şi mai costisitor să compenseze aceste pierderi 

mai târziu. 

  Programul de educaţie timpurie promovează respectarea unor drepturi fundamentale pentru copilul mic:  

-dreptul la şanse egale;  

-de a duce o viată sanatoasă şi de a fi ocrotit;  

-de a avea acces la îngrijire şi la un mediu educativ stabil;  

- de a i se accepta diversitatea culturală;  

- de a i se dezvolta stima de sine, demnitatea si autonomia;  

- dreptul la îngrijirea şi educarea sa de către profesionişti calificati, competenţi , deschişi la schimbare. 

  Conferinţa Mondială de la Jomtien (1990) care a avut ca obiectiv Educaţia Pentru Toţi, subliniează că învăţarea 

începe de la naştere şi se derulează pe tot parcursul vieţii . De asemenea, conferinţa a adus în prim plan necesitatea corelării 

domeniilor sănătăţii, nutriţiei, igienei; al protecţiei sociale cu sfera educaţiei, o educaţie bazată pe conceptul de dezvoltare 

cognitivâ şi emotională a copilului prin care se urmăreşte valorificarea la maximum şi în contex optim a potenţialului 

acestuia. Educaţia timpurie devine astfel prima treaptă de pregatire pentru educaţia formală, facilitând intrarea copilului în 

sistemul de învăţământ în jurul vârstei de 6/7 ani .  

   Educaţia timpurie este crucială pentru dezvoltarea şi educaţia ulterioară a copilului şi se realizează prin folosirea 

unei metodologii şi a unui curriculum adecvat, precum şi a unui personal calificat în strânsă colaborare cu familia şi 

serviciile de sănătate şi protecţia copilului.  

-Copiii care au beneficiat de o educaţie timpurie se simt atraşi de şcoală 

-Manifestă atitudini pozitive faţă de învăţare, obţin rezultate mai bune, sunt motivaţi şi doresc să finalizeze întregul parcurs  

şcolar, ceea ce duce la scăderea absenteismului, creşterea ratei de şcolarizare şi reducerea abandonului şcolar. 

-Educaţia timpurie contribuie la egalizarea şanselor copiilor (copii în situaţie de risc, care provin din medii socio-culturale 

dezavantajate, cei care prezintă dizabilităţi s-au aparţin unor grupuri etnice minoritare ), la progresul acestora şi ulterior la 

intrarea în societate.  
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-Alegerile făcute în perioada copilăriei mici, acţiunile întreprinse de părinţi şi societate au o puternică şi mai de durată 

influenţă asupra progresului individual al copilului şi asupra progresului naţiunilor în sens larg. 

-Contribuie substanţial la realizarea idealului educaţional prin factorii implicaţi: -calitatea personalului de îngrijire, mediul 

educaţional realizat pe centre de interes, pe zone de relaxare pentru copil şi zone de învăţare cât şi calitatea proiectării 

demersurilor instructiv-educative.  

 

  Argumente privind specificul mediului educaţional al grădiniţe:  

-mediul grădiniţei este mai formalizat decât cel familial, el creând o tranziţie necesară către mediul şcolar, mult mai normativ 

şi exigent;  

-copilul cuprins în mediul grădiniţei se poate manifesta liber, în siguranţă, dată de prezenţa educatoarei;  

-mediul grădiniţei este unul educogen prin prezenţa unei varietăţi de stimuli vizuali si auditivi ce pot fi accesaţi şi manipulaţi 

de copii;  

-mediul este tolerant, acesta permite integrarea copiilor cu diverse grade de ramânere în urmâ în dezvoltare;  

-asigură servicii care să urmeze copilul, nu servicii care să fie urmate de copil; 

-educaţia timpurie se preocupă de extinderea strategiilor de stimulare şi dezvoltare a copilului şi în familie, aceştia continuând 

şi acasă ce se realizează în grădiniţă, îmbunătăţindu-şi practicile şi abilitaţile parentale. 

       Dezvoltarea inteligenţei la vârsta timpurie este cel mai bine caracterizată prin calificativul de simbolică, 

având drept repere abstractia şi intuiţia. Este perioada primelor elemente ale conştiinţei de sine şi a socializării. In jurul 

vârstei de 2 ani, copiii încearcă să mânuiască obiecte din ce în ce mai complicate. Este ,,vârsta de aur” a jucăriilor educative, 

dar ele nu au viaţă lungă pentru că ei sunt mereu interesaţi de alte jocuri şi jucării. Acum apare jocul simbolic în care obiectele 

joacă pentru copil, rolul pe care el i-l confera în chip arbitrar. Ex: un băţ este bastonul poliţistului, puşca, sau cal de călarie, 

trompeta, în funcţie de necesitatea de moment. De aici şi stupefactia părinţilor că îl văd pe copil că preferă o jucarie 

rudimentară în locul uneia perfecţionată oferită de ei. Se constată un incontestabil progres intelectual, deoarece copilul în loc 

să folosească obiectele propriu-zise se foloseşte de reprezentările lor interiorizate şi pot hotărâ că un lucru să reprezinte un 

altul. Astfel, masa sub care se joacă devine casă, iar o cutie de carton poate fi maşină, scaun, tren. Copilul este capabil să-şi 

reprezinte o acţiune pe care nu o trăieşte în realitate. Astfel, educatoarea este bine să pună la dispoziţia copiilor diverse 

materiale, jucării, pentru a permite manipularea lor şi încurajarea dorinţelor şi trăirilor lor. 

  În cadrul educaţiei timpurii, ,,ucenicia „ vieţii de societate, formarea unei conduite sociale este o prioritate în 

munca educativă. Pentru formarea unui comportament controlabil, educatoarea trebuie să spună NU copilului cand acesta 

intreprinde acţiuni nedorite sau periculoase, un NU ferm şi clar: NU E VOIE. Ex: să nu se urce pe masă, să nu bage jucării 

în gură, în nas, să nu bată, muşte, să nu ţipe, alerge, să nu fie agresivi cu colegii. Acest NU necesar care pune limite curiozităţii 

copilului, tendinţei lui de investigare şi expansiune îi va permite să iasă din egocentrismul său natural pentru a deveni receptiv 

la lumea din jur. El va spune la rândul său NU, pentru a imita, pentru a experimenta, pentru a se afirma. Este faimoasă criza 

de opoziţie de la 2-3 ani care-i nelinişteşte atât de mult pe părinţi. Este necesar din partea educatoarei să acţioneze cu supleţe 

la aceste crize trecătoare.Să răspunzi agresivităţii prin violentă înseamnă să transformi într-un tur de forţă ceva ce n-a fost 

decât un joc. Cu atât mai mutl cu cât aşa ceva ar însemna să nu iei în consideraţie partea constructivă a acestor acte de 

independenţă, atunci cand ele sunt dorite de copil. Înţelept este să acordăm dreptul la aceste dovezi de independenţă atunci 

când ele sunt dorite de copil ( copilul trebuie lăsat să se îmbrace singur, să se spele, să mănânce,etc.). Este necesară multă 

rabdare de fier şi un echilibru nuanţat între severitate şi toleranţă. Faza de opoziţie nu durează; repede copilul acceptă ,,legile” 

educatoarei care devin şi legile lui. Sistemul de interdicţie al educatoarei devine conştiinţa lui morală. 
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  Limbajul copilului de 2 ani este mai sărac iar cuvantul ,,eu” este cu desăvârşire absent. El nu se poate autoconcepe 

în calitate de obiect, nu poate concepe existenţa propriei persoane şi nu are nici o idee asupra propriului ,,eu”. Când vorbeşte 

despre el însuşi la persoana a III-a, el descrie o acţiune în care pune rolul său adus la acelaşi nivel cu cel a altor persoane 

într-o activitate analoagă. El nu singularizează ceea ce îi este propriu, nu-şi precizează raporturile cu ceilalţi. DECROLY a 

notat că această folosire a persoanei a III-a rămâne curentă până la 3 ani pentru povestirea sau comentarea actiunilor. Ex.: 

,,Irina a văzut câinele ”/ ,,Câinele a fugit după Irina ”/,,Irina vrea să doarmă ”. ,, Eu vreau ... mă doare, sunt primele expresi 

în care copilul foloseşte cuvântul ,,eu”. Vorbirea însoţeşte întreaga lui activitate. Monologul nesfârşit al celor mici se va  

interioriza în mod progresiv, dar încă foarte multă vreme copilul nu va putea vorbi fără a gândi sau a efectua gestul 

corespunzător acestui gând.  

  In copilăria mică, forma specifică de activitate a copilului este jocul, de aceea învăţarea depinde la această vârstă 

de joc. 

-dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile pe care le oferă jocul; 

-oferind copiilor ocazii de joc, posibilitatea de a alege liber jocurile şi jucăriile se deschide motivaţia intrinsecă pentru 

activităţi. 

-jocul  sau jucaria aleasă este în cooncordanţă cu nevoile  educative ale copilului; 

-la această vârstă, adultul este încă tovarăşul de joacă preferat al copilului; educatoarea este cea care îi este partenera ideală 

ca să se joace împreună, să radă împreună, să spună poveşti, să cânte, să-i fie prietenă si mamă. 

 

4. CONCLUZII 

  Grădiniţa este mediul ideal de conducere indirectă a dezvoltării personalităţii copiilor prin oferirea ocaziilor de 

explorare şi relationare prin joc, de dezvoltare a personalităţii ca parte componentă a educaţiei timpurii. Educatoarea trebuie 

să ofere ocazii de dezvoltare şi să construiască împreună cu famila, condiţiile experimentării acţionale, motivate şi condiţiile 

socializării copilului. Ea trebuie să fie cea care oferă copilului dragoste, să-i inspire încrederea şi siguranţa. În primul rând 

trebuie să fie o persoană competentă, care cunoaşte foarte bine psihologia copilului, înarmată cu mult calm şi răbdare, 

capabilă să dăruiască iubire. 

În concluzie, pentru copil nicio perioadă nu va conta mai mult în viaţă ca primii ani. 
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Michel Tournier - Picătura de aur 

                                                                                              Prof. dr. Elisabeta PASCU 

                                                                                             Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare” Tg. Neamț  

 

   Obișnuiți cum suntem cu o proză modernă, cu structuri instabile, haotice uneori, dar pe care o citim cu plăcere din ce în 

ce mai des, recunoaștem încă din primele pagini ale romanului Picătura de aur, de Michel Tournier, o formulă artistică 

precis definită, apropiată, mai ales, de o textură a realității. Tema romanului este aceea a imigrantului, a peripețiilor 

tragicomice ale tânărului berber Idriss, venit la Paris în căutare de lucru. Acest picaro al zilelor noastre descoperă cu uimire 

și nevinovăție fragilitatea și falsitatea unei civilizații bazate pe reclamă și pe distrugerea oricăror valori morale.  

   Existența nomadă și pașnică a păstorului de capre Idriss, tânăr, berber și musulman, e tulburată de apariția fugitivă a unei 

femei blonde coborând din Land-Rover-ul de cursă lungă pentru a-l fotografia în mijlocul dunelor sahariene, nu departe de 

oaza Tabelbala. Șocat de această întâmplare neașteptată, el obține promisiunea cuplului de a-i trimite fotografia, după 

developare, căci eroul dorește contemplarea iluziei artistice, tocmai pentru că ,,ideea lui despre propria-i înfățișare era 

destul de vagă”. Față de această fotografie promisă, imagine a imaginii, Idriss va păstra un atașament constant, așteptând-

o într-o permanentă surescitare sufletească, sustras echilibrului și armoniei oazei. Întâlnirea cu cei doi parizieni fotografi 

este de fapt proiectată în fantastic și încărcată de aluzii onirice privind captura lor: ,,La ora asta, fotografia lui mergea spre 

Beni Abbes, închisă în cutia aparatului, care, la rândul lui, era închis în Land Rover.” Drumul parcurs de cei doi 

,,colecționari” de identități va trebui reconstituit în mod necesar de către tânăr, cu atât mai mult cu cât însăși mama sa, 

vocea oraculară a satului, se arată profund îngrijorată de ,,răpirea” imaginii fiului ei, fiindu-i imposibilă vindecarea lui în 

caz de boală: ,,Ai pierdut ceva din tine, întări mama. Și dac-acum te îmbolnăvești, cum să te vindec?” . 

   Astfel, viața adolescentului se schimbă și tot ceea ce dorește este să plece la Paris, pe urmele femeii blonde, să-și 

recupereze fotografia și să găsească un loc de muncă în ,,orașul-lumină”. Idriss trece printr-o mulțime de peripeții, înainte 

să se reconstruiască pe sine în orașul care distruge unicitatea, și, în spatele acestui periplu inițiatic, se află laitmotive pline 

de simboluri. Un exemplu este dansul frenetic al negresei, din timpul petrecerii nupțiale într-un trib de berberi, hipnotizând 

mulțimea cu ,,zbuciumul ei de nestăpânit”, actualizând Logosul cu funcție magică, prin versurile care ritmicizează întreaga 

narațiune, revenind obsedant și dezvăluind coordonatele unei ontologii superioare: Libelula vibrează pe apă/ Lăcusta 

țârâie pe piatră/ Libelula vibrează și nu cântă nimic/ Lăcusta țârâie și tace/ Dar aripa libelulei e un înscris/ Dar aripa 

lăcustei e o scriere/ Și-acest înscris zădărnicește viclenia morții/ Și-această scriere dezvăluie taina de-a trăi. 

   Cucerit pentru moment de imagine, Idriss înțelege, contemplând dansul Zett Zobeidei, adevărat balet al însemnelor, și 

bijuteria abstractă a femeii (picătura de aur), că acestea sunt emanația unei lumi fără imagini, lume din care făcea parte și 

el, dar pe care trebuie s-o părăsească, atras irezistibil de puterea malefică a propriului chip. La finalul nunții, eroul găsește, 

pe jos, picătura de aur a cadânei care a dansat în cinstea mirilor și păstrează acea mică bijuterie ,,de o strălucire și de o 

formă încântătoare”. Mai târziu, află că picătura de aur reprezenta libertatea unui om al deșertului, fiind simbolul ales de 

romani pentru copiii născuți din părinți liberi. Piatra de aur sau ,,picătura” de la gâtul Zett Zobeidei este tocmai forma pură, 

perfecțiunea originară, cosmicitatea suficientă sieși, unitatea dintre a fi și a părea, dintre esență și aparență, dintre ființă și 

imaginea sa, fragmentate în urma desacralizării lumii și pretext al căutărilor estetice ale lui Idriss: ,,Pietrele prețioase imită 

cerul, pământul, animalele deșertului și peștii din mări, dar bula de aur nu vrea să arate nimic altceva, decât pe sine însăși. 

Este semnul pur, forma absolută.” Încercând să refacă puritatea legăturii dintre semnificant și semnificat, neofitul devine 

atent la semnele lumii, pe care le descifrează într-o călătorie inițiatică comparabilă cu cea a lui Santiago din romanul 

Alchimistul, de Paulo Coelho. Drumul parcurs de Santiago din Spania până în Egipt este unul inițiatic, care îl introduce pe 
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neofit în tainele lumii și ale Universului, oferindu-i puteri nebănuite și experiențe foarte apropiate de cele ale alchimiștilor, 

care își doreau să găsească Piatra Filozofală, acea substanță legendară cu care ar fi putut transforma metalele inferioare în 

aur. Pentru tânărul păstor andaluz, Piatra Filozofală este modelată de propriile gânduri și este oferită de toate învățăturile 

pe care viața i le oferă, de toate aventurile pe care le are de traversat până să ajungă la locul din vis. Indiferent de locurile 

prin care trece, fie că este vorba de Maroc sau de oaza din deșert, Santiago va învăța să vadă semnele pe care soarta i le 

oferă și să le urmeze. Astfel, el devine mai puternic cu fiecare nou eveniment și mai înțelept cu fiecare nou contact în lumea 

în care poposește, parcurgând un drum al devenirii și al cunoașterii de sine, pentru a-și împlini propriul destin. 

   Pentru Idriss, semnul viitorului itinerar inițiatic va fi picătura de aur  – bulla aurea – semnul pur, forma absolută, simbolul 

libertății și talismanul oazelor. Căci numai ceea ce este cu adevărat important se cuvine înveșmântat cu demnitatea 

simbolului – libertatea – și aceasta e condiția sine qua non a păstrării propriului Eu nealterat într-o lume meschină și fragilă. 

De altfel, chiar în primul oraș african în care poposește, ascultând explicațiile ghidului din muzeul saharian despre 

specificul culturii arabe, Idriss constată cu uimire că obiectele casnice, bijuteriile și amuletele femeilor, regulile 

comportamentale din viața de zi cu zi, pe care le cunoștea foarte bine, își găsiseră o ,,încadrare” muzeală care îi fascina pe 

vizitatorii europeni. Practicul devenise estetic, pierzând funcția de mecanism viu în favoarea staticului mumificat, iar 

alienarea personajului, începută odată cu fotografierea lui, capătă noi accente: ,,Era ca și cum cineva l-ar fi smuls din sine 

însuși, ca și cum sufletul i-ar fi părăsit brusc trupul și l-ar fi observat din afară cu stupoare.” Probabil că și bătrâna Lala, 

nebună de durerea pierderii fiilor și a soțului, intuiește același lucru, propunându-i să-l înfieze, regăsind în el chipul drag 

al copilului dispărut, Ismael, de a cărui amintire Idriss se scutură, speriat de înverșunarea femeii de ,,a-l face să intre în 

pielea unui mort”. 

   Traversând deșertul saharian, spațiul pur, deci, apoi Mediterana, Idriss ,,pierde” picătura de aur pe trotuarul din Marsilia, 

prevestire sibilinică a ceea ce va urma: anularea oricăror legături cu mediul prielnic ființei lui. În ,,țara imaginilor”, Idriss 

nu-și va putea contempla propria imagine, ci ,,tabloul absolut al realității distruse de la rădăcină de imagine”. Acest nou 

opium al Occidentului – reclama – distruge cu ușurință spații pur spirituale (deșertul, paradisul din oaze), transformându-

le în afișe, filme publicitare, decoruri de carton pentru studiouri fotografice. Datorită aspectului său exotic, Idriss servește 

drept model pentru confecționarea unor manechine și este protagonistul unui film publicitar, alături de o cămilă scheletică, 

cumpărată de la circ. Nu întâmplător, lângă această ,,prezență uriașă și stângace” în mijlocul Parisului, eroul încearcă un 

sentiment de liniște, în timp ce în memorie îi răsună cântecul Zett Zobeidei, devenit acum suportul tainic al ființei lui.  

   Treptat, eroul înțelege că puterea malefică a imaginii care seduce ochiul poate fi distrusă cu ajutorul semnelor caligrafice. 

Semnul distruge imaginea și tot prin semn se realizează comunicarea cu Divinitatea, așa cum îl sfătuiește meșterul caligraf 

Abd Al Ghafari. Semnul este spirit și o posibilă cale de regăsire a identității cu Divinitatea de care omul s-a îndepărtat, 

odată ce sufletul (chipul) i-a fost ,,furat” de ochiul cu lentilă. De aceea, a fi în posesia fotografiei tale, a ,,o bate în cuie pe 

perete”, așa cum îl învățase unchiul său, caporalul Mogadem, înseamnă, pentru Idriss, regăsirea sinelui, posibilitatea de a 

figura în deplinătatea ființei sale și chiar împlinirea destinului prin nuntire. 

   Cu o deosebită acuratețe, Michel Tournier atinge, în Picătura de aur, impactul dintre civilizația scrisului și cea a imaginii: 

evreii și musulmanii blamează imaginea, construindu-și civilizația prin scris, arabii aleg caligrafia (așa cum va face și 

Idriss), în timp ce societatea modernă, europeană, alienată și automatizată este manipulată de forța blestemată a imaginii, 

care ,,are toate aparențele unei supuse, dar de fapt e vicleană, mincinoasă și autoritară”. Imaginea își dezvăluie pe parcursul 

romanului întreaga evoluție din mentalul colectiv, societatea modernă născând ,,produsele” societății de consum - 

cinematograful, televizorul, publicitatea sau manechinele de plastic - și promovând, în subsidiar, artefactele, copia copiei, 

jocul impur și pervers al voyerismului și consumerismului. 
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   Orașul este reperat și urmărit de către un narator omniscient, care își etalează cunoștințele arhitecturale, în ipostaza unui 

ghid european menit să-l inițieze pe neofit în tainele culturii sale. Ghidul însă sesizează diferența esențială dintre culturi, 

avertizând vizitatorii: ,,Inutil, doamnelor și domnilor, să căutăm aici capul de câine, cămila, scarabeul și, cu atât mai puțin, 

bărbatul și femeia. Sunt niște forme abstracte, geometrice, cu valoare de semne, nu de imagini.” Astfel, inițierea lui Idriss 

în cultura europeană este marcată de stereotipuri culturale. 

   Kitsch-ul este ilustrat și el în roman prin atelierul lui ,,Mustafa artist fotograf”. Mustafa recreează, în mod artificial, 

peisajul aflat în apropierea atelierului său, considerând că ,,fiecare lucru e depășit de reprezentarea sa în imagine”. Atunci 

când un turist se arată indignat de ideea de a se fotografia într-un studio cu un panou reprezentând Sahara, deși ea se întinde 

infinit în fața ochilor lui, Mustafa îi explică că deșertul pictat în trompe l'oeil este o proiecție idealizată și personalizată, 

conform propriei lui percepții. 

   Povestea despre regina blondă, superb exercițiu de fantezie al scriitorului, propune un alt cod de descifrare a textului, 

fiind, în același timp, o zămislire simbolică menită să învingă obsesia eroului: picătura de aur, talismanul pierdut odată cu 

propria imagine și regăsit în zeci de chipuri înșelătoare în orașul care demontează unicitatea.  

   Ultima secvență narativă, semnificativă pentru victoria Micului Prinț, suprapune imaginea picăturii de aur, tăcută și 

solitară, peste dansul nocturn și frenetic al Zett Zobeidei, simbolurile eliberării dintr-o lume ostilă și înșelătoare. De fapt, 

romanul lui Michel Tournier descrie aventura imaginii într-o galopantă evoluție culturală, prin apelul permanent la 

mitologie și simboluri, reconfirmând statutul primordial și sacru al Cuvântului. 

   Aceasta este Picătura de aur și aceasta este porunca ei: ,,Dacă ce ai a spune nu este mai frumos decât tăcerea, atunci 

taci!” 

 

Repere bibliografice: 

➢ Michel Tournier, Picătura de aur, traducere de Bogdana Savu-Neuville, Editura RAO, București, 2011 

➢ Paulo Coelho, Alchimistul, traducere de Gabriela Banu, Editura Humanitas, București, 2018 

➢ Jean-Louis de Rambures, Comment travaillent les écrivains, Paris, 1978 (interviu cu Michel Tournier) 

 

 

 

https://www.wikiwand.com/ro/Jean-Louis_de_Rambures
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Lucrare de laborator 
Alcooli, fenoli, amine, derivați halogenați și acizi carboxilici 

Clasa a XI-a 
Rotariu Mihaela 

Colegiul Național de Informatică, Piatra Neamț 

Jud. Neamț 

 

Experimentul Reactivi și ustensile Modul de lucru Ecuațiile reacțiilor chimice Concluzii/observații 

 

1. Oxidarea blândă a 

alcoolilor. 

 

➢ Probe de alcool 

➢ Soluție de K2Cr2O7 

➢ Soluție de H2SO4 

➢ Eprubete, stativ 

Se prepară amestecul oxidant din: 1 ml 

soluție de K2Cr2O7 și 1 ml soluție de H2SO4.  

Se adaugă 2 ml de alcool de identificat. 

  

2. Oxidarea energică a 

alcoolilor. 

➢ Probe de alcool 

➢ Soluție de KMnO4 

➢ Soluție de H2SO4 

➢ Eprubete, stativ 

Se prepară amestecul oxidant din: 1 ml 

soluție de KMnO4 și 1 ml soluție de H2SO4.  

Se adaugă 2 ml de alcool de identificat. 

  

3. Reacția compușilor 

hidroxilici cu sodiu 

metalic. 

➢ Na 

➢ Alcool 

➢ Glicerină 

➢ Fenolftaleină 

➢ 3 cristalizoare 

➢ Clește metalic 

În cele 3 cristalizoare introduc 100 ml de: 

apă, alcool și glicerină și 1-2 picături de 

fenolftaleină; 

În fiecare cristalizor adaugă pe rând câte o 

bucățică de sodiu. 

  

 

4. Reacția de culoare a 

compușilor hidroxilici. 

➢ Fenol cristale 

➢ Sol FeCl3 1% 

➢ Eprubete, stativ 

➢ Alți compuși hidroxilici 

 Se pun 2-3 cristale de fenol într-o eprubetă 

peste care se adaugă 2-3 ml sol FeCl3 1%. 
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Experimentul Reactivi și ustensile Modul de lucru Ecuațiile reacțiilor chimice Concluzii/observații 

 

5. Reacția de identificare 

a glicerinei. 

➢ Glicerină  

➢ Soluție NaOH 10% 

➢ Soluție CuSO4 2% 

➢ Eprubete, stativ 

Se pun 2ml glicerină într-o eprubetă peste 

care se adaugă 1ml sol NaOH  și se agită. Se 

adaugă 2 ml sol CuSO4  și se agită din nou. 

  

6. Bazicitatea aminelor. 

➢ Soluție HCl 

➢ Anilină  

➢ Metiloranj  

➢ Eprubete, stativ 

Se pun 2ml HCl într-o eprubetă ți 2-3 

picături de metiloranj, după care se adaugă 

câteva picături de anilină. 

  

 

 

7. Tetraclorura de carbon 

- 

solvent nepolar. 

➢ CCl4 

➢ Ulei, apă 

➢ Eprubete, stativ 

În două eprubete se pun câte 2ml ulei: 

➢ În prima se pune apă,  

➢ În a doua, CCl4 

  

8. Reacția de esterificare. 

➢ Soluție de CH3COOH 

➢ Soluție de etanol 

➢ Soluție concentrată de 

H2SO4 

➢ Eprubete, spirtieră 

  

Într-o eprubetă se introduc câte 2 ml de acid 

acetic și etanol și un ml de soluție de H2SO4. 

Amestecul se agită, se încălzește pe o baie 

de apă. După un minut, se răcește amestecul 

șise  miroase conținutul eprubetei, ventilând 

aerul de deasupra cu mâna. 
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Experimentul Reactivi și ustensile Modul de lucru Ecuațiile reacțiilor chimice Concluzii/observații 

9. Reacția acizilor 

carboxilici cu carbonații 

și bicarbonații. 

➢ Soluție de CH3COOH 

➢ Na2CO3 solid 

➢ NaHCO3 solid 

➢ Eprubete, pipete, 

spatulă, stativ 

În două eprubete se pune câte un vârf de 

spatulă de Na2CO3 și NaHCO3 . Se toarnă 

deasupra câte 2ml de soluție de acid acetic și 

se astupă gura eprubetei cu degetul. Se 

observă desfășurarea reacțiilor.  

Gazul rezultat este identificat cu un băț de 

chibrit aprins. 
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PROIECT  DE  LECŢIE 

 

PROFESOR: Andea Alexandru 

 Liceul Tehnologic “Ion Creangă” Curtici 

DATA : 05.05.2021 

CLASA : a XI-a 

EFECTIV : 27 elevi (12 băieți și 15 fete) 

ARIA CURRICULARĂ : Educaţie fizică şi Sport 

OBIECTUL : Educaţie fizică 

 LOCUL DESFĂȘURĂRII : sala de sport 

MATERIALE NECESARE: scări fixe, mingi, jaloane, maieuri 

TEME: 1. Dezvoltarea forței musculaturii abdominale și a musculaturii picioarelor 

              2. Joc bilateral- handbal 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 

O1- să recunoască principalele caracteristici ale stării de sănătate; 

O2 – să respecte regulile de igienă și pe cele specifice efortului; 

O3- să-și însușească mecanismul de bază al deprinderilor motrice sportive elementare; 

O4- să respecte reguli simple de organizare și desfășurare a activităților practice; 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Nr. 

crt. 

Verigi şi 

durată 

Conţinut Dozare Formaţii de 

lucru 

Observații 

1. Organizarea 

colectivului 

de elevi 

1’ 

-Alinierea şi salutul. 

-Verificarea ţinutei şi a stării de sănătate. 

-Anunţarea temelor lecţiei. 

 În linie pe un rând  
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2. Pregătirea 

organismului 

pentru efort 

5’ 

 

 

 

 

- Mers pe vârfuri cu brațele sus 

-Alergare uşoară 

- Mers pe călcâie cu brațele în șolduri 

-Alergare cu joc de gleznă 

-Mers cu ducerea alternativă a unui genunchi 

la piept (stânga, dreapta) 

- Alergare cu genunchii sus 

- Mers ghemuit 

-Alergare în lovirea șezutei cu călcăiele 

 

1L 

1L 

1L 

 

1L 

1L 

 

 

1L 

1L 

1L 

În coloană câte unul 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 3. Influenţarea 

selectivă a 

aparatului 

locomotor 

5’ 

Exercițiul 1. P.1 stând 

T1-2- ducerea capului în extensie spre înapoi 

cu arcuire 

T3-4- aplecarea capului spre înainte cu arcuire 

T5-6- ducerea capului în extensie spre înapoi 

cu arcuire 

T7-8- aplecarea capului spre înainte cu arcuire 

 

Exercițiul 2. P.1 stând 

T1-2- ducerea brațului stâng sus cu arcuire 

T3-4- ducerea brațului drept sus cu arcuire 

T5-6- ducerea brațului stâng sus cu arcuire 

T7-8- ducerea brațului drept sus cu arcuire 

 

 

 

 

8T x 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

8T x 6 

 

În coloană câte 4 

XXXX 

XXXX 
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Exercițiul 3. P.1 stând 

T1-4- rotirea brațelor spre înainte 

T5-8- rotirea brațelor spre înapoi 

 

Exercițiul 4. P. 1 stând cu brațele sus 

T1-2- ducerea capului în extensie spre înapoi 

cu arcuire și brațele sus 

T3-4- aplecarea capului spre înainte cu arcuire 

și brațele jos 

 

Exercițiul 5. P. 1 stând cu brațele în solduri 

T1-2 îndoirea capului spre stânga cu arcuire 

T3-4- îndoirea capului spre dreapta cu arcuire 

T5-6- îndoirea capului spre stânga cu arcuire 

T7-8- îndoirea capului sprea dreapta cu 

arcuire 

 

Exercițiul 6. P. 1 stând cu brațele în șolduri 

T1- fandare spre înainte prin pășire pe piciorul 

stâng 

T2 – revenire 

T3- fandare spre înainte prin pășire pe piciorul 

drept 

T4- revenire 

T5- fandare spre înainte prin pășire pe piciorul 

stâng 

 

 

 

 

 

 

 

8T x 4 

 

 

 

 

 

8T x 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

8T x 4 
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T6- revenire 

T7- fandare spre înainte prin pășire pe piciorul 

drept 

T8- revenire 

 

Execițiul 7. P.1. stând cu brațele în șolduri 

T1-8- sărituri ca mingea pe ambele picioare 

 

 

 

 

 

 

 

8T x 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8T x 4 
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Nr. 

Crt. 

Verigi şi 

    durată 

Conţinut  Dozare Formaţii de 

            lucru 

Observații 

 4. Dezvoltarea unei 

aptitudini de 

energie anaerobă 

5’ 

 

Starturi din diferite poziții  

(stând, așezat, ghemuit) la semnal sonor 

urmate de alergare de viteză pe 20 de metri. 

10x 

 

În coloană câte patru 

XXXX 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Realizarea temelor 

32’ 

T1= 11’ 

T2= 21’ 

1. Forța 

Dezvoltarea forței musculaturii abdominale: 

1. Ridicarea picioarelor întinse din 

atârnat la scara fixă. 

Dezvoltarea musculaturii picioarelor: 

1. Săritură pe verticală din ghemuit în 

ghemuit 

2. Joc bilateral- handbal 

Se formează două echipe mixte (băieți + fete) 

care vor juca 2 reprize x 10 minute cu 

respectarea regulamentului de joc și cu pauză 

de 1’ între reprize. 

 

 

 

 

10x 

 

 

 

 

10x 

În coloană câte 4 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 

 

 6. Revenirea 

organismului 

Mers liniștitor, cu scuturarea brațelor și 

picioarelor. 

   1 tură 

 

 În coloană câte unul 

X 
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după efort 

1’ 

 

 

X 

X 

X 

 7. Concluzii și 

aprecieri 

1’ 

Evidențierea elevilor care au lucrat cel mai 

corect. 

Recomandări pentru activitatea viitoare. 

 În linie pe un rând  
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MASS-MEDIA DIN PERSPECTIVA STUDIILOR DE GEN 

 

DUMITRU I. ADRIANA 

LICEUL PEDAGOGIC „MATEI BASARAB” SLOBOZIA,  

JUDEŢUL IALOMIŢA 

 

 

Sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea propun un context cultural modificat, în care mass-media 

(ca ansamblu al mijloacelor şi modalităţilor moderne de comunicare de masă) devine simbolul suprem. Cadru fundamental 

al structurii instituţionale a societăţii, mass-media reuşeşte să transforme calitativ modul în care apar şi operează conştiinţa 

şi identitatea noastră, definindu-se ca un sistem complex cu consecinţe de lungă durată şi auto-suficient, o ficţiune 

ştiinţifico-fantastică devenită realitate. Oferindu-ne materiale din care să ne construim identitatea, să ne descoperim 

sexualitatea şi să ne inculcăm sentimentul de rasă sau de clasă, mass-media determină felul în care vedem lumea şi valorile 

noastre cele mai profunde : bun / rău, moral / imoral, etc. În cadrul acestui proces de „enculturare”, copiii / indivizii 

dobândesc şi asimilează normele de comportament, interdicţiile, prescripţiile şi restricţiile, valorile, reprezentările 

simbolice şi categoriile de gândire specifice colectivităţii lor. Prin mass-media circulă şi se fixează „convenţiile tacite” ale 

unei societăţi, producându-se o uniformizare a discursului social. 

                     Media nu acţionează direct doar asupra indivizilor, ci au efecte şi asupra culturii, volumului de cunoştinţe, 

valorilor şi normelor unei societăţi. Cum se realizează acest lucru ? Prin manipularea unor imagini, idei şi evaluări la care 

membrii audienţei apelează în momentul în care îşi construiesc propria linie de comportament. Aşadar, expunerea la 

mesajul mediatic duce la adoptarea acelor concepţii despre viaţa socială aflate în concordanţă cu punctul de vedere 

stereotip, distorsionat şi foarte selectiv oferit sistematic de media. Mihai Coman38 identifică cinci funcţii ale mass-media : 

de informare, de interpretare a informaţiei (oferind diverse grile de lectură asupra evenimentelor), de „legătură”, de 

culturalizare şi de divertisment. Mass-media au efecte asupra opiniei publice prin simplul fapt că acordă atenţie unor 

probleme şi le neglijează pe altele. De unde şi tendinţa ca oamenii să cunoască doar faptele prezentate de mass-media şi să 

adopte ordinea de priorităţi a problemelor stabilită de acestea. Este implicată aici funcţia de „stabilire a agendei” („agenda 

setting”) a textelor mediatice. Oamenii află nu numai care sunt problemele, ci şi cum sunt ele ierarhizate din punctul de 

vedere al importanţei. E posibil ca mass-media să nu reuşească să le spună oamenilor ce să gândească, dar ea are un succes 

surprinzător când le spune acestora la ce să se gândească.  

                     Media cuprinde întregi sisteme de informaţii vital implicate în procesele de menţinere, schimbare şi conflict 

atât la nivelul societăţii, cât şi la nivelul individului şi al grupului. De aceea, indivizii, pentru a cunoaşte şi a avea acces la 

ce se întâmplă în mediul lor, devin din ce în ce mai dependenţi de informaţia transmisă prin mass-media. (Cu cât 

schimbarea, situaţia de incertitudine, criza sunt mai intense, cu atât e mai acută nevoia de informare, de repere orientative, 

de reafirmare a valorilor, de stabilire a altora noi. Este şi cazul României, în care mass-media a devenit o parte a vieţii 

cotidiene). Ea poate influenţa societatea în două sensuri: în sensul dispersării şi fragmentării (efect centrifugal) şi în sensul 

integrării şi unităţii culturale şi sociale, consolidând legăturile şi mecanismele de control (efectul centripet). În acest sens, 

se poate spune că rolul mass-media este, pe de o parte, de reproducere socială şi culturală, iar, pe de altă parte, de 

determinare şi construcţie de înţelesuri. 

 
38 Mihai Coman, Introducere în sistemul mass-media, pg. 73. 
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                     O analiză a discursului (în special a celui mediatic) poate fi iniţiată în vederea decantării modului în care 

„enunţurile au mobilizat forţe, au influenţat reţele sociale”(D. Mainqueneau)39. Acest demers are ca bază ideologică o 

concepţie reprezentaţionalistă a limbajului, în care discursivitatea devine suport al unei „viziuni despre lume”. Înţelesul nu 

mai este rezultatul unor proprietăţi intinseci ale semnelor sau cuvintelor individuale, ci se constituie în cadrul unor relaţii 

sistemice dintre diferite elemente. Limbajul devine astfel o capacitate socială, indivizii nemaifiind sursa, ci produsul său, 

el ajungând să se gândească pe sine, ca atare, în indivizi. Mai mult decât un stoc de cuvinte, limbajul este un instrument şi 

o emblemă a puterii ce încearcă să fie acaparată. Astfel că inegalităţile de acces la cunoaştere şi la limbaj se prelungesc în 

inegalităţi de exercitare a puterii. Limbajul nu doar că descrie şi explică lumea, dar se transformă el însuşi într-o modalitate 

de acţiune strategică în lume şi asupra ei. Capacitatea constitutivă a limbajului rezidă în „naturalizarea” acestei construcţii 

: limbajul construieşte pretinzând că descrie (de exemplu – „femeile sunt emoţionale, iraţionale, empatice etc.”).  

                     Discursul mediatic operează ca o naraţiune socială coerentă care induce problematici şi ierarhii tematice. Fiind 

un concept plural caracterizat prin diversitate, polimorfism şi ubicuitate, el se actualizează sub forma unui mesaj marcat de 

o influenţă ambivalentă : de control social , uniformizare şi consolidare a statu-quo-ului, dar şi de democratizare culturală 

prin vizibilizarea diferenţei, a periferiilor etnice, religioase, sexuale. Textul mediatic împrumută caracteristicile mitului, 

legendei, povestirii fabuloase, dar oferă o „schematizare”, un micro-univers socio-cultural acceptabil pentru că angajează 

şi confirmă un „weltanshauung” comun. Mass-media structurează experienţa umană în sensul pozitiv sau negativ al 

cuvântului. Structurile narative ale celor mai diverse genuri mediatice ne permit să identificăm şi să înţelegem în propria 

noastră existenţă contextul, complicarea, evaluarea, eroii şi opozanţii, dar oferă în acelaşi timp tentaţia actualizării unor 

scripturi diabolice (de exemplu, asasinate reale inspirate de modele televizuale şi cinematografice). Mass-media acţionează 

în mai multe direcţii şi pe diferite niveluri: ca „watch-dog” al societăţii civile, ca element ce lubrefiază dialogul între 

indivizi, grupuri, instituţii sau pentru a oferi o imago mundi reală. 

                     Mass-media cimentează viaţa socială, ajutându-i pe indivizi să se integreze în comunităţile în care trăiesc. 

Oferind subiecte de conversaţie şi stabilind agenda discuţiilor publice, mass-media devine o parte a vieţii cotidiene, marcată 

fiind de semnificaţie emoţională, cognitivă, spaţio-temporală şi politică. În cadrul sistemului mediatic, televiziunea 

reprezintă un element determinant. Ea este standardul prin care e judecată, ordonată şi înţeleasă lumea non-televizată, 

transformându-se într-un soi de limbaj specializat ce furnizează termenii prin care fenomenele non-televizate pot căpăta 

semnificaţie. Televiziunea implică o varietate de texte produse de multe grupuri şi de indivizi diferiţi, ce ţintesc un public 

larg şi eterogen. Ca mecanism ce conferă sens şi semnificaţie unei lumi care altfel apare lipsită de sens şi semnificaţie, 

televiziunea creează o redundanţă ce amplifică la nesfârşit ceea ce e real şi demn de atenţie şi efort. Trebuie notat faptul că 

această realitate e una construită, un substitut pentru o realitate bazată pe interacţiunea umană, un model ce înlocuieşte 

modelul însuşi, un semnificant ce înlocuieşte semnificatul. Televiziunea creează un mediu ce reprezintă determinantul 

cultural dominant. Printr-un întreg demers de „naturalizare”, mediul contrafăcut se insinuează treptat în credinţele şi 

atitudinile indivizilor, făcându-le să pară normale. („Negentropia” este un concept introdus în studiul comunicării de masă 

pentru a descrie impactul psihologic pe care televiziunea îl are asupra publicului, ordine pe care o produce în conştiinţa 

indivizilor). Televiziunea construieşte pentru mulţi un mediu simbolic coerent care le pune la dispoziţie norme şi concepţii 

cu privire la o gamă largă de situaţii din viaţa reală. Televiziunea e o lume în sine, de aceea, cu cât telespectatorii se uită 

mai mult la televizor, cu atât vor avea concepţii despre realitate mai îndepărtate de realitatea ca atare şi mai apropiate de 

viziunea asupra lumii oferită de televiziune. Voi reveni asupra acestor aspecte, încercând să demontez mecanismele de 

 
39 Apud Daniela Rovenţa-Frumuşani, Analiza discursului. Ipoteze şi ipostaze, pg. 105. 
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funcţionare ale mass-media, în vederea clarificării modului în care producţiile mediatice distorsionează genul, propunând 

reprezentări stereotipe ale femeilor şi consolidând astfel structurile hegemonice ale organizării sociale.  
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INTEGRAREA TEMELOR DE BIOETICĂ ÎN CATEHEZA ACTUALĂ 

Prof. DUMITRU IONUŢ-CĂTĂLIN 

LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI EMINESCU”  

SLOBOZIA, JUDEŢUL IALOMIŢA 

 

Bioetica a fost considerată drept cea mai revelatoare manifestare a vieţii morale şi sociale a finalului secolului XX. În 1969 

s-a deschis la New York celebrul centru „Hasting Center” fondat de filosoful Daniel Callahan şi psihiatrul Willard Gaylin, 

a căror preocupare era de a studia şi formula norme mai ales în domeniul cercetării biomedicale. La vremea respectivă, nu 

se folosea încă termenul de bioetică, dar discuţiile privind problemele etice legate de experimentarea pe om erau deja 

aprinse, înainte chiar de denunţurile şi procesele legate de unele abuzuri răsunătoare din cercetarea medicală40. Dar chiar 

şi înainte de avântul tehnologic medical, să nu uităm de abuzurile cercetării pe oameni în cel de al doilea război mondial, 

care au dus la genocid în numele raţiunii umane şi a unei mai mari fericiri pentru oameni, chiar cu ajutorul oamenilor de 

ştiinţă.  

Denumirea „bioetică” a fost însă introdusă în 1970 în SUA de oncologul Van Rensselaer Potter (în locul celui de morală 

medicală), cu rolul de a defini „o nouă disciplină care să combine cunoaşterea biologică cu cea a sistemului valorilor umane 

(...).Am ales – scria el – rădăcina bio pentru a reprezenta cunoaşterea biologică, ştiinţa sistemelor fiinţelor; şi etica pentru 

a reprezenta cunoaşterea sistemului valorilor umane.”41 

În consecinţă, etica biomedicală s-a născut ca o reacţie la intersecţia a trei câmpuri fundamentale: medicina clinică şi 

cercetarea medicală, filozofia şi disciplinele umaniste, sistemul de sănătate publică şi puterea politicii sanitare. Aceste trei 

sfere sunt într-o permanentă interdependenţă, indiferent dacă problema etică derivă din utilizarea celulelor stem embrionare 

sau din luarea deciziilor terapeutice la finalul vieţii. Bioetica este aşadar un studiu interdisciplinar dinamic al unor probleme 

create de menţinerea valorilor medicale în contextul dezvoltării ştiinţifice, un forum în ansamblul căruia interrelaţia dintre 

cercetare, discurs şi practică au ca obiect clarificarea controverselor etice născute din dezvoltarea tehnologică medicală. 

Analizând tematica, conceptele la care se face apel şi metodele de studiu, bioetica trebuie să fie într-un triplu sens globală: 

bioetica trebuie să fie o etică globală a supravieţuirii şi a bunăstării umanităţii, în concordanţă cu mediul natural; bioetica 

trebuie să cuprindă toate temele etic relevante ale bioştiinţelor şi ale medicinii; bioetica trebuie să trateze problemele 

interdisciplinar şi cu metodologie pluralistă, adică utilizând metode care ţin atât de ştiinţele naturii, cât şi ale ştiinţelor 

spiritului (trebuie depăşită ruptura între cele două blocuri de ştiinţe). Luat ca întreg, termenul de bioetică exprimă “respectul 

faţă de om, respectul faţă de cunoaştere, renunţarea la scopul profitului şi simţământul responsabilităţii faţă de om şi faţă 

de generaţiile viitoare, prin prisma echităţii sociale şi a solidarităţii”.42 

Omul este cununa creaţiei. Acest lucru înseamnă două lucruri: pe de o parte, că deţine poziţia culminantă şi, pe 

de altă parte, că este încadrat în mod organic şi indisolubil în aceasta. Poziţia culminantă a omului în cadrul creaţiei este 

exprimată de puterea stăpânitoare pe care o deţine. Iar încadrarea lui organică este arătată de dependenţa lui faţă de creaţie. 

Lumea nu se interpretează şi nici nu se vede egocentric. Există ca operă a lui Dumnezeu şi funcţionează ca trup mai larg al 

omului. În lume se descoperă iubirea, înţelepciunea şi pronia lui Dumnezeu. În ea omul îşi află hrana, dar tot prin ea se şi 

 
40Jonsen AR., Jameton AL., Lynch A., Medical ethics, history of North America in the twentieth century, In Reicht WT., 

Encyclopedia of Bioethics, New York, 1978, pp. 992-1001.  
41Hieroteos Vlachos, Bioetică şi bioteologie, p.48. 
42Ibidem, p.49. 
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îndreaptă către Ziditorul lui. Astfel omul devine conştiinţa lumii, dar şi sacerdotul care înalţă lumea la Dumnezeu. La orice 

nivel social, moral sau cultural s-ar afla omul, adoptă o oarecare poziţie faţă de lume şi o anumită atitudine faţă de viaţă şi 

moarte – atitudine exprimată practic, prin viaţa de zi cu zi şi prin activitatea lui. Aici poate fi integrată şi problematica 

bioeticii contemporane. Ştiinţa aceasta, care are drept principal conţinut morala biomedicală, se întinde asupra întregului 

domeniu al moralei, de la comportarea individuală şi socială a omului până la raportările lui la animale, plante şi întreaga 

creaţie. Astfel, bioetica se prezintă ca morala contemporană prin excelenţă, care încearcă omogenizarea gândirii morale cu 

fapta.  

Mai precis, bioetica se prezintă ca morala globalizării, care încearcă să înlăture concepţiile religioase, metafizice 

şi de altă natură, şi să promoveze principii generale şi larg acceptate despre viaţa şi comportamentul omului. Ca astfel de 

principii se consacră următoarele : al autonomiei, al evitării provocării vătămării sau durerii, al binefacerii şi al dreptăţii. 

În perspectiva ortodoxă, autonomia – cel mai înalt stadiu al desăvârşirii morale a omului – nu are legătură cu bunul plac al 

individului, ci cu plinătatea şi universalitatea personală. De aceea, ca etalon pentru determinarea persoanei adevărate, 

precum şi pentru reala ei autonomie, este aleasă persoana omului desăvârşit: persoana lui Hristos. Principiul evitării 

provocării vătămării sau durerii este de la sine înţeles în duhul iubirii creştine. Binefacerea nu este iubirea interesată şi 

egoistă, ci cea dezinteresată şi chenotică, aşa cum este descoperită de Dumnezeul iubirii. Principiul dreptăţii nu se limitează 

la a împărţi în mod egal tuturor, ci este virtutea atotcuprinzătoare. În practică, însă, dreptatea omenească se reduce la sensul 

ei distributiv şi funcţionează ca slujnică a puterii şi interesului – de aici deformarea şi aplicarea ei negativă în domeniul 

bioeticii.  

 Trecerea de la teologie la iconomie şi punerea în legătură a moralei cu realitatea cotidiană se fac în actul pastoral 

al Bisericii. Iar acest act pastoral este o neîncetată echilibristică a păstorilor Bisericii şi în parte a fiecăruia dintre aceştia cu 

credincioşii, totdeauna în duhul şi canoanele Bisericii. Fiecare părinte duhovnic în fiecare caz concret este chemat să îl 

ajute pe credincios în aflarea unei soluţii, cu frică de Dumnezeu, dragoste, rugăciune şi cunoaşterea stării de fapt. Nu poate, 

dar nici nu trebuie, să aibă pentru fiecare caz o anumită poziţie clar predeterminată. După cum, de asemenea, nu poate şi 

nu trebuie să aplice întotdeauna aceeaşi soluţie. Schimbările ce au loc în epoca noastră sunt multe şi devastatoare. De aceea, 

este absolut necesară continua informare a credincioşilor. În special dat fiind pericolul obişnuinţei facile, informarea 

aceasta devine fundamentală. În general, oamenii reacţionează spontan împotriva a ceea ce este nou şi li se pare că este rău 

sau suspect. Dar cu timpul se obişnuiesc. Astfel îşi abandonează vechile lor obiceiuri bune şi le adoptă pe cele noi, care au 

o valoare îndoielnică sau negativă. Iar când legislaţia acceptă stări deformate, deja create în practică, se introduce tacit mai 

larga lor acceptare şi răspândire. Următoarea secţiune a acestei lucrări propune integrarea temelor de bioetică în cateheza 

actuală, abordând patru probleme considerate fundamentale individului şi anume: reproducerea umană asistată medical, 

avortul, transplanturile şi eutanasia.În construcţia acestor patru cateheze, am respectat schema clasică (pregătirea 

aperceptivă, anunţarea temei, tratarea, recapitulare, asocierea, generalizarea şi aplicarea), căutând astfel să menţinem un 

discurs logic, concis şi eficient 
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Proiect de lecţie 

Limba şi literatura română 
 

Prof. Cojanu Emanuela Diana 

Şcoala Gimnazială Nr. 25, Braşov 

DATE DE IDENTIFICARE 

• Unitatea de învăţământ: ……………………………. 

• Cadrul didactic: ……………………………………. 

• Data: ……………………………………………. 

• Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

• Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română 

• Clasa a VII-a  

• Unitatea de învăţare: Harta sentimentelor 

• Subiectul lecţiei: Textul liric 

• Tipul lecţiei: formarea de priceperi şi deprinderi 

• Notă: se poate folosi ca lecţie introductivă înaine de studiul operei lirice (clasa a VII-a sau a VIII-a); de asemenea 

se poate folosi şi la liceu, pentru ca elevii să înţeleagă mai bine conceptul de artă poetică. 

COMPETENŢE GENERALE: 

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral; 

2. utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii, în procesul comunicării orale şi scrise. 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

1.4 Participarea activă la dezbateri simple, formulând puncte de vedere şi/sau continuând ideile celorlalţi; 

1.5 Corectarea comportamentelor şi a atitudinilor communicative ineficiente sau inadecvate în activităţi de comunicare; 

4.1 Folosirea achiziţiilor privind structure morfosintactice complexe ale limbii române literare, pentru înţelegere corectă şi 

exprimare nuanţată a intenţiilor de comunicare.  

1.6 Înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate; 

METODE ŞI PROCEDEE: problematizarea, expunerea, jocul brainstorming, metoda lucrului cu corpul, călătoria interioară; 

FORME DE ORGANIZARE: 

-activitatea frontală  alternativ cu activitatea independentă individuală; 

MIJLOACE ŞI MATERIALE DIDACTICE: 

- Tabla interactivă, foi, creioane colorate, pixuri, carioci ; 

METODE DE EVALUARE:-observare curentă; 

Bibliografie: Anucuţa, Lucia, Anucuţa, Partenie (1997)  - Jocurile de creativitate, Timişoara, Editura Excelsior; Pamfil , 

Alina, (2009) – Structuri didactice deschise, Piteşti, Editura Paralela 45; Popescu, Gabriela Florenţa (2010)  - Introducere 

în psihologia creativitǎţii, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine; 

 

Demersul didactic: 

I. Evocarea 

▪ Spargerea gheţii. Statuia: elevii sunt grupaţi în perechi şi îşi vor asuma, pe rând, rolul de statuie şi de sculptor. 

Fiecare elev-sculptor va modela statuia din faţa lui dupǎ cum doreşte şi îi va pune un nume, verbalizând starea lui interioarǎ 
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din acel moment. Dupǎ ce fiecare îşi prezintǎ creaţia, rolurile se schimbǎ şi creatorul devine la rândul sǎu creaţie. La final, 

elevii sunt rugaţi sǎ exprime ceea ce au simţit atunci când s-au aflat în cele douǎ roluri diferite.  

▪ Captarea atenţiei. Urmeazǎ un exerciţiu de brainstorming – ce însemnǎ pentru voi “a crea”/ „creaţie”? se noteazǎ 

pe tablǎ toate ideile copiilor. Apoi aceştia sunt rugaţi sǎ rǎspundǎ la întrebarea: cât de greu crezi cǎ este sǎ devii „Creator”? 

▪ În urma rǎspunsurilor, profesorul le propune elevilor o cǎlǎtorie imaginarǎ “la capǎtul curcubeului”.  

II. Realizarea sensului 

▪ Organizarea clasei: bǎncile sunt aşezate pe lângǎ perete, scaunele cu faţa spre bǎnci, la distanţǎ între ele, pentru 

ca elevii sǎ nu fie deranjaţi de cei care vor sta în apropiere. Pe fiecare bancǎ se aflǎ foi albe, creioane colorate, carioci, 

pixuri.  

▪ Activitatea: elevii sunt rugaţi sǎ formeze un cerc în mijlocul clasei. Pe un fond muzical alcǎtuit dintr-o îmbinare 

de ritmuri lente şi rapide, elevii au prilejul de a se mişca liber prin clasǎ, de a dansa fiecare în ritmul sǎu, dupǎ cum simte, 

eventual cu ochii închişi, fǎrǎ a judeca pe nimeni. Se observǎ spre finalul exerciţiului cum elevii încep sǎ se armonizeze, 

sǎ danseze ca şi cum muzica i-ar fi adunat pe toţi la un loc.  

Dupǎ exerciţiul de mişcare, fiecare îşi alege un loc în bancǎ şi închide ochii pentru cǎlǎtoria imaginarǎ, care se va 

desfǎşurat astfel: “Imaginaţi-vǎ cǎ sunteţi pe o câmpie întinsǎ, într-o dimineaţǎ de varǎ. Soarele a rǎsǎrit de ceva vreme, 

vântul adie uşor, dar pe cer s-au adunat câţiva nori şi vi se pare cǎ o sǎ plouǎ. Adǎpostiţi-vǎ sub cel mai mare copac şi 

aşteptaţi ca ploaia sǎ treacǎ. E o ploaie de varǎ, uşoarǎ, care nu vǎ afecteazǎ. Când niciun strop de ploaie nu mai cade, 

observaţi cum în faţǎ voastrǎ apare un curcubeu minuat. Dacǎ întindeţi mâna chiar îl puteţi atinge. Curcubeul se 

transformǎ într-un pod pe care puteţi pǎşi şi chiar în acest moment puneţi piciorul şi începeţi sǎ mergeţi acolo unde vǎ 

duc cele şapte culori ale curcubeului. Pǎtrundeţi împreunǎ cu acesta într-o lume minunatǎ a iubirii şi deodatǎ apare în 

faţa voastrǎ o persoana pe care o iubiţi cel mai mult, care se oferǎ sǎ fie ghidul vostru în aceastǎ cǎlǎtorie.Aceasta poate 

fi mama voastră, bunica, tatăl sau chiar prietena voastră cea mai bună. Lǎsaţi persoana sǎ vǎ conducǎ prin lumea magicǎ 

şi vedeţi ce vǎ spunde despre ea, ce poveşti vǎ şopteşte, ce lucruri vǎ aratǎ şi încercaţi sǎ reţineţi cât mai multe amǎnunte 

din acest univers. Când poveştile s-au terminat, întoarceţi-vǎ cu faţa spre curcubeu, luaţi-vǎ rǎmas bun de la călăuza 

voastră, mulţumiţi pentru cǎlǎtorie şi, pǎşind atent pe curcubeu, reveniţi pe câmpia de pe care aţi plecat, sub pomul unde 

v-aţi adǎpostit de ploaie. Încet, culorile curcubeului pǎlesc şi acesta dispare. Atunci când sunteţi pregǎtiţi, deschideţi ochii 

şi, folosindu-vǎ de toate materialele pe care le aveţi pregǎtite pe bancǎ, deveniţi creatorul propriei voastre lumi interioare 

şi descrieţi ceea ce aţi trǎit în aceastǎ cǎlǎtorie imaginarǎ. Nu existǎ nicio regulǎ, creaţia voastrǎ va arǎta exact aşa cum 

vǎ doriţi voi.” 

▪ Dupǎ expirarea timpului, sunt citite câteva creaţii, fǎrǎ însǎ a fi comentate în vreun fel de colegi sau de profesor. 

III. Reflecţia  

▪ Elevii ies în curtea şcolii împreunǎ cu profesorul şi aleg un copac, care li se pare cel mai potrivit pentru a ilustra 

tema zilei – creatorul şi creaţia sa. Fiecare îşi aşazǎ creaţia în copac sau în jurul acestuia şi dupǎ ce „Copacul creatorului” 

este plin, elevii explicǎ alegerile pe care le-au fǎcut în privinţa locului ales şi ce a însemnat pentru ei sǎ devinǎ creatori ai 

unei lumi noi. Sunt citite câteva creaţii, fǎrǎ însǎ a fi comentate în vreun fel de colegi sau de profesor.  

IV. Extensia –tema pentru acasǎ  

Alegeţi din urmǎtoarea listǎ de „profesii” pe aceea care credeţi cǎ vǎ reprezintǎ cel mai bine: prozator, poet, pictor, 

sculptor, actor, dansator. Motivaţi într-un text de 80-120 de cuvinte alegerea fǎcutǎ. 
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PROTEJAREA  MEDIULUI  ÎNCONJURĂTOR 

Prof. Bozieanu Alina – Mădălina 

Școala Gimnazială „Vlad Dănulescu” , comuna Pâncești, județul Neamț 

 

Corelarea intereselor umanități în conformitate cu legile naturii este unica premiză a continuității vieții pe Terra. 

Acțiunea de protecția mediului se poate realiza pe deplin, numai prin asocierea  măsurilor de ordin juridic și administrative 

cu cele de ordin educațional. Schimbarea mentalității oamenilor nu este ușoară, dar fără o educație în acest sens, orice 

acțiune de ocrotire a mediului este supusă eșecului. 

Interacțiunile dintre om și natură sunt și au fost permanente, doar felul și intensitatea acestora s-au schimbat în timp. 

Se spune că este vorba de o involuție sau despre o degradare a valorii naturii în percepția oamenilor. Presiunea asupra 

speciilor și ecosistemelor a devenit din ce în ce mai mare datorită abandonării practicilor tradiționale și a modului de 

folosință tradițională, urbanizării, poluării atmosferice, fragmentării habitatelor și exploatării acestora, neținând cont de 

capacitatea lor de suport. 

Protecția naturii devine tot mai mult una din cele mai importante preocupări ale societății contemporane și comportă 

trei aspecte importante: prevenirea deteriorării mediului, acțiuni de depoluare și reconstrucție ecologică, ce constau, în 

principal, în măsuri reparatorii și păstrarea sau întreținerea zonelor depoluate. 

Interesul și dragostea pentru natură sunt la majoritatea copiilor instructive. În plus, comportamentele și convingerile 

formate copiilor la o vârstă cât mai fragedă sunt cele care se păstrează cel mai bine toată viața.  

Educația oamenilor în vederea înțelegerii, apărării, îmbunătățirii mediului înconjurător se face prin formarea unor 

atitudini și aptitudini necesare înțelegerii relațiilor care există între om și natură. Pentru a trezi interesul și dragostea pentru 

natură se începe de la o vârstă cât mai fragedă, dar pentru a fi prietenul naturii trebuie să ai un comportament ecologic, s-

o ocrotești, menținând curățenia și îngrijind frumusețile ei, oriunde te-ai afla. 

Protejarea mediului înconjurător constă în cultivarea interesului față de menținerea unui mediu natural, sănătos, 

formarea și dezvoltarea convingerilor de ocrotire a mediului înconjurător, înțelegerea necesității conservării și utilizării 

raționale a resurselor de mediu pentru a trăi într-o  lume mai bună și sănătoasă. 

Principalele măsuri pentru protejarea mediului înconjurător sunt: 

- stimularea imaginației și creativității prin jocuri în aer liber; 

- încurajarea oamenilor pentru a exprima independent opinii și stări sufletești proprii și motivarea lor; 

- sprijinirea oamenilor pentru a manifesta interes și curiozitate pentru cunoștințe din domeniul ecologiei; 

- stimularea oamenilor pentru a desfășura activități cu caracter experimental și demonstrative prin care să contribuie la 

păstrarea sănătății mediului în care trăiește; 

- însușirea unor norme de comportament ecologic specifice asigurării echilibrului dintre sănătatea individului, a societății 

și mediului și formarea unei atitudini dezaprobatoare față de cel care încalcă aceste norme. 

Viitorul se referă la caracterul preventiv al acțiunilor, propunându-ne cu toții să asigurăm o lume mai curată, în care 

copilul să știe că fiecare gest contează, atât al său personal cât și ca parte a unui grup în cadrul comunității. 

Scopul educației ecologice este de a forma cetățeni constienți și preocupați de mediul natural și de cel creat de om, 

care să înțeleagă și să acționeze cu responsabilitate pentru ocrotirea mediului.  
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Adevărata educație ecologică își va atinge scopul numai atunci când oamenii vor fi convinși de necesitatea ocrotirii 

naturii și vor deveni factori activi în acțiunea de conciliere a omului cu natura. Conștientizând frumusețea mediului local, 

promovând pitorescul zonei în care locuiesc, copiii vor înțelege utilitatea acțiunilor ecologice. 

 

 

Bibliografie: 

1. http://www.didactic.ro/materiale-didactice/proiect-educational; 

2. Mohan Gh., Ardelean A., Ecologice și protecția mediului, Editura Scaiul, București, 1993. 

 

 

 

http://www.didactic.ro/materiale-didactice/proiect-educational
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             EXPERIMENTUL VIRTUAL- 
PUNTE ÎNTRE MODELUL TEORETIC 

ŞI EXPERIMENTUL REAL 
     

 
Ing. Rotaru Cristina Patricia 

  Liceul Tehnologic de Transporturi şi de  Construcţii, Iaşi 
 Prof. Spătaru Manuela 

 Colegiul Naţional ,, Al.I.Cuza’’ Alexandria, jud. Teleorman    
                                                                               

 

     Fizica, chimia şi biologia sunt ştiinţe care studiază mecanisme complexe de interacţiune, descrise de formule 

matematice şi explică totul de la formarea  legăturilor interatomice până la apariţia Universului. Această lume cuprinde o 

sferă enormă de cunoştinţe care stă la baza tehnologiilor şi civilizaţiei moderne.  Practica şi experimentul de laborator au  

rolul de izvor al cunoştinţelor şi scop al cunoaşterii.  Fizica şi chimia sunt ştiinţe experimentale şi nu  dogmatice: orice 

ipoteze, modele sau teorii se consideră ca valabile numai după testarea şi confirmarea lor experimentală.  

    Experimentul de laborator, în general, urmăreşte realizarea intenţionată a procesului sau fenomenului fizic studiat. 

Experimentul calitativ scoate în evidenţă doar aspectele principale în derularea unui fenomen sau a unei legi fizice, 

stabileşte relaţiile de tip cauză – efect.  Experimentul cantitativ urmăreşte în detalii desfăşurarea în spaţiu şi timp a unor 

fenomene, procese, legi, legităţi, proprietăţi ale obiectelor lumii reale. De data aceasta se stabilesc relaţii exacte între 

valorile mărimilor fizice caracteristice fenomenului respectiv. Importanța şi rolul experimentului de laborator în predarea–

învăţarea fizicii sunt incontestabile, deoarece acesta educă gândirea abstractă, analitică şi cea sistemică, raţionamentul 

deductiv şi inductiv, creează deprinderi de observare a lumii înconjurătoare şi de înţelegere a fenomenelor din natură.  

    Efectuarea experimentului în laborator, de multe ori, cere respectarea strictă a unor reguli şi norme ale tehnicii de 

securitate. O parte din experimente nu pot fi demonstrate în clasă din cauza pericolului pentru sănătatea şi viaţa celor 

prezenţi sau că pentru demonstrarea lor se cer aparate, dispozitive foarte costisitoare. Învăţământul, ca una dintre sferele 

importante şi determinante în viaţa societăţii, nu poate ocoli progresul tehnico-ştiinţific. Astfel,  sistemul de învăţământ are 

la dispoziție cel mai puternic instrument de instruire şi educaţie din istoria sa. Este vorba de calculator, care, folosind 

tehnologiile informaţionale și ale comunicării, produce o revoluţie în învăţământul modern, aflat în impas din cauza 

exploziei informaţionale, a volumului enorm de cunoștințe, acumulat pe parcurs de umanitate. Calculatorului îi revine un 
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rol deosebit în modelarea, reproducerea şi studierea fenomenelor, proceselor naturale, proceselor tehnologice prin 

realizarea experimentelor virtuale. 

      Un experiment  virtual, ca şi un experiment de laborator, are același scop de studiere a fenomenului   ca şi cel de 

laborator cu  rolul de izvor al cunoştinţelor şi scop al cunoaşterii. În predarea-învăţarea fizicii, chimiei şi biologiei  

experimentul virtual vine să diminueze sau să înlăture o parte din neajunsurile care apar la realizarea experimentului de 

laborator.  Fenomenele fizice modelate pe calculator au un caracter intuitiv şi practic mult mai pronunţat decât cele 

reproduse în laborator. Procesele fizice modelate pe calculator sunt mult mai clare şi dinamice, intervențiile și consecințele 

lor au loc în timp real.  

    Utilizând calculatorul, elevul, cu adevărat, studiază un model ştiinţific, teoretic al fenomenului. Dar aceasta nu înseamnă 

că modelul teoretic, realizat în varianta virtuală, nu poate fi adus aproape de cel real, prin introducerea și acțiunea unor 

factori colaterali sau suplimentari, adesea străini fenomenului studiat. Modelarea pe calculator, experimentul virtual se 

aplică cu succes în cele mai diferite domenii ştiinţifice : în fizică, chimie, tehnică, biologie, medicină.  

     Experimentele şi lucrările de laborator virtuale la fizică si chimie, pe de o parte, îi ajută pe elevi în procesul de studiere 

şi cunoaştere complexă și aprofundată a materiei, iar, pe de altă parte, le serveşte un bun exemplu de aplicaţii practice ale 

modelării științifice şi simulării pe calculator pentru alte domenii din viitoarea lor activitate profesională. La efectuarea 

experimentelor virtuale se realizează  o conexiune interdisciplinară dintre fizică, matematică, metrologie, informatică, lucru 

greu de realizat la alte discipline. La fundamentul fizicii-ştiinţă stau modelele fizice (modelul punctului material, modelul 

gazului ideal, modelele structurii atomilor și nucleelor, modelul fenomenului de difracție sau de polarizare a radiațiilor 

optice) însoţite de modelele matematice respective. Modelul fizic împreună cu cel matematic formează modelul ştiinţific 

al fenomenului sau procesului fizic studiat. Orice model constituie o reprezentare figurativă a teoriei, un sprijin oferit 

gândirii şi nu realitatea ea însăşi.    

        Utilizarea cu pricepere a softurilor de calitate în predare este o activitate didactică modernă, în care monologul 

profesorului este înlocuit de dezbateri interesante şi utile pentru toţi elevii, de lucrul individual de obţinere şi formare a 

propriilor cunoştinţe. Calculatorul nu are menirea să înlocuiască profesorul, deoarece numai profesorul poate fi şi este 

educator, purtător şi promotor al unei înalte culturi, model demn de urmat.   
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Nițoiu Felix- Georgian 

 Colegiul Național Pedagogic ” Spiru Haret” Buzău 

 

       Viaţa şcolii stă sub semnul valorii şi valorizării. Nimic din ceea ce se petrece în acest spaţiu nu scapă exerciţiului 

axiologic, de atribuire a unor valori. Semnificarea şi evaluarea reprezintă un moment esenţial al „lanţului” didactic. Cum 

acţiunea didactică este premeditată şi vizează atingerea unor scopuri, este firesc ca cineva să se intereseze dacă ceea ce 

trebuia făcut a fost făcut. 

 Problematica evaluării procesului de invăţâmânt reprezintă o preocupare atât pentru teoreticieni, cât şi pentru noi, 

practicienii. Fiecare caută noi modalităţi de utilizare a controlului pentru atingerea unui nivel de performanţă superior şi 

pentru ameliorarea , optimizarea rezultatelor intervenţiei educative. Evaluarea reprezintă un domeniu « cheie » al oricărei 

schimbări sociale, şi, dacă este corectă si precisă, devine o condiţie esenţială a procesului.  

Sensul termenului evaluare îngăduie diferite conotaţii, în funcţie de realităţile educaţionale de care încearcă să dea 

seamă: evaluarea sistemului, cea a instituţiei de învăţământ, evaluarea programelor, a profesorilor, a elevilor etc. În acelaşi 

timp, fiecare teoretician poate să imprime acestui termen semnificaţii destul de diverse. Gérard Scallon, de pildă, distinge 

trei mari planuri de semnificaţie epistemică pentru verbul „a evalua”: 

a) a concepe o procedură de evaluare; 

b) a face practic o evaluare; 

     c) a exprima o evaluare 

      Evaluarea şcolară este procesul prin care se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii utile, permiţând luarea 

unor decizii ulterioare. Actul evaluării presupune trei momente relativ distincte: măsurarea, aprecierea rezultatelor şcolare 

şi adoptarea măsurilor ameliorative. 

    Prin intermediul evaluării învăţătorul afla ce au invatat elevii săi, monitorizeaza succesele si eşecurile fiecărui elev si îi 

ajută să le conştientizeze si să-şi amelioreze performanţele si eforturile, dar îşi evaluează, in acelaşi timp, si propria-şi 

activitate, emite judecăţi de valoare despre el însuşi, ca învăţător, despre calitatea predarii, a relaţiilor cu partenerii (elevii), 

despre reuşita sau nereuşita unor strategii utilizate. Aceasta il ajută să-şi reorganizeze predarea  in funcţie de învăţare si 

rezultatele acesteia. 

      Evaluarea randamentului şcolar nu se opreşte numai la domeniul cognitiv (cunoştinte, priceperi, capacităţi, abilităţi). I. 

T. Radu identifică patru tipuri de rezultate şcolare : cunostinte acumulate (date, fapte, concepte, definiţii, formule), 

capacitatea de aplicare a cunoştinţelor în realizarea unor acţiuni practice, a unor demersuri teoretice, concretizată în 

priceperi, deprinderi, stăpânirea unor tehnici de lucru, capacităţi intelectuale, exprimate in elaborarea de raţionamente, 

puterea de argumentare si interpretare, independenţa în gândire, capacitatea de a efectua operaţii logice, creativitatea, 

trăsături de personalitate, atitudini, conduite formate. 

         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"  Din perspectivă curriculară, tehnicile de evaluare au valoarea unor procedee didactice integrabile în cadrul 

oricarei metode/strategii de evaluare. Exemplu: tehnici de evaluare prin chestionare, lucrări scrise, lucrari practice, teste de 
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cunostinte examene etc). Tehnicile de evaluare sunt concepute in sens tehnicist, subordonandu-se unor algoritmi de 

organizare si utilizare a unor instrumente si procedee de evaluare. 

       Metodologia evaluării cunoaşte o sistematizare  a metodelor de evaluare în metode tradiţionale şi metode 

complementare/alternative. 

      Dintre metodele traditionale fac parte: probele orale, probele scrise si probele practice, probe desemnand orice 

instrument de evaluare proiectat, administrat si corectat de invăţător. 

      Proba orală constă în realizarea unei conversaţii prin care profesorul urmăreşte identificarea cantităţii şi calităţii 

instrucţiei. Conversaţia poate fi individuală, frontală sau combinată. Avantajele constau în faptul că se realizează o 

comunicare deplină între profesor şi clasa de elevi, iar feed-back-ul este mult mai rapid. Metoda favorizează dezvoltarea 

capacităţilor de exprimare ale elevilor. De multe ori, însă, obiectivitatea ascultării orale este periclitată din cauza 

intervenţiei unei multitudini de variabile: starea de moment a educatorului, gradul diferit de dificultate a întrebărilor puse, 

starea psihică a evaluaţilor etc. În acelaşi timp, nu toţi elevii pot fi verificaţi, ascultarea fiind realizată prin sondaj.  

Verificarea orală reprezintă metoda de evaluare cea utilizată în clasa de elevi. Datorită fidelităţii şi validităţii scăzute, aceste 

probele orale nu sunt recomandabile pentru evaluările cu miză mare, cu funcţie de decizie sau clasificatorie 

       Probele scrise 

Verificarea scrisă apelează la anumite suporturi scrise, concretizate în lucrări de control sau teze. Elevii au şansa să-şi 

prezinte achiziţiile la care au parvenit fără intervenţia profesorului, în absenţa unui contact direct cu acesta. Anonimatul 

lucrării, uşor de realizat, îngăduie o diminuare a subiectivităţii profesorului. Ca avantaje, mai consemnăm posibilitatea 

verificării unui număr relativ mare de elevi într-un interval de timp determinat, raportarea rezultatelor la un criteriu unic 

de validare, constituit din conţinutul lucrării scrise, avantajarea unor elevi timizi sau care se exprimă defectuos pe cale 

orală etc. Verificarea scrisă implică un feed-back mai slab, în sensul că unele erori sau neîmpliniri nu pot fi eliminate 

operativ prin intervenţia profesorului. Cum este şi firesc, ambele variante de verificare se cer a fi desfăşurate oportun şi 

optim de către profesori.  

     Metodele alternative de evaluare caută să ofere elevilor, alături de metodele tradiţionale, suficiente si variate posibilităţi 

de a demonstra ceea ce ştiu (cunostintele), dar mai ales, ceea ce pot sa facă (priceperi, deprinderi, abilităţi).Principalele 

metode complementare de evaluare, al căror potenţial formativ sprijină individualizarea actului educational  sunt: 

observarea sistematică a activitaţii si a comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliu. 

      Observarea sistematică a comportamentului elevilor in timpul activităţii de matematica este o tehnica de evaluare ce 

furnizeaza multe informatii utile, diverse si complete, ce ar fi greu de obtinut prin intermediul probelor traditionale de 

evaluare. Observaţia consta în investigarea sistematică, pe baza unui plan stabilit in prealabil si cu ajutorul unor instrumente 

adecvate, a acţiunilor si interacţiunilor, a evenimentelor, a relaţiilor si a proceselor intr-un câmp social dat. Învăţătorul are 

la dispoziţie trei instrumente pentru a înregistra si sistematiza constatările făcute: fisa de evaluare (calitativă), scara de 

clasificare si lista de control. Gradul de obiectivitate a acestui tip de observaţie va creste doar daca atenţia se focalizeaza 

pe modul de elaborare si utilizare a instrumentelor. Costurile implicate in această metodă sunt mici, dar metoda este o mare 

consumatoare de   Investigaţia reprezintă o activitate practică realizată de elevi pe parcursul unei ore de curs sau succesiuni 

de ore, prin care se realizează o evaluare individuală sau de grup. Aceasta formă de evaluare oferă elevului posibilitatea de 

a aplica in mod creativ cunostinţele însusite, in situaţii noi si variate, de a se implica activ in procesul de invăţare. 

      Etapele unei investigaţii sunt: primirea sarcinii de lucru, prezentarea instrucţiunilor de lucru şi aplicarea unor cunostinţe 

sau capacităţi in mod creativ de către elev, in situatii de învătare similare cu cele anterioare sau in situaţii noi. 
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    Proiectul  presupune un demers evaluativ mult mai amplu decat investigaţia. Acesta incepe în clasa prin, definirea şi 

întelegerea sarcinii de lucru, eventual chiar inceperea rezolvării acesteia, şi se continuă acasă pe parcursul mai multor 

zile/săptămani, timp in care elevul se consulta in permanenta cu învatatorul si se incheie tot in clasa, prin prezentarea in 

fata colegilor, a unui raport asupra rezultatelor obtinute, şi a procesului realizat. 

    Portofoliul de evaluare este o colectie a muncii unui elev, cuprinzând ,mostre ce ilustreaza eforturile, progresele si 

realizarile elevului in timp. Atât elevul, cat si invătătorul sunt implicaţi in strângerea mostrelor si selectarea acestora. 

Folosirea portofoliilor pentru reflectare si evaluare constituie  o bogata sursa de informare privind cresterea si dezvoltarea 

copilului. Un portofoliu de evaluare este de valoare in primele clase pentru ca ofera o inregistrare a procesului de studiu 

parcurs de copil. 
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DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

PRIN ACŢIUNI DE VOLUNTARIAT 
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             Voluntariatul este o activitate ce poate dezvolta armonios personalitatea unui elev care învaţă să fie bun fără a 

aştepta vreo recompensă materială. Implicat în activităţi de voluntariat, elevului i se oferă de fapt şansa descoperirii 

propriilor abilităţi şi dobândirea altora, beneficiile calităţii de a fi voluntar fiind numeroase. voluntariat, dezvoltă, 

personalitatea, altruism. 

             Din fericire, ideea de voluntariat prinde contur în ţara noastră. Există o tendinţă crescândă din partea tinerilor de a 

se implica în activităţi de voluntariat care îi provoacă să se implice activ în societate. Altruismul este şi trebuie să fie 

trăsătura principală a voluntarului, dorinţa de a sprijini pe cei din jur, de a se implica în problemele comunităţii fiind 

motivaţia unui tânăr de a deveni preocupat a ajuta fără recompense materiale. 

            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.Este cunoscut faptul că unii copii sunt în mod natural 

sociabili, în timp ce alţii sunt caracterizaţi de timiditate şi le este greu să se integreze. Voluntariatul are un rol hotărâtor în 

dezvoltarea personalităţii copilului, întrucât contribuie la dobândirea abilităţilor de comunicare şi relaţionare socială. 

Obţinând aceste abilităţi, încrederea în sine creşte, imaginea de sine se conturează, iar respectul pentru ceea ce îl înconjoară 

se creionează. În acest sens, a voluntaria înseamnă a crea legături constructive şi durabile între oameni şi comunităţi, în aşa 

fel încât oferă copilului posibilitatea de a exersa şi de a dezvolta abilităţile sociale. 

           Având în vedere că în viaţa unui copil pot exista şi momente dificile (neînţelegeri în familie, divorţul părinţilor, 

etc.), activităţile de voluntariat pot fi un beneficiu, pentru că reduc riscul de depresie. Înconjurat în permanenţă de oameni, 

tânărul experimentează metode de socializare care îi permit să depăşească mai uşor eventualele impedimente de ordin 

moral. 

Prin voluntariat copilul învaţă să fie responsabil de faptele sale, deoarece ştie că alţi oameni depind de munca lui şi, de 

aceea, se va strădui să-şi facă treaba cât mai bine. Responsabilitatea este o calitate pe care o dobândeşte prin felul în care 

decide să acţioneze şi să reacţioneze, indiferent de circumstanţele în care se găseşte. 

           Copilul deprinde abilitatea de a lucra în echipă, implicându-se activ şi căutând soluţii. Devine înţelegător faţă de 

problemele celorlalţi şi încercă să le rezolve. De altfel, în acest mod, dezvoltă şi calitatea de a fi empatic, pentru că va 

încerca să ia locul celui aflat în dificultate şi să găsească cea mai bună cale de a-l determina să depăşească momentul. 

           Voluntarul învaţă să adopte o atitudine tolerantă faţă de cei din jurul său, învaţă că acceptarea şi aprecierea 

diversităţii este soluţia pentru a comunica în mod constructiv în situaţii sociale diverse. 

În perioada şcolarizării se oferă posibilitatea elevului să experimenteze voluntariatul. Se ştie că dascălii promovează acest 

tip de activitate, pentru că i-au înţeles beneficiile. Există o preocupare continuă la nivelul fiecărei şcoli de a implica 

educabilii în cât mai multe acţiuni de voluntariat, elaborând an de an un calendar de fapte bune al celor care doresc să-şi 

ofere ajutorul necondiţionat. Şi, nu de puţine ori am fost plăcut surprinşi să aflăm că singuri, elevii noştri, au iniţiat proiecte 

la nivelul clasei sau al şcolii, prin care solicitau ralierea altor colegi în scopul rezolvării unei probleme a comunităţii. 
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           Elevii implicaţi în activităţi de voluntariat pentru protecţia mediului conştientizează mai uşor importanţa respectării 

şi ocrotirii naturii, fiind responsabilizaţi faţă de impactul pe care îl are comportamentul individului asupra mediului 

inconjurator. Expunându-le sursele de poluare, prezentându-le factorii de mediu şi rolul lor, şi implicându-i efectiv în 

colectarea deşeurilor aflate în spaţiul public, va creşte gradul de educaţie ecologică în rândul tinerei generaţii. 

           Prin voluntariatul de promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, copilul va înţelege care-i sunt rădăcinile 

şi devine conştient şi mândru de identitatea sa culturală. Astfel, încrederea în forţele proprii creşte, iar societatea va câştiga 

un individ ce se va raporta la adevăratele valori care ne definesc. 

           Solidaritatea ar trebui să fie o constantă a vieţii omului. Astfel, iniţiativele voluntare de sprijinire a persoanelor a 

căror condiţie socială este defavorabilă, trezesc în copil dorinţa de a fi solidar, de a face bine şi de a-şi oferi ajutorul, 

manifestând înţelegere faţă de cei aflaţi în neputinţă. 

Elevul se va simţi împlinit dacă activităţile la care participă din proprie iniţiativă răspund nevoilor individuale sau ale 

comunităţii din care face parte. Răbdarea, îngăduinţa, cordialitatea sunt calităţi pe care le câştigă dacă este încurajat să-şi 

folosească inteligenţa şi ingeniozitatea. De asemenea, creativitatea şi originalitatea pot fi stimulate atunci când copilul este 

antrenat în acţiunile voluntare, abilităţi ce vor contribui la formarea sa. Acestea corespund profilului unui voluntar care 

promovează un stil de viaţă bazat pe inovaţie în spiritul evoluţiei societăţii căreia îi aparţine. 

          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. 

          Neţinând seama de tipul de voluntariat pentru care se optează, acesta rămâne o acţiune complexă ce reprezintă 

investiţie în propria persoană. Copilul, indiferent de vârstă, reuşind să ajute pe alţii, protejând mediul în care trăieşte, 

promovând valorile, în acelaşi timp se ajută şi pe sine, dezvoltându-se frumos. Dacă tinerii au experienţe pozitive în calitate 

de voluntari, şansele ca ei să desfăşoare acest tip de activităţi în întreaga lor existenţă sunt mari. În acest mod, ei vor încuraja 

alţi tineri să devină voluntari la rândul lor, deci să acţioneze întru realizarea şi desăvârşirea binelui comun. 
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MANAGEMENTUL  CLASEI DE ELEVI 

Dobre Frăcea Eleonora 

 Școala Gimnazială nr.79. București 

 

 

  ,,Sarcina conducătorului este aceea de a fi din ce în ce mai eficient” ( P.F.Druker )  

 

      Analiza şcolii în perspectivă socio-organizaţională ar putea fi considerată, la o primă vedere, un demers mai 

puţin obişnuit, având în vedere specificul instituţiei şcolare, dimensiunea ei umană fundamentală. Dar nu există activitate 

umană, individuală şi mai ales desfăşurată în timp, care să nu presupună actul conducerii, al managementului. 

      Dezvoltarea economică şi socială nu se poate realiza independent de actul managerului, având în vedere că 

învăţământul este unul din instrumentele prin care societatea stimulează, dirijează şi controlează procesele dezvoltării. 

Pentru educator, cunoaşterea şi stăpânirea artei manageriale este esenţială,deoarece cunoaşterea managementului 

ca pe un proces complex nu înseamnă ,,dirijism”, iar managerii nu asigură imediat succesul unei acţiuni. 

      Activitatea de management ( conducere ) este definită în literatura de specialitate ca ,, un ansamblu de acţiuni 

de planificare, organizare, îndrumare, control, decizie cu privire la un sistem ( organizaţie, instituţie, grup de oameni, 

proces, tehnologie ) acţiuni susceptibile de a asigura atingerea scopului fixat, în condiţiile în respectării legităţilor obiective 

generale şi speciale, ale satisfacerii nevoilor sociale concrete şi ale promovorii dezvoltării sociale. 

      Din punct de vedere al educaţiei, managementul este un sistem de concepte, metode, instrumente de orientare 

şi conducere, coordonare, utilizat în realizarea obiectivelor educaţiei, la nivelul performanţelor aşteptate. 

      Managementul, în maniera lui actuală de abordare îşi găseşte o aplicare specifică şi în domeniul conducerii 

educaţiei, ca acţiune complexă de dirijare , proiectare şi evaluare a formării , dezvoltării personalităţii  fiecărui individ, 

conformunorscopuriformulate.                                                                                     

 Managerul este reprezentat de persoana care exercită funcţiile managementului în virtutea obiectivelor, sarcinilor, 

competenţelor şi responsabilităţilor specifice funcţiei pe care o ocupă. Managerul are un statut social bine definit, ce 

prevede o serie de drepturi şi obligaţii, prin care managerii se deosebesc de celelalte categorii de profesionişti. 

      Managerul şcolar este un cadru didactic care pune în funcţiune programul managerial, conduce personalul 

didactic, preşcolarii şi şcolarii cooptaţi în sistemul de învăţământ, precum şi personalul administrativ, în scopul creşterii 

eficienţei procesului instructiv-educativ. 

      Dintre calităţile, cunoştinţele şi aptitudinile pe care trebuie să le deţină un manager, amintim : inteligenţa, 

memoria, spiritul de observaţie, capacitatea de concentrare, sănătatea, caracterul, etc. 

      Managementul şcolar se poate structura şi la un nivel inferior,. Se distinge astfel un management al clasei de 

elevi,care poate fi considerat şi un semiagent sau un management parţial, fiindcă în acest plan predomină activităţile de 

predare- învăţare- evaluare. Activitatea profesorului la clasă cuprinde nu numai operaţii de predare şi de evaluare, ci 

presupune şi culegerea de informaţii despre elevi, despre modul cum aceştia înţeleg lecţiile, cum se pregătesc, despre 

relaţiile dintre elevi etc., de unde rezultă posibilitateaprofesorului de a identifica mai multe posibilităţi de intervenţie şi de 

luare a deciziilor. 

      Cadrul didactic este cel care reuneşte toate resursele materiale şi umane , resurse logistice de ordin pedagogic 

şi psihologic şi le configurează într-o manieră proprie la nivelul cşasei pe care o conduce. 

      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 
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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 coportamentul elevilor şi a proofesorilor interacţionează direct cu 

managementul clasei şi al şcolii. 

      Managementul clasei cuprinde trei componente esenţiale : managementul conţinutului, managementul 

problemelor disciplinare şi managementul relaţiilor interpersonale. 

      Cercetările demonstrează că incidenţa ridicată a problemelor disciplinare în clasă are un impact semnificativ 

asupra eficienţei predării şi învăţării. Astfel, s-a demonstrat că profesorii care se confruntă cu asemenea probleme nu pot 

planifica activităţi educaţionale adecvate. De asemenea, aceştia tind să neglijeze varietatea metodelor de organizare a 

conţinutuli, solicită foarte rar elevii în discutarea şi evaluarea materialelor învăţate. În plus, comprehensiunea temelor 

studiate nu este monitorizată cu consecvenţă. 

      S-a demonstrat că deprinderile consecvente de management şi de organizare reduc numărul problemelor 

disciplinare. 

      Având în vedere aceste date, se poate afirma că managementul conţinuturilor nu se refreă la deprinderile de a 

preda o disciplină specifică, ci mai degrabă la acele deprinderiaplicabile tuturor disciplinelor şi activităţilor. Doyle a 

accentuat că managementul educaţional se caracterizează mai ales prin asigurarea cooperării elevilor în timpul activităţilor 

de învăţare. 

      Kounin afirmă că în centrul deprinderilor de managemeny al clasei se află managementul activităţilor 

instrucţionale,corelarea în integrarea activităţilor suplimentare şi rezolvarea problemelor specifice disciplinei. 

      Managementul problemelor disciplinare se funbdamentează pe credinţele despre natura umană. Prin integrarea 

ideii diversităţii umane ( şi a individualităţii în acelaşi timp ) în filosofia lor educaţională, cadrele didactice pot îmbunătăţii 

managementul clasei. 

      Cercetătorii au demonstrat împortanţa recompensării comportamentelor pozitive ale elevilor. Atunci când 

optează pentru un stil de management al clasei, cadrele didactice ar trebui să folosească un stil asertiv de comunicare şi de 

comportament. În plus, ar trebui să conştientizeze în ce măsură îşi doresc să îi integreze pe copii într-o anumită activitate 

de învăţare, în deplină concordanţă cu regulamentele impuse clasei şi şcolii. 

      În opinia lui Iverson şi froyen, managementul problemelor disciplinare este esenţial pentru crearea unui 

demers de predare – învăţare ordonat, orientat spre rezolvarea sarcinilor, care să asigure elevilor mai multă independenţă 

şi autonomie în procesul de socializare. 

      Managementul eficient al problemelor disciplinare se referă şi la controlul profesorului asupra conmsecinţelor 

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 funcţionază, ale cărei 
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obiective educaţionale trebuie respectate. Trebuie să existe o legătură strânsă între şcoală şi cumunitate, care să fie revizuită 

şi modificată constant îm conformitate cu dinamica socială. 

      Datorită diversificării instituţiilor educaţionale, elevii şi cadrele didactice ar trebui să fie conştienţi de folosirea 

divesităţii umane în vederea consolidării grupului şcolar. 

      Şcolile de calitate sunt definite prin eficienţa cadrelor didactice şi rezultatele elevilor contextul existenţei unor 

relaţii interpersonale puternice. În acest sens relaţiile profesor – elev sunt esenţiale pentru asigurarea unui climat şcolar 

pozitiv. 
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CUBUL- METODĂ COMPLEMENTARĂ DE EVALUARE UTILIZATĂ LA DISCIPLINA ISTORIE ÎN 

GIMNAZIU 

 

 

Prof. Zoldi Veronica Alexandra 

 Școala Gimnazială ”Ion Bianu” Valea Lungă 

 

 

Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează datele 

obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu obiectivele şi tipul 

evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei judecăţi de valoare pe care se bazează o 

anumită decizie în plan educaţional. Evaluarea este o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, alături de 

predare şi învăţare, care ne oferă informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestora. 

Metoda de evaluare este calea, modul prin care profesorul acordă elevilor șansa de a arăta nivelul 

cunoștințelor dobândite prin folosirea unor instrumente potrivite. Între metoda de evaluare și instrumentul de evaluare este 

o relație de dependență a instrumentului de metodă. Metoda de evaluare cuprinde tot demersul de proiectare și realizare a 

actului evaluativ: de la obiective și până la aplicarea instrumentelor de evaluare. Așadar putem spune că instrumentele de 

evaluare sunt parte a metodei de evaluare. Indiferent că folosim metode de evaluare tradiționale sau complementare, pentru 

ca informațiile referitoare la reușita școlară să fie adecvate este nevoie să folosim instrumente de evaluare potrivite, crearea 

unor probe care să susțină cel mai bine obiectivele propuse. Prin probă se înțelege orice instrument de evaluare, proiectat, 

administrat, corectat de către profesor. 

În activitatea desfășurată în școala românească metodele complementare de evaluare vizează nu doar 

realizarea unei evaluări eficiente, cât și îndeplinirea obiectivului central al învățământului și anume învățarea. Așadar, 

metodele complementare de evaluare dezvoltă implicarea activă a elevilor în îndeplinirea sarcinilor, aceștia fiind mai 

conștienți de responsabilitatea care le revine; presupun o mai bună punere în practică a cunoștintelor, exersarea priceperilor 

și capacităților în diverse contexte și situații; oferă o mai bună clarificare a noțiunilor și o integrare ușoară a informațiilor 

asimilate în sistemul național, devenind astfel operaționale; unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, oferă o perspectivă de 

ansamblu asupra activității elevului pe o perioadă mai lungă de timp, depășind neajunsurile altor metode tradiționale de 

evaluare; au un demers interactiv al activităților de predare-evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de 

lucru pentru fiecare elev, accentuând și stimulând potențialul creativ și originalitatea acestuia; diminuează factorul de stres 

în măsura în care profesorul este un consilier, iar evaluarea are ca scop în primul rând îmbunătățirea activității și stimularea 

elevului, nu descurajarea sa. 

Metodele complementare de evaluare încurajează autocunoașterea și autoevaluarea contribuind la dezvoltarea 

personalității elevului, în schimb metodele tradiționale de evaluare sancționează și nu identifică comportamente și atitudini 

care definesc personalitatea elevului, nu susțin suficient antrenarea elevul în drumul către cunoaștere.  

Cubul este un instrument care se poate utiliza atât în învăţare cât şi în evaluare. Instrumentele de evaluare 

sunt apreciate în funcţie de tipul de răspuns pe care îl solicită. Există o multitudine de instrumente folosite unde gradul de 

libertate al elevului este variabil. Profesorul este cel alege un instrument și acesta trebuie să ofere validitate, fidelitate, 

obiectivitate, aplicabilitate pentru ca nivelul cunoştinţelor dobândite să îi ofere elevului sentimentul că ştie, că poate realiza. 

Profesorul nu trebuie să vorbească mai mult decât elevul şi nu trebuie să răspundă în locul acestuia în timpul lecțiilor. Un 

instrument de evaluare trebuie să ofere o imagine de ansamblu asupra temei tratate, să apeleze la gândirea divergentă a 

elevilor şi întrebările trebuie să provoace, să inspire, atunci putem afirma că instrumentul utilizat este eficient.  
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Utilizând cubul putem analiza o temă din diferite puncte de vedere. Profesorul solicită elevului să scrie despre 

un anumit proces istoric, eveniment urmând instrucțiunile scrise pe fiecare față a cubului. Gruber G. propune înscrierea 

următoarelor instrucțiuni pe cele șase fețe ale cubului :  

Descrie- Cum arată ? 

Compară- Cu ce se aseamănă ? 

Asociază- La ce te face să te gândești? 

Analizează- Din ce este făcut ? 

Aplică- Cum poate fi folosit ? 

Argumentează prosau contra- E bun sau e rău ? De ce ? (Gruber G., 2009, p. 99) 

Metoda Cubului poate fi aplicată îndividual, în perechi sau în grupuri mici, pentru abordarea complexă și 

integratoare a unei anumite problematici. Profesorul cere ca tematica să fie analizată pe baza sarcinilor de lucru scrise pe 

fețele unui cub, respectând o ordine care coincide cu nivelurile taxonomice formulate de Bloom (Bocoș M., 2003). Primului 

nivel taxonomic, cel al cunoaşterii, îi corespunde prima faţă a cubului, astfel elevilor le va fi solicitat să definească un 

concept, să enumere principalele caracteristici, evenimente politice ale unei perioade, într-un cuvânt, să descrie. 

Comprehensiunea este demonstrată prin realizarea comparaţiilor; analiza din taxonomia bloomiană poate fi paralelizată cu 

argumentarea pro şi contra. Aplicarea este explicit menţionată pe una dintre feţele cubului. Sinteza poate lua forma 

identificării analogiilor cu care sunt asociate elementele menţionate la nivelul unu al taxonomiei (caracteristici sau 

evenimente similare). Evaluarea activităţii poate fi realizată atunci când se discută ultima faţă a cubului- Argumentează 

pro sau contra- poate lua forma unei dezbateri finale căreia să îi corespundă obiective formulate anume pentru a verifica 

asimilarea cunoştinţelor şi formarea competenţelor propuse. 

Figura nr. 1 Cubul 

 

 Completarea tuturor feţelor cubului răspunzând la sarcinile: DESCRIE!, COMPARĂ!, ASOCIAZĂ!, 

APLICĂ!, ANALIZEAZĂ! ARGUMENTEAZĂ!, constituie rezolvarea unei activităţi individuale progresive. Sarcinile 

corespunzătoare fiecăreia dintre cele șase feţe ale cubului presupun exploatarea cunoştinţelor anterioare, dar în acelaşi timp 

elevul poate fi pus în faţa unor sarcini noi pentru a argumenta. Activitatea independentă poate fi împletită cu cea de grup, 

în funcţie de scopul pe care îl are profesorul.  

 Mai multe etape parcurse cu scopul realizării unei cub au fost identificate de către Dogaru-Ulieru, 

Drăghicescu (2011, p.145-146) : 

1. Propunerea temei 

2. Împărțirea colectivului de elevi în 6 grupe 
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3. Oferirea de explicații elevilor- profesorul va construi cubul pe fețele căruia va nota cerințele 

4. Rezolvarea sarcinilor activității- fiecare grupă va trata tema propusă dintr-o anumită perspectivă 

5. Prezentarea temei din perspectiva fiecăruia din cele 6 grupuri 

6. Discuții finale în legătură cu tema abordată. 

Avantajele utilizării metodei cubului se află în faptul că oferă posibilitatea organizării informaţiilor oferite, 

dezvoltării abilităţilor de cooperare şi rezolvare a problemelor, ca şi formulării unei poziţii responsabile privind un subiect 

dat. Exprimarea (atât cu ajutorul posterelor, cât şi cea orală) dezvoltă elevilor abilităţi de comunicare şi stimulează formarea 

stimei de sine. Dezvoltarea stimei de sine prin implicarea activă a tuturor elevilor, responsabilizarea elevilor în realizarea 

unui deziderat şi în rezolvarea unei probleme prin interacţiunea cu ceilalţi membrii ai echipajului etc. Altfel spus, aportul 

fiecărui membru al grupului este unic şi valoros, contribuind la reuşita echipei. Interacţiunea „faţă în faţă” are menirea de 

a încuraja elevii introvertiţi să discute cu ceilalţi membrii ai echipajului, fiind astfel valorizaţi. Exceptând funcţia de 

comunicare, ce va cunoaşte în mod indubitabil îmbunătăţiri, metodele gândirii critice asigură şi formarea unor abilităţi de 

interrelaţionare empatică. Membrii grupului se consultă pentru a realiza sarcina de lucru, enunţând principalele idei care 

vor sta la baza realizării produsului activităţii lor, dezbat în grupuri mici pentru a alege varianta optimă de îndeplinire a  

cerinţelor. Pe parcursul activităţii au loc schimburi de idei între membrii grupului menite să asigure o bună interacţiune 

între aceştia şi feedback-ul necesar formării competenţelor specifice. La final, elevii evaluează atingerea obiectivelor 

propuse la începutul activităţii şi în ce măsură acestea au rezolvat sarcina de lucru trasată de profesor. De asemenea, elevii 

vor experimenta situaţii în care vor fi încurajaţi să înveţe unii de la alţii, să verifice înţelegerea corectă a informaţiilor de 

către toţi membrii grupului, să discutarea concepte-cheie în cadrul grupului, să integreze cunoştinţelor dobândite în sistemul 

anterior de cunoştinţe. Lipsa timpului necesar pentru derularea activităţilor didactice de acest gen, insuficienta pregătire şi 

experienţă a cadrelor didactice în planul modului de lucru cu metodele gândirii critice, slaba pregătire a claselor de elevi 

sunt doar câţiva dintre factorii negativi care stau în calea adoptării strategiilor didactice alternative care ar putea permite 

transformarea modernă a demersului educativ. 

Căpiță L. (2011, p.76) a identificat și alte avantaje ale utilizării acestui instrument: oferă posibilitatea de 

analiză multiperspectivist al unui concept, teorie, idee; însuşirea unui algoritm de lucru care asigură parcurgerea gradată a 

unei etape; antrenează un număr mare de operaţii a gândirii. Ca dezavantaja al acestui instrument este menționat faptul că 

nu încurajează în deajuns afirmarea opiniilor personale. 
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Adaptarea instrumentelor de învățare-evaluare digitale la disciplina Educație 

tehnologică și aplicații practice 
 

Propunător: 

Dr. ing. prof. Sergentu Delia 

 Școala Gimnazială nr. 1 Măldăeni, Teleorman 

 

Varianta digitală a manualelor de Educație tehnologică și aplicații practice cuprinde integral conținutul manualului 

în variantă tipărită, având în plus exerciții interactive, jocuri educaționale, animații, filme şi simulări. 

Toate acestea au obiectivul de a aduce un plus de valoare cognitivă. 

Paginile din manual pot fi vizionate pe desktop, laptop, tabletă, telefon, oferind o experiență excelentă de navigare. 

Navigarea în varianta digitală permite parcurgerea manualului și revenirea la activitatea de învățare precedentă. 

Exemplificări: 

 

Exemple de activități multimedia: 

 

Navigarea în varianta digitală permite parcurgerea manualului, iar simbolurile următoare te ajută să identifici 

paginile din manual cu activități multimedia de învățare (AMII). 
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Elevul descoperă în manualul digital activități multimedia interactive de învățare (AMII) legate de tema lecției. 

Acestea sunt evidențiate în varianta digitală și în cea tipărită prin simbolurile următoare: 

 

Exemplificări: 

 

 

Bibliografie: 

***, https://www.manuale.edu.ro/Manualele digitale de Educație tehnologică și aplicații practice 
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Adaptarea instrumentelor de învățare-evaluare digitale la disciplina Religie 

 

Propunător: 

Prof. Matei Nicoleta Diana 

 Școala Gimnazială nr. 1 Măldăeni, Teleorman 

 

Varianta digitală a manualelor de Religie, cuprinde integral conținutul manualului în variantă tipărită, având în 

plus exerciții interactive, jocuri educaționale, animații, filme și simulări. 

Toate acestea au obiectivul de a aduce un plus de valoare cognitivă. 

Paginile din manual pot fi vizionate pe desktop, laptop, tabletă, telefon, oferind o experiență excelentă de navigare. 

Navigarea în varianta digitală permite parcurgerea manualului și revenirea la activitatea de învățare precedentă. 

Exemplificări: 
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Dimensiunea interculturală a educaţiei 

 

                                                                         Prof. Iliescu Maria Cecilia  

Școala Gimnazială Traian, Pitești 

 

          Trăim într-o epocă a interferenţelor. Întâlnirile dintre persoane sau culturi se amplifică şi se diversifică de la o zi la 

alta. Nu este uşor să întreţii relaţii optime cu alţii, să înţelegi alte moduri de gândire, de simţire, de acţiune. În aceste 

condiţii, se nasc diferite strategii de asumare spirituală, fie de retragere în sine, de apărare şi întărire a identităţii culturale 

a persoanelor, fie de ieşire din sine, de permeabilitate şi deschidere faţă de alte expresii spirituale – individuale sau 

colective. Şcoala, ca principală instanţă de culturalizare, este antrenată în materializarea strategiilor amintite. Ea nu poate 

rămâne neutră la marile incitări sau presiuni ale vremii. În perimetrul şcolar se reproduce cultura şi se pun bazele creaţiei 

de noi expresii culturale. 

         Educaţia interculturală vizează o abordare pedagogică a diferenţelor culturale, strategie prin care se iau în consideraţie 

specificităţile spirituale sau de alt gen, evitându-se, pe cât posibil, riscurile ce decurg din schimburile inegale dintre culturi 

sau, şi mai grav, tendinţele de atomizare a culturilor. Nu e o ştiinţă nouă, nici o nouă disciplină, ci o nouă metodologie ce 

caută să integreze, în interogaţia asupra spaţiului educaţional, datele psihologiei, antropologiei, ştiinţelor socialului, 

politicii, culturii, istoriei. 

        În mod sintetic, educaţia interculturală vizează dezvoltarea unei educaţii pentru toţi, în spiritul recunoaşterii 

diferenţelor ce există în interiorul aceleaşi societăţii, şi se referă mai puţin la realizarea unei educaţii pentru culturi diferite, 

ceea ce ar presupune staticism şi izolare a grupurilor culturale. Educaţia interculturală privilegiază interacţiunea şi dialogul, 

curajul de a ieşi din sine şi dorinţa de proiecţie în celălalt. O educaţie concepută în perspectiva interculturală va resemnifica 

relaţiile dintre şcoală şi alte spaţii educative; ea va depăşi zidurile şcolii, prelungindu-se în activităţile informale, în viaţa 

de zi cu zi. Cum multiculturalul nu se regăseşte doar în perimetrul şcolii, trebuie să ne pregătim în prealabil pentru a-l 

întâmpina şi valoriza. 

        Cultura nu mai trebuie înţeleasă ca o sumă finită de trăsături particulare care vine cu stereotipuri, iar abordarea 

interculturală devine posibilă în măsura în care se admite că negocierile, care nasc legături între indivizii de culturi diferite, 

pot determina crearea de noi practici culturale, purtătoare de semnificaţii noi. Nu este vorba de o însumare sau o juxtapunere 

a practicilor culturale, fiecare semnificativă într-un context particular, ci de o creaţie ale cărei semnificaţii sunt operante 

mai ales în comunităţile multiculturale. 

        O cultură iese în evidenţă când este raportată la altele şi rezidă în distinctivitate faţă de alte expresii spirituale. De 

aceea, ea devine valoroasă. Fiecare cultură, cu cât este mai diferită de altele, cu atât iese mai mult în evidenţă. Diferenţa 

nu este de natură axiologică (nici o cultură nu este superioară altora), ci de natură morfologică, a cuprinsului de valori şi a 

expresiilor de manifestare. “Nici o cultură nu constituie locul privilegiat din care pot fi judecate celelalte culturi. Fiecare 

cultură este actualizarea unei potenţialităţi a fiinţei umane, într-un loc bine precizat de pe Pământ şi într-un moment bine 

determinat al Istoriei...Fiinţa umană, în totalitatea sa deschisă, este locul fără de loc a ceea ce traversează şi trece dincolo 

de culturi” (Nicolescu, 1999, p.126). Cultura se iveşte din tăcerea dintre diferitele expresii spirituale ale omului. Ea denotă 

că aceste resorturi spirituale sunt individualizate, particulare, şi de aceea ele pot exista ca ceva distinct. Căci numai lucrurile 

diferite există cu adevărat. 

       Comunicarea interculturală presupune două componente: comunicarea personală şi comunicarea socială.Comunicarea 

personală presupune o creştere a competenţei comunicaţionale a primitorului. Comunicarea socială presupune o 

comunicare interpersonală şi o comunicare mediatică. 
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Comunicarea culturală este cu atât mai dificilă, cu cât cea mai mare parte a elementelor ei componente sunt destul de 

evanescente, mai puţin vizibile şi mai greu comprehensibile. Precum aisbergul, a cărei măreţie nu se vede, două treimi din 

el fiind cufundate, tot aşa cea mai mare parte a culturii rămâne ascunsă celor ce iau contact pentru prima dată cu ea. Este 

drept că aspectele exterioare ale culturii (arhitectura, artele, îmbrăcămintea, ritualurile etc.) sunt uşor reperate şi cunoscute. 

Rămân însă mentalităţile, concepţiile, idealurile – un câmp vast, aproape nedeterminat. O comunicare interculturală 

veritabilă cere timp şi răbdare din partea protagoniştilor. Cu cât cunoaşterea unei culturi străine se adânceşte, cu atât marja 

viitoarelor descoperiri se lărgeşte. Familiarizarea cu o parte invizibilă a aisbergului stârneşte curiozitatea pentru aflarea 

altora. Cunoscându-i pe alţii, mă cunosc mai bine şi pe mine. Învăţarea interculturală constituie o coordonată importantă a 

oricărui program de educaţie. Ea are ca obiectiv cultivarea receptivităţii faţă de diferenţă, integrarea optimă a noutăţii 

valorice, mărirea permisivităţii faţă de alteritate, formarea unei competenţe interculturale. Reactulizarea unei culturi este 

“creatoare”, “îmbogăţitoare”. Noul este lecturat însă prin intermediul instrumentelor culturale vechi. Niciodată individul 

nu va putea renunţa la schemele culturale achiziţionate mai demult. 

       Comunicarea interculturală pune faţă în faţă două tendinţe oarecum cotradictorii: stabilitate şi schimbare. Acomodările 

şi asimilările nu sunt separate unele de altele; ele lucreză împreună, reglând şi echilibrând relaţia individului cu lumea. 

       Atunci când contactele dintre purtătorii a două culturi devin antagoniste, este de dorit să se creeze zone de 

intercomprehensiune, adică un spaţiu de întâlnire pe baza unor valori comune ce asigură funcţionarea unui dialog 

acceptabil. 

       Posibilitatea deschiderii este indicată de unii cercetători printr-o anumită capacitate de interculturalitate. Capacitatea 

de interculturalitate (Nicklas, 1996, p.180-181) este rezultatul unui proces de învăţare. Ea tinde către două obiective : 

       - lărgirea capacităţii de percepţie pentru tot ceea ce este străin ; 

       - capacitatea de a-l accepta pe altul ca fiind altceva. 

       În acest proces de apropiere faţă de alteritate se pot naşte mai multe atitudini, dintre care unele pot fi negative. Trebuie 

să se evite două atitudini : 

       - dacă diferenţa este considerată radicală şi absolută, comunicarea se transformă în confruntare, blocând procesul 

dezirabil de învăţare; 

       - dacă, dimpotrivă, diferenţa este negată, limitele se diluează, contururile dispar, identitatea culturală alunecă în 

nediferenţiere; procesul de învăţare nu mai poate avea loc. 

       Comunicarea interculturală se mulează pe un joc între închidere şi deschidere. A sesiza dinamica acestor limite 

fluctuante înseamnă a acţiona în mod inteligent şi pedagogic.  

       Procesul de primire – acceptare naşte un perimetru cultural nou, mai bogat şi mai divers în stimuli culturali. Acesta nu 

cuprinde exclusiv elemente dintr-o direcţie sau alta, ci sinteze noi, ca urmare a îngemănărilor, continuităţilor şi 

complementarităţilor dintre datele culturale preexistente. Cultura este un prealabil la ivirea unor evenimente sau situaţii 

multiple. Ea este “determinantul care determină” (Demorgon, 1989, p. 53), este un factor activ al transformării şi evoluţiei 

sociale viitoare. 

       Comunicarea culturală dobândeşte astăzi noi trăsături: raţionalizare şi internaţionalizare. A comunica a devenit o 

întreprindere ce este gestionată cu multă acribie. Totodată, penetrarea simbolurilor culturale s-a mondializat, prin unificarea 

codurilor formale, cromatice, sonore, lingvistice, sociale, culturale, simbolice la scară planetară. Această tentă de 

masificare asigură, dincolo de pericolele inerente, şi o nivelare culturală care poate facilita o mai bună comunicare şi 

înţelegere între mase de oameni cu tradiţii culturale diferite sau contrastante. Era informatică şi generalizarea inteligenţei 

artificiale au ca finalitate reformarea canalelor de transmisie culturală (atât calitativ, cât şi cantitativ), în perspectiva 
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asigurării unui liant comun, care să garanteze o aliniere la aceleaşi standarde valorice. Rămâne însă ca înzestrarea cu sens 

a aceloraşi simboluri culturale să asigure diferenţierile necesare şi fireşti dintre persoane şi indivizi. Altfel, dacă toţi ar 

înţelege la fel obiectele culturale, s-ar ajunge la nivelări şi omogenizări deosebit de periculoase. Idealul în materie de cultură 

este nu de comunicare şi nivelare absolută, de ştergere a diferenţelor, ci de creare a unor punţi de legătură spirituale care 

vor fi frecventate sau exploatate, parţial şi temporar, în funcţie de cerinţe grupale sau de disponibilităţi individuale. 

       A face educaţie interculturală presupune ca însuşi procesul educaţional să se realizeze într-un mediu interacţional, prin 

punerea alături, faţă în faţă, a purtătorilor unor expresii culturale diferite. “Altul” este un prilej de descoperire şi 

conştientizare a realei identităţi. Căci, în căutarea celuilalt, ne descoperim pe noi înşine, ne dăm seamă de ceea ce suntem, 

sperăm, merităm. Frumuseţea existenţială ne este dată de celălalt, de miracolul ieşirii din sine, de proiectarea în altul, de 

iubirea celui apropiat, ca şi a celui îndepărtat ! 

 

 

 

Bibliografie : 

 

Constantin Cucoş – Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale 

Pierre Dasen, Christiane Perregaux, Micheline Rey – Educaţia interculturală.          Experienţe, politici,strategii 

Elena Joiţa – Pedagogia – ştiinţa integrativă a educaţiei 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2607 

CELE 3 NEVOI PSIHOLOGICE DE BAZĂ ALE COPILULUI 

BUZEA MĂDĂLINA  ANDREEA  

GRĂDINIȚA  NR 24 BRAȘOV 

 

 În urmă cu 4 ani am descoperit prin intermediul platformelor de socializare un anunt despre un seminar de 

parenting sustinut de un trainer al Uraniei Cemene – Florin Amariei, în orașul meu Brașov. Fără a sta pe gânduri m-am 

înscis și am participat, acolo am achiziținat cu banii de pe ultima indemnizație a fiului meu care urma sa împlinească 2 ani, 

cursul ”All about parenting”. 

 Am parcurs destul de repede cele 12 module si deși am găsit multă diagnoză, am primit și sugestii reale pentru 

probleme stringente care au aparut pe parcursul copilariei băiețeluli meu. De mare ajutor mi-au fost capitoloele dedicate 

celor 3 nevoi psihologice de baza ale copilului, nu doar în experiența de acasă cât și în experiența de lucru la grdiniță. 

Acestea sunt: nevoia de conectare, nevoia de competență și nevoia de control. 

 Nevoia de conectare am observat-o pregnant la copiii care se despărțeau foarte greu de părinți la intrarea în 

grădiniță, la copiii care au unul sau mai mulți frați, copilul simte nevoia de a petrece timp de calitate cu fiecare părinte în 

parte. Această nevoie fiind satisfacută, oferă copilulu echilibru și calm, știind că este important pentru părinții săi, că este 

văzut de aceștia și valorizat. Îmbrașișările, pupicii, atingerea blândă pe spate și pe umăr, strangerea de mână sunt doar 

câteva dintre modalitățile prin care această nevoie poate fi satisfacută. 

 Nevoia de competență – se manifestă de la vârste foarte mici, copilul dorește să încerce să se hrănească singur, ia 

lingura din mâna părinților, dorește să demosntreze lui și celorlalți că este capabil, că poate face un anumit lucru, acesta 

încearcă să devină independent. Părintele trebuie să creeze un cadru în care zona proximă de dezvoltare să se poată 

manifesta în fiecare acțiune întreprinsă de copil. Trecând de la sarcini simple la complexe, această nevoie poate fi 

satusfăcută ușor, oferind copilului bucuria propriei reușite.  

 Nevoia de control – satisfacerea acestei nevoi presupune a oferi copilului posibilitatea de a alege, de a simți că 

poate decide pentru el însuși. De exemplu poate fi înrebat ce dorește să mănânce, oferindui-se bineînțeles variante 

sănătoase, cu ce dorește să se îmbrace, la fel oferindui-se variante potrivite sezonului (tricouri vara, bluze cu mânecă lungă 

vara), copilul poate fi consultat cu privire la modalitățile de petrecere a timpului liber (în parc, la bunici, la un loc de joacă  

etc.). 

 Crearea echilibrulu interior în viața unui copil este o muncă aducătoare de satisfacții, o luptă continuă de 

satisfacere a acestor trebuințe de bază atât acasă cât și în mediul școlar. Măestria metodelor îmbinate este în mâinile noastre 

ca părinți și profesori. 
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Rolul motivației învățării în obținerea succesului  școlar  

 

Prof. înv. primar Maria Elisabeta NEGRU 

Școala Gimnazială „Traian”, Pitești 

 

MOTTO: „Nu vei fi stăpân peste copii, dacă nu vei fi stăpân pe tot ce-i înconjoară. Amintește-ți că înainte de 

a îndrăzni să începi a forma un Om trebuie să găsești în tine exemplul pe care trebuie să-l dai!” Jean Jacque Rousseau 

Motivația reprezintă o totalitate de factori dinamici ce determină conduita omului. În același timp, motivația este 

una dintre condițiile esențiale care asigură dobândirea de noi cunoștințe. Numai prin motivație se poate explica atitudinea 

activă sau mai puțin activă a elevilor în procesul de dobândire al cunoștințelor.  

În ceea ce privește succesul școlar, el se definește prin formarea la elevi, în concordanță cu cerințele programelor 

școlare, a structurilor cognitive (sisteme de cunoștințe), operaționale (priceperi, capacități, abilități), psihomotrice 

(deprinderi), afectiv-motivaționale și sociomorale (atitudini, trăsături de voință și caracter). Succesul în activitate este 

determinat de anumiți factori: biologici, psihologici, pedagogici, socio-culturali și mai ales factorii stresanți. 

Motivația învățării școlare, desemnează ansamblul factorilor interni ai personalității elevului care îi determină, 

organizează și susțin eforturile în învățare. 

 Prin acești factori, aflăm care sunt motivele, adică, aspectele de ordin mental, care se reflectă în conștiința 

elevului, care sunt situațiile de învățare și cum trebuie să acționăm folosind acele  trebuințe ale elevului necesare în 

activitatea pe care o desfășurăm.  

După părerea noastră, părinții au un rol important pentru reușita școlară a copilului de orice vârstă. De aceea, mai 

jos propunem niște recomandări părinților care vor începe să motiveze copiii lor încă din clasa pregătitoare:  

 1. Stimulați-i dorința de a învăța. Stimulați-i curiozitatea, explicați-i, răspundeți-i la întrebări.  

2. Nu luați locul profesorului.  

3. Păstrați legătura cu școala.  

4. Nu îi criticați niciodată profesorul. Nu faceți nici un fel de comentarii negative la adresa acestuia, în prezența 

copilului. Nu îl veți critica doar pe cel care v-a nemulțumit, ci pe toți profesorii pe care copilul dv. îi va avea! 

 5. Acceptați înclinațiile lui. Ideea este să vă lăsați copilul să se bucure de lucrurile, domeniile şi disciplinele care 

îi plac. Nu trebuie să îl obligați.  

6. Fixați obiective concrete şi pertinente. Părinții trebuie să mențină un control lejer, dar sistematic.  

7. Explicați-i rostul studiilor pentru viață. Copilul trebuie să înțeleagă faptul că munca lui este în folosul lui. Mizați 

pe ceea ce vrea să devină. Implicându-l în discuții în care să-şi poată etala cunoștințele. 

 8. Oferiți cadrul propice studiului. Biroul, colțul lui pentru lecții şi studiu trebuie să fi e agreabil.  

9. Cum îl ajuți? Nu vă alarmați la primul calificativ prost. Nu îl certați. Discutați şi descoperiți împreună unde 

este problema.  

10. Stimulați-i încrederea în propriile forte. Preîntâmpinarea eșecului școlar este o problemă supremă, fiind legată 

de dezvoltarea nivelului de inteligență, orientarea profesională şi autodeterminarea generației în creștere.  

Măsurile de profilaxie includ:  

- depistarea precoce a tulburărilor neuropsihice, a retardului mental şi organizarea timpurie a măsurilor de 

compensare a lor;  
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- asigurarea asistenței psihologice şi defectologice-logopedice din vârsta preșcolară; - reorganizarea procesului 

educațional, inclusiv pregătirea pentru școală;  

- orientarea profesională a minorilor şi tinerilor şi crearea condițiilor de plasare a lor în câmpul muncii; 

- organizarea măsurilor de petrecere a timpului liber al minorilor (activităţi după interese);  

- organizarea măsurilor de psihoigienă orientate la dezvoltarea mecanismelor de adaptare la stres şi influenţa 

nefavorabilă a factorilor externi [2].  

Motivația este una dintre cele mai importante componente când vine vorba de formarea și dezvoltarea învățării 

autodirijate la elevii ciclului primar, ea are un rol crucial în activitatea de învățarea a copilului, și ca urmare în formarea 

personalității lui. 

Astfel, indiferent de vârsta pe care o are elevul este necesar „să accentuăm latura pozitivă a motivării lui și să 

reducem pedepsele pe care le aplicăm, cu scopul de a întări un comportament pozitiv.” 

În continuare enumăr o serie de metode, tehnici propuse atât elevilor, cât şi profesorilor, părinţilor în ajutorarea 

elevilor să depăşească eşecul şcolar. Printre căile de formare a motivaţiei şcolare mai putem enumera:  

• Crearea climatului psihologic în clasă; 

• Compararea copilului cu sine însuși;  

• Stabilirea contactului emoțional adecvat; 

• Dezvoltarea capacității de ascultare a învățătorilor ca manifestare a respectului faţă de elevi;  

• Empatia din partea învățătorilor;  

• Influența învățătorilor asupra atitudinii părinților față de procesul de învățare;  

• În funcție de situație, învățătorul să manifeste diverse roluri (mamă, prieten, observator, susținător, democrat, 

autoritar, judecător, lider, intermediarul dintre părinte şi copil);  

• Găsirea tempoului adecvat al lecției. În continuare propunem câteva strategii care ar putea motiva pozitiv 

activitatea elevilor de orice vârstă 

Un rol important în reușita la învățătură îl are de asemenea şi mediul în care se desfășoară lecțiile, aspectul interior 

al clasei.  

  Stabilirea de reguli ale clasei împreună cu colectivul acesteia. Comunicarea clară a regulilor comportamentului 

social şi intelectual încă de la începutul anului şcolar este esenţială atât pentru managementul clasei şi în acelaşi 

timp pentru prevenirea unor comportamente deviante şi în acelaşi timp încurajarea elevilor în adoptarea unor 

atitudini demne de apreciat. 

  Personalizarea clasei – cu diverse desene, sau orice alte activități prin care se fac remarcați elevii clasei. Aspectul 

interior al clasei reprezintă o formă de întărire a imaginii de sine, a identității sociale a elevului dar în același timp 

ele presupun încurajarea unor astfel de activități ce îi fac „celebri” pe aceștia.  

  Cunoașterea elevilor este de asemenea un element important în motivarea elevului la acțiuni de colaborare şi 

implicare în actul instructiv-educativ. Respectul faţă de elevi este demonstrat prin atenția pe care i-o acordă cadrul 

didactic elevului. Memorarea numelui, a preferințelor sale, a relațiilor cu colegii sunt câteva aspecte importante 

care îi creează elevului încredere în sine, îi întăresc sentimentul de siguranță şi apreciere personală.  

 Implicarea activă a elevilor în activitatea de învățare. (Activități în grupuri mici, interactive sunt considerate ca 

fiind cele mai eficiente pentru prevenirea problemelor de disciplină.) Există, de asemenea, câteva artificii care pot 

determina o mobilizare atenţională din partea elevilor: controlul vocii, contactul vizual, organizarea timpului în 

sarcini.  
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 Rezolvarea imediată a problemelor apărute – care se poate manifesta fi e prin controlul proximității ( adică 

apropierea fi zică a profesorului faţă de elevul deviant inhibă comportamentul respectiv); recurgerea la regulă; 

comunicarea asertivă.  

 Realizarea unei evaluări care să permită recompensarea fiecărui elev la intervale scurte de timp, cu tratarea 

diferențiată a elevului.  

 Recompensarea şi stimularea elevului față de oricare comportament sau activitate demnă de luat în calcul care 

sporește stima de sine al acestuia şi îl motivează să acționeze la fel şi pe viitor. 

 Există diverse mijloace de stimulare:  

▪ obiectuale – cadouri, premii;  

▪ simbolice – obiecte cu semnificație care se pot preschimba în alte obiecte cu valoare recompensativă  : buline de 

diverse culori, acumularea de jetoane, feţe luminoase etc. (toate acestea sunt elemente de motivare a preșcolarilor 

şi școlarilor mici cu predilecție); 

▪ activități – jocul, dansul, mersul la cinema, sau diverse ieșiri în natură cu întreg colectivul clasei;  

▪ sociale – lauda, încurajarea, aprecierea.  

În concluzie, motivația reprezintă o forță motrică a dezvoltării umane, deoarece selectează, asimilează și 

sedimentează în copil influențe externe. Profesorul trebuie să dea dovadă de sensibilitate și dragoste pentru copii, de 

capacitatea de anticipare și de cunoaștere a copiilor, de empatie și echilibru afectiv.  
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STILURILE DE ÎNDRUMARE PARENTALĂ ŞI AUTONOMIA LA ȘCOLARUL MIC 

Prof. înv. primar Purdilă Cătălina 

 Școala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni 

 

Izvorâtă din realitatea educațională contemporană tema lucrării prezintă o relevanță majoră fiind conținută și de 

idealul educațional al școlii românești. "Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și 

armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome si creative.” 

  Identificăm trei dimensiuni ale relevanței: socială, psihologică și pedagogică. Cu alte cuvinte, formarea 

personalitatii autonome corespunde unor cerinte sociale, răspunde nevoilor si posibilităților indivizilor și poate fi transpusă 

practic în planul instructiv – educativ. 

Școlarul mic se detaşează de familie la intrarea în clasa pregătitoare pentru a dispune de suficient spaţiu pentru a 

se putea dezvolta. De aici nevoia lui de autonomie. Numai  că autonomia nu are o apariţie bruscă, ci beneficiază de o 

dinamică specifică, fiind influenţată de o serie de factori. 

 Relaţiile din familie sunt pentru copil, exerciţiul şcolaritării primare şi modelul viitorului. Dezvoltarea acestuia 

este determinată de modul în care el îşi ia startul între membrii grupului familial şi de felul cum este încurajat sau limitat 

de aceştia. Aici intervin și dificultățile în cadrul acestor relații ce  au un specific aparte pentru fiecare vârsta în parte.  

Dificultăţile se extind şi la vârsta şcolară determinate fiind de nevoia adaptării atât a copilului cât şi a părintelui la noua 

situaţie socială şi la provocările ei. Sărăcia sau bogăţia stimulărilor în relaţia cu părinţii la primele vârste sunt criterii pentru 

construirea personalităţii. 

Aceste relaţii părinte-copil nu sunt altceva decât manifestarea concretă a stilurilor de îndrumare parentală. 

Expresia stil educativ este utilizată într-un sens relaţional: ea vizează natura şi caracteristicile raporturilor familiale în 

cadrul cărora se utilizează procesul educativ, fiind adesea înlocuită în literatura de specialitate cu termeni ca „atmosferă 

familială”, „climat educativ (familial)”, „tehnici de influenţă”. Tocmai această influenţă a stilurilor parentale asupra 

dezvoltării copilului am încercat să o surprin în lucrarea de față. 

• Obiectivul central al acestei lucrări a fost acela de a verifica, pe baza documentărilor teoretice si prin 

desfășurarea unei cercetări ce are în prim plan pe elevii claselor I-IV( cei de clasa pregătitoare având 

dificultăți în parcurgerea chestionarelor), dacă există un efect al stilurilor de îndrumare parentală asupra 

autonomiei școlarului mic. 

• De asemenea, am dorit sa identific influențele genului biologic și  vârstei asupra autonomiei pentru a 

verifica dacă școlarii din clasele I-II au o autonomie diferită ca nivel de manifestare de a școlarilor din 

clasele III- IV și fetele manifestă un grad mai scăzut de autonomie decât băieții . 

În vederea realizării obiectivului propus, am utilizat urmatoarele instrumente de cercetare: 

1. Scala de evaluare a autonomiei școlarului mic(AISA) prin care am operaționalizat conceptul de autonomie in doi 

factori: independenţă și solitudine.  

2.Scala de evaluare a stilului educațional parental (SESEP) cu ajutorul căreia am operaționalizat conceptul de stil 

educational parental in 4 factori:AUTORITAR, NEGLIJENT, DEMOCRATIC, PERMISIV 
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În urma desfășurării cercetării și a analizei și interpretării rezultatelor putem extrage următoarele concluzii: 

Ipoteza generală 1 conform căreia autonomia este influenţată de vârsta şi genul biologic al subiectului se 

confirmă parţial în sensul că din cercetare reiese că școlarii din clasele III-IV au un nivel de autonomie semnificativ mai 

ridicat în comparaţie cu școlarii din clasele I-II, ceea ce duce la confirmarea ipotezei secundare 1, dar nu se constată că 

fetele ar avea un nivel mai scăzut de autonomie comparativ cu băieţii, ceea ce duce la infirmarea ipotezei secundare 2. 

În cazul ipotezei generale 2 conform căreia nivelul stilurilor parentale influențează autonomia, am obţinut 

confirmarea doar a ipotezei secundare 4, unde am constata existenţa unei diferenţe semnificative între autonomia subiecţilor 

care apreciază părinţii ca fiind neglijenţi în comparaţie cu autonomia subiecţilor ai căror părinţi sunt apreciaţi ca având 

scoruri scăzute la stilul neglijent. 

Celelalte ipoteze secundare ce vizează stilurile autoritar, democratic şi permisiv au fost infirmate, în sensul că 

acestea nu determină un nivel al autonomiei mai mare sau mai mic comparativ cu părinţii ale căror scoruri la aceste stiluri 

sunt mai mici. 

Dificultăţile cercetării au fost determinate de capacitatea scăzută a școlarilor mici de  a-şi evalua obiectiv părinţii 

ceea ce cred ca a influenţat sensibil rezultatele cercetării, în sensul că datorită dozei de subiectivism  și incapacității acestora 

de a realiza diferențieri fine la nivelul conceptelor cuprinse de itemii din chestionare, specifică vârstei studiate, s-ar putea 

ca datele reale din teren să fie sensibil diferite de cele prelucrate. Prin urmare cercetarea de faţă poate fi completată prin 

administrarea unui chestionar privind evaluarea stilului părinţilor școlarilor mici chiar părinților, pentru a se stabili dacă 

între cele două evaluări există concordanţe. 

Corelând aspectele teoretice cu cele practice putem extrage câteva principii fundamentale ce contribuie subtanțial 

la dezvoltarea autonomiei:  principiul empatiei, principiul libertății de alegere, principiul încrederii, principiul încurajării, 

principiul autoevaluării, principiul ascultării active, principiul motivației etc. Chiar dacă cercetarea ,cu limitele ei, nu a 

putut valida în totalitate influența acestora, multe din ele fiind caracteristice stilului parental democratic, a cărui influență 

asupra autonomiei a fost invalidată, argumentația teoretică poate susține acest raționament. 

 Întreg demersul de documentare–elaborare–acţiune-reflecţie a acestei lucrări sper să ne conducă către  

(re)descoperirea misiunii pe care o avem în calitate de educatori şi părinţi: de a contribui la dezvoltarea de la vârstele mici 

a unor comportamente durabile,  de autonomie, ce reprezentă pilonul fundamental pe care se vor sprijini demersurile 

educaţionale ulterioare, căci a fi capabil să acţionezi cu o autonomie crescândă înseamnă, de fapt, a învăţa să fii . 
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PROIECT DIDACTIC 

 

 

Prof.înv.primar Marian Gina Mariana 

Școala Gim. ,,Gh.Lazăr,,-Zalău 

 

 

 

Clasa a II-a  

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și explorarea mediului 

DISCIPLINA: Matematică 

TEMA LECȚIEI: :  Compunere și rezolvare de probleme 

TIPUL LECȚIEI:  Consolidare 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

● O1- să verbalizeze răspunsul corect al problemelor; 

● O2- să compună cerința problemei pe baza operațiilor de adunare și scădere; 

● O3- să respecte etapele rezolvării unei probleme; 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

● Forme de organizare: frontal, individual 

● Metode și procedee folosite: explicația, conversația, exercițiul, problematizarea 

● Mijloace didactice: jetoane, manual, caiete, tablă, bulinuțe, frunze, copăcel. 

 

DURATA: 50 de minute 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

ETAPELE 

LECȚIEI 

ACTIVITATEA STRATEGIA DIDACTICĂ 

 PROPUNĂTOAREI ELEVILOR METODE ȘI 

FORME DE 

ORGANIZAR

E 

MIJLOAC

E 

1.Moment 

organizatoric 

-se aerisește sala de clasă 

-se pregătesc materialele necesare desfășurării 

lecției 

-„Bună ziua, dragi elevi! Numele meu este 

Lavinia, iar astăzi vom desfășura ora de 

matematică împreună.” 

 

-își pregătesc materialele 

necesare 

-„Bună ziua, Gina!” 

 

frontal 

 

2.Verificarea temei Se realizează controlul cantitativ și calitativ al 

temei pentru acasă. 

 

Se citesc rezultatele exercițiilor de la temă, iar 

dacă cineva nu a înțeles un exercițiu îl facem la 

clasă. 

 

-Sunt atenți la rezultate, iar 

dacă este cazul corectează. 

Frontal 

 

 

Individual  

 

Caietele de 

temă 

3.Reactuallizarea 

cunoștințelor 

„-Dragii mei, vom juca un joculeț. Eu vă pun 

câteva întrebări, iar voi va trebui să răspundeți 

oral.” 

  ,,-Care este jumătatea numărului 100?,, 

  ,,-Care sunt vecinii numărului 836?,, 

 

  ,, Care este dublul numărului 50?,, 

 

  ,, Cât este 148 mărit cu 2?,, 

  ,,Care este cel mai mare număr par format din 

două cifre?,, 

 

  ,,Care este cel mai mic număr impar format din 

trei cifre?,, 

 

 

 

 

-Jumătatea numărului lui 100 

este 50. 

-Vecinii numărului 836 sunt 

835 și 837. 

-Dublul numărului 50 este 

100. 

- 148 mărit cu 2 este 150 

-Cel mai mare număr par 

format din două cifre este 98 

- Cel mai mic număr impar 

format din trei cifre este 101. 

 

 

 

-frontal 

 

 

 

 

-individual 

 

-conversația 
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  ,,Cum se numesc numerele care se adună?,, 

 

  ,,Cum se numește rezultatul adunării?,, 

  ,,Cum se numește numărul din care se scade?,, 

 

  ,,Cum se numește numărul care se scade?,, 

 

  ,,Cum se numește rezultatul scăderii?,, 

   

- Numerele care se adună se 

numesc termeni 

 

- Rezultatul adunării se 

numește sumă 

- Numărul din care se scade se 

numește descăzut. 

-Numărul care se scade se 

numește scăzător 

 

-Rezultatul scăderii se 

numește diferență. 

 

 

 

 

 

3.Captarea atenției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-voi expune pe tablă 6 jetoane, din care 3 vor fi 

cu exerciții, iar 3 vor conține enunțul problemei 

de la fiecare exercițiu. 

-pe o coloană vor fi aranjate jetoanele cu 

probleme, iar pe a doua coloană vor fi aranjate 

jetoanele cu enunțurile problemelor de la 

jetoanele din prima coloană. 

 

 

 

 

 

 

-voi chema la tablă câte un elev pentru a realiza 

corespondența între exercițiu și problemă 

 

 

  

 

 

 

 

 

-elevii sunt atenți la idicații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-explicația 

 

 

 

 

 

 

-frontal 

 

 

 

 

 

 

 

-observația 

 

 

 

 

 

-conversația 

 

 

 

 

 

Într-o livadă sunt 300 de peri 

și 100 de meri. Câți pomi sunt 

în total în livadă? 

La un magazin s-au adus 880 de 

pâini albe și cu 180  mai puține 

pâini negre. Câte pâini negre s-au 

adus la acel magazin? Ana are 200 de lei, ea mai 

primește 100 de lei de la părinții 

ei. Din suma primită cheltuie 50 

de lei. Câți lei îi mai rămân Anei? 

300+100 

880-180 

200+100-50 
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4.Anunțarea titlului 

lecției 

-după ce elevul a facut corespondența între 

primul exercițiu și problemă îl voi întreba: 

,,Ce reprezintă  numărul 300?,, 

,,Dar numărul 100?,, 

,,De ce problema se rezolvă prin operație de 

adunare?,, 

-îl voi ruga pe elev să rezolve problema la tablă 

,,Ce reprezintă numărul 400?,, 

-voi repeta aceeași procedură la fiecar 

 

 

 

 

-„Dragii mei, în continuare vom compune și 

rezoolva câteva probleme împreună. Vă rog să 

vă deschideți caietele și să vă notați  data de 

astăzi și titlul ,,Compunere și rezolvare de 

probleme,,. Dacă veți fi hărnicuți la sfărșitul orei 

veți primi o surpriză.” 

-elevul realizează 

corespundeța 

 

 

,,Numărul perilor.,, 

 

,,Numărul merilor.,, 

 

 

 

 

300+100=400 

 

 

,,Numărul pomilor din 

livadă.,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Elevii ascultă și își notează în 

caiete data și titlul lecției. 

-exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-frontal 

 

-conversația 
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5.Dirijarea învățării Pe tablă va fi expus copăcelul toamnei din care 

au căzut două frunze. Pe prima frunză vor fi 

scrise două numere, iar pe cea de-a doua frunză 

vor fi 3 numere. Elevii vor trebui să compună 

probleme atât cu operații de adunare, cât și cu 

operații de scădere, iar pe urmă să le rezolve.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-frunze 

 

 

 

 

-copac 

 

 

 

 

-caiete 

 

 

 

-tablă 

350 

200 
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,,-Dragii mei, pentru că a venit toamna, după 

cum observați, din copăcel au căzut două frunze. 

Haideți să vedem ce se ascude în spatele 

frunzei.,, 

-voi numi un elev pentru a întoarce prima frunză 

,,Ce este scris în spatele frunzei?,, 

 

,,Care sunt cele două numere?,, 

,,Foarte bine!,, 

-îl voi ruga pe elev să își ocupe locul 

,,Cu aceste două numere va trebui ca noi să 

alcătuim probleme.,, 

,,Cel fel de operații putem folosi pentru 

alcătuirea problemei?,, 

-pentru început le voi da un exemplu: 

Într-o sală de spectacol sunt 350 de copii și 200 

de adulți. Câte persoane sunt în sala de 

spectacol? 

,,Ce operație vom folosi pentru a putea rezolva 

problema?,, 

,,Ce semn folosim la operațiile de adunare?,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-elevul întoarce frunza 

 

 

,,În spatele frunzei sunt scrise 

două numere.,, 

,,Cele două numere sunt 350 

și 200.,, 

 

,,Pentru alcătuirea problemei 

putem folosi operații de 

adunare și scădere.,, 

 

 

 

,,Vom folosi operație de 

adunare.,, 

,,La operațiile de adunare 

folosim semnul +,, 

 

 

 

 

 

 

 

-elevii alcătuiesc probleme 

 

 

 

-elevii răspund 

 

 

 

 

 

 

-conversația 

 

 

 

 

problematizarea 

 

 

 

 

 

exemplicarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

500 

250 

100 
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,,Eu v-am dat un  exemplu, iar acum vă rog să 

alcătuiți și voi o problemă cu numerele de pe 

frunză folosind operație de scădere sau adunare 

și să o rezolvați.,, 

-voi oferi ajutor dacă este nevoie 

-mai departe voi numi 2-3 elevi pentru a citi 

problema compusă și rezolvarea ei 

 

-voi solicita un elev care a compus o problemă 

folosind operația de adunare și un elev care a 

folosit în rezolvarea problemei operație de 

scădere 

-elevului care va răspunde îi voi adresa întrebări 

pe baza problemei compuse de el: 

,,Ce reprezintă numărul 350?,, 

,,Ce reprezintă numărul 200?,, 

,,De ce ai rezolvat problema folosind operația de 

adunare/scădere?,, 

 

-le voi aprecia fiecare răspuns corect 

 

-mai departe voi numi un elev pentru a veni la 

tablă să întoarcă cea dea doua frunză. 

 

,,Citește te rog ce se află pe spatele frunzei.,, 

 

-voi împărți elevii în 3 grupe, prima grupă va 

trebui să compună problema folosind doar 

adunarea, a doua grupă va trebui să compună 

problema folosind doar scăderea, iar a treia 

grupă folosind ambele operații. 

 

,,Pentru cea de a doua frunză, vă voi împărți în 3 

grupe.,, 

-le voi explica fiecărei grupe ce are de făcut  

,,Vă voi lăsa câteva minute să lucrați, iar mai 

apoi o să văd ce probleme ați compus și cum le-

ați rezolvat.,, 

 

 

 

 

 

 

 

-elevii răspund întrebărilor 

adresate 

 

 

 

 

 

,, Pe spatele frunzei se află 

numerele 500, 250 și  100.,, 

 

 

-elevii sunt atenți la indicațiile 

mele 

 

 

 

 

 

 

-elevii compun și rezolvă 

problem 

 

 

-elevii citesc problema și 

rezolvarea ei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-frontal 

 

 

 

 

 

 

-explicația 

 

 

 

-exercițiul 
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-voi numi 2-3 elevi din fiecare grupă pentru a 

citi problema și rezolvarea ei 

- le voi pune întrebări pe baza problemei 

compuse. 

 

 

 

6.Obținerea 

performanței 

-Pe tablă voi prezenta două jetoane. Pe unul 

dintre ele va fi o operație de adunare (325+223) 

și una de scădere (988-741). Elevii vor trebuie 

să compună o problemă după operația scrisă pe 

cartonaș și să o rezolve. 

,,Am observant că voi sunteți foarte istenți, dar 

ia să văd dacă veți reuși și de data aceasta să vă 

descurcați. Ce avem pe tablă?,,  

,,Ce sunt scrise pe cartonașe?,, 

,,Dragii mei, după aceste operații vă rog să 

compuneți în caiete câte o problemă și să o 

rezolvați, iar mai apoi o veți citi în fața clasei.,, 

 

-După ce elevii rezolvă cerința, vor veni pe rând 

și o vor prezenta în fața clasei 

 

-elevii sunt atenți 

 

 

 

-elevii rezolvă cerința dată 

 

 

,,Două cartonașe?,, 

 

,,Pe cartonașe sunt scrise 

operații de adunare și 

scădere.,, 

 

-elevii vin în fața clasei și 

citesc cerința compusă și 

rezolvarea ei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-frontal 

 

-explicația 

 

 

-conversația 

 

-exercițiul 

 

 

-jetoane 

 

-tablă  

 

-caiete 

 

 

 

 

 

7.Încheierea 

activității 

 

-,,Vă rog să vă notați tema pentru acasă 

exercițiul 37,38 și 40 de la pag 46/47.,, 

-voi face aprecieri generale 

 

,,Bravo, copiii! V-ați descurcat de minune azi! 

Pentru că ați fost foarte harnici, veți primi câte o 

frunzuliță,, 

 

 

 

-elevii își notează tema în 

caiete 

-frontal 

-individual 

 

-conversația 

 

-caiet 

-culegere 

-frunzulițe 

325+223 

988-741 
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TEHNICI EFICIENTE DE  

DE ÎNVĂȚARE PE CLASE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: CZIGLER RALUCA IOANA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”PETRU CUPCEA”, SUPURU DE JOS, JUD. SATU MARE 

 

               Metodele activ - participative sunt acelea care pot fi capabile să mobilizeze energiile elevului, să-l facă să 

urmărească cu interes și curiozitate lecția, să-i câștige adeziunea logică și afectivă față de cele nou învățate, care-l determină 

să-și pună în joc imaginația, înțelegerea, puterea de anticipare, memoria, etc. Aceste metode ajută elevul să caute, să 

cerceteze, să găsească singur sau în grup cunoștințele pe care urmează să și le însușească, să afle soluții la probleme, să 

prelucreze cunoștințele, să ajungă la reconstituiri și resistematizări de cunoștințe. Sunt metode care îl învață pe elev să  

învețe să lucreze independent și în grup. 

               Aceste metode plac atât elevilor cât și dascălilor. Am aplicat și eu câteva din metodele activ – participative la 

clasa pregătitoare si clasele I-IV pentru a oferi elevilor un demers didactic plăcut, modern și cu valențe formative ce 

stimulează gândirea lor. Am încercat să aplic aceste metode la disciplinele Cunoașterea mediului și Limba și literatura 

română. Eficientizarea folosirii lor este condiționată de măiestria didactică a învățătorului, de spiritul său liber, novator. 

Am constatat că timpul necesar familiarizării elevilor cu aceste metode este pe deplin compensat de eficiența lor în planul 

dezvoltării psihice. Aceste metode sunt agreate de copii, sporindu-le acestora motivația. Dacă ne dorim niște învățăcei 

flexibili și moderni în gândire este bine să introducem cât mai des metodele active de învățare în demersurile noastre 

didactice. Să nu uităm că noi, dascălii, trebuie să fim modelele lor! 

CLASA PREGATITOARE – METODA PROIECTULUI 

Metoda proiectelor  prin   activitățile  interdisciplinare influențează hotărâtor rezultatele școlarilor; Consecințele 

utilizării metodei proiectelor la grupă  sunt numeroase, școlarii dezvoltând implicare, responsabilitate și integrare socială. 

Metoda proiectelor este o strategie didactică bazată pe interese, necesitate și posibilități de dezvoltare. Ea presupune lucrul 

în echipă, interacțiunea directă, dar și brainstorming-ul, care devin mijloace de bază ale procesului educativ. Prin metoda 

proiectului se lasă copilului mai multă libertate de exprimare și acțiune și se oferă ocazii reale de a lua decizii și de a-și 

asuma responsabilități. Toate acestea duc, implicit, la crearea unei motivații puternice și la o implicare deopotrivă efectivă 

și afectivă a copiilor. Simplul fapt că sunt consultați în alegerea temelor și se ține cont de părerea lor îi face pe copii să aibă 

mai multă încredere în forțele proprii. Învățarea activă - obiectiv al procesului instructiv-educativ. Dinamismul fără 

precedent al timpului istoric actual impune învățarea de tip inovator, care are drept caracteristici esențiale: caracterul 

anticipativ și participativ. Cei patru piloni ai educației secolului XXI sunt: a învăța Să CUNOȘTI, a învăța Să FACI, a 

învăța Să FI, a învăța Să CONVIEŢUIEȘTI. 

Metoda proiectului  este o metodă activ-participativă, care încurajează plasarea copilului în situația de a explora 

și de a deveni independent. 

Metoda proiectului se opune instruirii de tip verbalist prin concentrarea elementelor instruirii active, prin acțiune 

practică,în grădiniță fiind transferată ca metodă de cercetare pe o anumită temă, îmbinând cunoștințele teoretice cu 

activitatea practică. 

      După administrarea fișelor , copiii au fost împărți în două grupe, iar activitatea de predare s-a desfășurat în același timp 

pentru a nu influența rezultatele, moment concretizat în etapa experimentală.  

Clasa a avut parte de o lecție clasică în care s-a predat povestea ,,Ciuboțelele Ogarului ’’ de Călin Gruia,  am discutat 

frontal câteva elemente de interpretare,   am identificat personajele și trăsăturile lor de caracter. 
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La final, au primit testul de evaluare, iar rezultatele lui au fost, de asemenea, înregistrate. Cealalta grupa a  avut parte de o 

lecție în care s-au utilizat metode pentru dezvoltarea gândirii critice.  

Așadar, după citirea textului, școlarii au identificat personajele, au evidențiat trăsăturile lor . Cu ajutorul metodei 

mozaicului școlarii, împărțiți pe grupe, au reușit identificarea : timpul, spațiul, acțiunea, personajele, instanțe narative, 

discutând despre fiecare dintre ele.  

Etapa reflecției a fost marcată de aplicarea testului de evaluare , același pe care l-au rezolvat și preșcolarii din 

grupa de control, aceasta fiind etapa de control.  

Rezultatele au fost înregistrate și comparate, subliniind câteva aspecte. 

Centralizarea răspunsurilor la fișele de lucru, analizând rezultatele testelor și analizând comportamentul 

subiecților în cadrul investigației, am reușit formularea mai multor concluzii privind influența metodei proiectelor asupra 

rezultatelor școlarilor. 

Utilizarea  metodei proiectului îmbunătățește imaginea pe care o au școlarii asupra actului predării și asupra scolii. 

Centralizând răspunsurile am constatat că  toți cei chestionați au  participat  cu interes la activitățile  în care li se 

cere să lucreze pe perechi sau pe grupe, apoi să prezinte produsele și să-i evalueze și pe colegii lor, deducându-se de aici 

că postarea școlarului  în centrul actului didactic reprezintă deja o necesitate. 

  În urma activităților,  în care tehnicile interactive sunt des utilizate, preșcolarii au dobândit încredere în ei și în cel 

de la catedră, s-au obișnuit să dezbată ceea ce îi deranjează sau nu le este clar, au învățat să comunice și au înțeles că între 

ei și profesor chiar există un dialog. Văd acum în cel de la catedră un îndrumător, un consilier, un confident și un sprijin în 

orice problemă.  

Integrarea metodei proiectelor în program îmbunătățește coeziunea clasei. 

În urma aplicării metodei proiectelor, relațiile dintre copii sunt vizibil îmbunătățite, aceștia continuând să discute pe 

marginea subiectelor abordate sau a produselor realizate de ei chiar și în cadrul activităților liber alese . Se observă că și 

școlarii mai puțin implicați, mai puțin sociabili ajung să participe la aceste discuții. Elevilor   li se dezvoltă respectul pentru 

opiniile celuilalt, simțul responsabilității, al implicării și se observă că problemele de integrare socială se ameliorează.  

Toți școlarii (100%) au observat o schimbare în bine a atmosferei din grupă în urma orelor în care se utilizează activitățile 

interdisciplinare.  

  Am remarcat că elevii se raportează la munca pe grupe în cadrul activităților chiar și atunci când se văd prin ochii 

celorlalți. 

Utilizarea metodei proiectelor îmbunătățește frecvența elevilor la scoală. 

Centralizând răspunsurile  am observat că activitățile dinamice, interesante determină elevii să vină cu drag la 

scoală. Am fost surprinsă plăcut să constat că activitățile pe bază de proiect s-au bucurat de prezență foarte bună (concluzie 

desprinsă din răspunsurile lor, dar și din rezultatele obținute). 

CLASA I – METODA „ȘTIU / VREAU SĂ ȘTIU / AM ÎNVĂȚAT” 

 Această metodă pornește de la premiza că informația anterioară a elevului trebuie luată în considerare atunci când 

se predau informații noi.  Prima etapă este cea a împărțirii pe grupe/perechi a elevilor de către cadrul didactic, apoi să își 

noteze fiecare ceea ce știu despre activitatea dată. În prima coloană elevii notează informațiile pe care grupele/perechile le 

consideră cunoscute. Solicitându-i pe elevi să identifice lucrurile pe care le știu, îi ajutăm să își îndrepte atenția și asupra 

lucrurilor pe care nu le știu. În a doua coloană elevii vor nota întrebările care apar în legătură cu tema abordată. Aceste 

întrebări au rol semnificativ în orientarea și personalizarea lecturii. În a treia coloană ”Am învățat” se trec răspunsurile 

găsite la întrebările formulate anterior. Completarea tabelului se efectuează în concordanță cu etapele lecției. 
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CLASA a-II-a -TEHNICA GRAFFITI 

Este o tehnică de organizare grafică a cunoștințelor. 

Activitatea poate fi organizată pe grupe, fiecare primind o altă sarcină. 

Etape: Comunicarea sarcinii, schimbarea foilor între grupuri, completarea foii cu idei în celălalt grup, returnarea foilor 

către grupurile inițiale, analiza și sintetizarea ideilor în grupuri, afișarea posterelor și prezentarea lor 

Avantaje: posibilitatea de a citi răspunsurile colegilor, de a răspunde, de a compara răspunsurile, de a face unele completări 

sau corectări. 

CLASA a-IV-a – DIAGRAMA VENN 

Este formată din două sau mai multe cercuri care se suprapun parțial. 

În intersecția cercurilor se notează asemănările, iar în spațiile rămase libere din cercuri se notează deosebirile dintre aspecte, 

idei sau concepte. 

Activitățile de învățare descrise în această cercetare sunt doar câteva din multitudinea de tehnici de predare care 

sunt adecvate elevilor. Există moduri diferite de a prezenta informația și de a iniția discuția în rândul elevilor, unele din 

aceste strategii sunt potrivite pentru grupuri mai mari sau pentru a prezenta un subiect, în timp ce altele sunt potrivite pentru 

grupuri mai mici. Cele mai multe tehnici prezentate se concentrează pe participarea și interacțiunea în grup. Ele oferă 

elevilor posibilitatea de a pune întrebări, de a împărtăși idei sau de a discuta conținutul informațiilor. 

                 Demersurile didactice propuse se bazează pe câteva principii legate de învățare: 

În clasă să se realizeze un mediu care conferă încredere. 

Colaborarea în timpul activităților să se bazeze pe respect între membrii grupului. 

Învățarea să fie îmbogățită prin studiul individual și prin interacțiunea în cadrul grupului. 

Prin acest tip de învățare să se permită fiecărui elev să se formeze astfel încât să își poată defini propriile valori și să 

găsească modul prin care își poată clarifica propriile puncte de vedere. 

CONCLUZIE 

             Alegerea celor mai potrivite metode folosite la clasă este influențată de experiența și stilul de predare al fiecărui 

învățător, dar și de individualitatea şi particularitățile specifice fiecărei clase. 

              Metoda este tehnica prin care conținutul este comunicat cu scopul de a atinge obiectivele formării. 

               Metoda trebuie să: 

• acopere componentele vizate în procesul de învățare: cunoștințe, atitudini, abilități; 

• fie adaptate la particularitățile de vârstă ale elevilor; 

• reflecte modelul învățării; 

• fie compatibile cu experiența dobândită anterior de către elevi; 

• fie în conformitate cu abilitățile dobândite de învățător în urma formării sale continue. 

 

Bibliografie: 

Lucrare de licență, 2013, ”Factori care intervin în asimilarea cunoștințelor” 
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LESSON PROJECT - Business Letter Writing 

 
CONF. UNIV. DR. ALINA POPESCU OVIDIUS  

UNIVERSITY OF CONSTANTA, FACULTY OF LETTERS  

 

Name: Assoc. Prof. Alina Popescu, PhD  

Date: 6th October 2021  

Class: 12 th grade, Advanced 

Lesson: Letters of Complaint 

Time: 1 hour and 40 minutes  

Skills: writing, reading, speaking and listening  

Objectives  

• to identify the circumstances requiring a letter of complaint or an adjustment letter 

• to identify various types of complaints 

• to mention the causes likely to engender a complaint  

• to analyze the structure of a complaint/adjustment letter 

• to complete a gapped complaint/adjustment letters 

Methods-  presentation, example, explanation, conversation, exercise 

Teaching aids: laptop, video projector, hand-outs 

Organization: class-work, individual work, pair-work, group-work  

Bibliography: 

• Ashley, A. (2003), Oxford Correspondence Workbook, Oxford: OUP 

• Chiriacescu, A., Hollinger, Al. (1999). Corespondență de afaceri în limbile romană și engleză. Bucuresti: Teora 

• Naterop,B. J., Weis, E., Haberfellner, E. (2002). Business Letters for All, Oxford: OUP 

• Popescu, A. (2009). Writing for Business, Editura Europolis, Constanţa  

• Webster's Dictionary (online), https://www.merriam-webster.com/dictionary/dictionary  

Procedure 

Instructor’s activity -Presentation  

After closing a deal and signing a contract, both seller and buyer are expected to fulfill their specific obligations as 

stipulated in the contract. However, in both domestic and international trade, plenty of difficulties can occur. Things which 

do not go according to plan, or the terms of agreement, errors or delays can cause discontents and are likely to lead to 

complaints.  

Conversation  

When things do not go according to the plan, who should be held responsible for this? 

Presentation of slide 1.  

Complaints can be caused by  

1. Seller’s fault 

2. Buyer’s fault 

3. The fault of both parties 

4. Force majeure 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/dictionary
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There are some other cases, in which neither party is at fault. We usually term such cases as force majeure (in natural 

disasters, for instance).  

Presentation of slide 2 

The buyer’s complaints can be generated by: 

1. a fault in the quantity or quality of the product /service 

2. non-observance of the buyer ‘s instructions regarding packaging, marking, shipment, warehousing and 

insurance=damage of the product during shipment  

3. delay in delivery  

4. faulty documents 

What circumstances or events can generate the buyers’s complaint? 

Students’ activity- Expected answer: the fault of both parties 

-presentation slide 3 

The seller ‘s complaints can be generated by: 

1. buyer’s failure to observe payment terms: e.g. delayed payment 

2.  failure to notify the buyer about the shipment 

3. faulty documents 

Considering the main causes that can generate complaints, we can identify the following types of complaints:  

Types of complaints: 

1. Complaint letter concerning quality 

2. Complaint letter concerning quantity 

3. Complaint letter concerning bad/faulty packing and damaged goods 

4. Complaint letter about delay in delivery 

5. Complaint letter about price and faulty documents 

6. Reminders-usually for delayed payment 

-discussion   

What does /do the first sentence (s) express? 

Students’ activity- Expected answer: reference to the order/contract and background information. 

What information does the body of the letter/the last paragraph offer? 

Students’ activity- Expected answer: Full description of the problem, specific mentioning of cause and effect/ 

suggestions about remedies, compensations the warning  

Presentation of slide 4  

Letters of complaint usually include the following ideas: 

1. Background-reference to the order/contract  

2. Problem - cause and effect  

3. Solution  

4. Warning (optional)  

5. Closing 

When should the complaint be sent? 

Students’ activity- Expected answer: as soon as the error has been identified 

What should the complaint demand? 

Students’ activity- Expected answer: careful investigation of the problem and compensations 
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How should the buyer prove the existence of an error? 

Students’ activity- Expected answer: By enclosing documents to testify this (a testimony) 

What kind of language should be used in a complaint? 

Students’ activity- Expected answer: A discourse that avoids unnecessary accusations / a precise and objective style  

Presentation of slide 5  

A letter of complaint needs  

1. to be submitted immediately after the damage/error has been noticed 

2. to demand the careful investigation of the problem  

3. to be accompanied by testifying documents 

4. to demand a solution to the problem 

5. to express the confidence that the complaint will be satisfactorily solved 

6. to be written in an impersonal and constructive manner, avoiding unnecessary accusations 

7. to express appreciation of the services offered by the partner, prior to this complaint 

Students’ activity- individual exercise: solving a fill-in exercise (gapped letter of complaint) on HANDOUT 

In most cases, complaints are well –founded or genuine. In other cases, the complaint arises out of a misunderstanding. 

What course of action can the seller /provider of services take after receiving a complaint? 

Presentation of slide 6  

-presentation of a pattern of an adjustment letter admitting /rejecting the error 

-discussion on the layout and content of the letters 

-completion of a gapped text  

Evaluation stage 

 

Handout- Reply to complaint of inferior quality of a consignment of spare parts 

Dear Sirs,  

 

We are in receipt of your email dated….in which you informed us that our last consignment of spare parts was claimed by 

your client as being defective. 

 

We discussed the situations with the manufacturers and they found that due to an oversight on their part, some retraded 

spare parts, which were to be sent to another client , were packed for you. We told the manufacturers how greatly concerned 

we  were over your disappointment with the quality of their products as you had already supplied them to a new client. 

 

They expressed their regret for this embarrassing situation, and we have arranged with them for the dispatch of 

replacements, duty paid.  

 

We sincerely apologize for the inconvenience caused to you and will take all possible steps to ensure that such a mistake 

will not occur again.   

 

Yours faithfully,  
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PREDAREA GEOGRAFIEI ÎN PANDEMIE 

 

Profesor Buga Ionela Mădălina 

Liceul Teoretic ,,Ioniță Asan”, Caracal, Olt 

 

Derularea procesului instructiv-educativ, în perioada actualei pandemii de COVID-19, a fost și încă este o piatră 

de încercare pentru toți actorii actului educațional. Ca profesor de geografie, am încercat să mă adaptez din mers la noile 

schimbări, să-mi cresc eficiența în cadrul lecțiilor susținute online, dar, în același timp, mi-am dorit să mă 

formez/perfecționez continuu. După părerea mea, până la momentul închiderii școlilor, ca urmare a înmulțirii numărului 

de îmbolnăviri, nu am conștientizat, părinți, profesori sau elevi, cât de bine era la școală, cât de valoroasă este instruirea 

față în față etc. 

În cele ce urmează voi reda, metodele didactice, strategiile didactice, mijloacele ș.a. utilizate personal în predarea 

geografiei online, cu ajutorul cărora am încercat să creez lecții cât mai  atractive, mai ușor de înțeles, care să respecte 

normativele aflate în vigoare, specifice disciplinei mai sus menționate. 

Am încercat, pe tot parcursul lecțiilor, pe care le-am susținut prin întâlnire tip meet, pe platforma google 

classroom, să mențin un dialog deschis, continuu, formativ, cu elevii mei, care să faciliteze înțelegerea, interpretarea și 

cunoașterea noțiunilor geografice. Lecțiile debutau prin înțelegerea importanței noțiunilor predate, sau de ce ar fi necesar 

ca noi, oamenii, să cunoaștem acele fenomene și procese geografice. Adresam întrebări cât mai scurte, clare și concise, 

așteptând cu răbdare ca elevii să gândească, să formuleze și să răspundă cât mai bine, cât mai complex, pe înțelesul lor, 

utilizând, pe cât posibil terminologia de specialitate. 

După lămurirea acestei problematici, făceam legătura cu noțiunile predate anterior, fixând cunoștințele, detaliind 

și explicând ce era neclar, furnizând împreună, profesor și elevi, noțiuni sau detalii mai puțin cunoscute despre tematica în 

cauză. În predarea noilor noțiuni de geografie, m-am axat fie pe realizarea unei sinteze sau scurte prezentări a lecției, în 

format World, asemenea schemei realizate pe tablă, în sala de clasă, fie pe o prezentare power- point, ambele conținând 

câteva elemente, în concepția mea de o importanță majoră pentru a facilita înțelegerea cât mai clară și reținerea cu ușurință 

a informațiilor geografice: 

 Titlu lecției – scris clar, cu majuscule, și, eventual capitolul din care face parte lecția respectivă; 

 Definiții ele noilor termeni/noțiuni; 

 Posibile cauze sau factori declanșatori, consecințe, dar și măsuri de combatere sau prevenire ș.a. 

 Exemple concrete din realitatea înconjurătoare, din natură, pentru o înțelegere și o fixare cât mai eficientă 

și mai reală; 

 Tipologia sau clasificările specifice; 

 Imagini, fotografii din arhiva personală sau de pe internet, scheme și grafice, schițe, desene ș.a., toate 

având același rol de a fi atractive pentru elevi, ușor de înțeles și de reținut etc., neuitând, bineînțeles, a le 

preciza, la Bibliografie, sursele citate sau linck-urile utilizate în prezentarea noilor noțiuni; 

 Bibliografie. 

Pentru fixarea cunoștințelor, am creat pe platforma google classroom, teste/chestionare cu limită de timp, 

programate a se desfășura la o anumită oră, cele mai bune și complete răspunsuri urmând a fi evidențiate/notate. 

Prin această modalitate de concepere a lecțiilor, caietul de clasă nu a mai fost obligatoriu, elevii găsind postate 

lecțiile pe platformă, în ordine cronologică, iar cei cu posibilități materiale și-au realizat un portofoliu, prin listarea lecțiilor 

încărcate în timpul desfășurării orelor de geografie. 
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De asemenea, în conceperea lecțiilor la disciplina geografie, am utilizat și alte aplicații sau platforme, pe care le-

am analizat și descoperit personal, sau în cadrul programului CRED, cum ar fi: platforma KAHOOT, google jamboard, 

platforma Wordwall, Socrative ș.a. 

Am menținut o colaborare continuă cu profesorii, respectiv colegii de specialitate, dar și de alte specialități, din 

școală, oraș, și chiar la nivel județean, pentru o cât mai bună informare și optimizare a învățământului geografic 

preuniversitar, în această perioadă greu încercată. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

MITRICĂ FLORIANA CORNELIA  

 G.P.P. ,,Floare de tei” –  

structură a Școlii Gimnaziale ,,Virgil Mazilescu”, Corabia, Olt 

 

GRUPA:  MIJLOCIE 

TEMA  ANUALĂ  DE  STUDIU:  „CE ȘI CUM VREAU SĂ FIU?” 

TEMA PROIECTULUI: “HĂRNICIE, CINSTE, BUNĂTATE” 

    TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „INSECTE DIN GRĂDINA MEA ” 

     TEMA ZILEI: INSECTE HARNICE ȘI DARNICE 

     FORMA DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRATĂ 

TIPUL ACTIVITĂȚII:   MIXTA  

COMPONENȚA ACTIVITĂȚII: ADP, ALA I, ADE, ALA II 

FORME DE ORGANIZARE: FRONTAL, PE GRUPURI, INDIVIDULAL; 

LOCUL DESFĂȘURĂRII- SALA DE GRUPĂ; 

DURATA:1 ZI 

                                                    

ACTIVITATI DE ÎNVĂȚARE 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 

 Întâlnirea de dimineaţă:  

Salutul-Buna dimineața,  insecte hărnicuțe! 

Împărtășirea cu ceilalți : Insecte 

Activitatea de grup ,,Albinuța Hărnicuța,, -prezentare PPT 

              Noutatea zilei:,,Surpriza ZÂNEI ALBINUȚĂ,,   

             Mesajul zilei:,,ALBINA –model de harnicie,, 

              Rutine : Prezența, calendarul naturii, servirea micului dejun, deprinderi de igiena și autoservire                                

Tranziţii: Albinița mea 

             Cântec: „Bună dimineața!” 

      Joc cu text și cant:”Dansează hopa-hopa” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE  

ALA I:  Joc de masă : ,,Din jumătăți - întreg,, 

              Construcții: ,, Stupul,, 

              Artă: ”Albinuța” - colorare 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)  

      DLC: Educarea limbajului:  ”Albinuţa hărnicuța ”  -joc didactic 

       DOS:Activitate practică :,,Albina”- asamblare, lipire 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

ALA II : Joc distractiv ,, Albinița și florile” 

    

  SCOPUL:  

    -Dezvoltarea capacității de a asculta cu atenție conținutul unui text literar demonstrând înțelegerea acestuia, educarea unei 

exprimări verbale corecte din punct de vedere gramatical. 

   - Consolidarea cunoștințelor dobândite, a unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII  

- Mesaje orale în diverse situații de comunicare; 

- Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare; 

- Activare și manifestare a potențialului creativ; 

- Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării; 

COMPORTAMENTE VIZATE 

- Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj în vederea înțelegerii și receptării lui; 
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- Compară experiențe, acțiuni, evenimente, fenomene/relații din mediul apropiat; 

- Respectă regulile de exprimare corectă în diferite contexte de comunicare; 

- Demonstreaza capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii; 

- Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative; 

OBIECTIVE: La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili: 

• O1- să formuleze propoziții cu noile cuvinte demonstrând înțelegerea acestora; 

• O2- să expună cu ajutorul imaginilor și al întrebărilor principalele momente ale povestirii; 

• O3-să despartă în silabe și să spună numarul acestora; 

• O4-să identifice sunetul inițial ; 

• O5 – să identifice personajul în urma descrierii acestuia; 

• O6- să realizeze albina asamblând și lipind materiale puse la dispoziţie; 

• O7-să construiască prin  alăturare, suprapunere şi îmbinare, cu ajutorul cuburilor, stupul; 

• O8-să mînuiasca materialele puse la dispziție; 

• O9- să respecte regulile jocului; 

• O10- să coopereze cu colegii pentru realizarea sarcinilor; 

• O11-să manifeste spirit de echipă, atitudini de cooperare și spirit de competiție;  

STRATEGII DIDACTICE: 

• METODE ȘI PROCEDEE:  observația, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, povestirea, exerciţiul, tehnica 

comunicării rotative, metoda cubului, RAI, turul galeriei, problematizarea, munca în echipă. 

• MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: laptop, cub cu imagini, imagini din poveste, flori, cuburi, şorţul povestitor, 

cerculețe negre și galbene, imagini cu insecte, lipici, antene, ochi mobili etc. 

• FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în grup, în perechi. 

• FORME DE EVALUARE: Continuă – formativă: prin observarea sistematică a comportamentului copiilor, 

observarea produselor activității, răspunsurile copiilor,  acordarea de stimulente. 

 

BIBLIOGRAFIE:  

• Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas Educațional, Bucuresti, 2005; 

• Curriculum pentru învățământul preșcolar, MECT,  2008; 

• Aplicarea noului Curriculum pentru învățământ preșcolar ,M.E.N.,2019; 

• “Metode interactive de grup”, Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Editura Arves, 2002 

                                                     

SCENARIUL ZILEI 

Rutină: Copiii vor aborda întâlnirea de dimineaţă într-o manieră optimistă şi plină de energie, deoarece ziua bună se 

cunoaşte de dimineaţă.  

„Bună dimineaţa, dragi insecte!”.  

Salutul. Așezați în semicerc, pe scăunele, copiii se salută reciproc cu expresia „Bună dimineaţa!”. salutul curgând 

firesc de la stânga la dreapta, într-o atmosferă de relaxare şi bună dispoziţie. Educatoarea va fi cea care va da startul acestui 

salut!     

Prezenţa. Se va realiza în stilul grupei:  Prezenta se va realiza cu ajutorul unor versuri: 

,,După ce ne-am adunat/Și frumos ne-am salutat/Cu toții ne-am intâlnit/ Oare cine n-a venit? 

Calendarul naturii. Consultăm buletinul meteo verbalizând acţiunea:  

“Suntem în anotimpul primăvară, luna aprilie, data 4“,”Ieri a fost miercuri, a treia  zi a săptămânii, astăzi este joi a 

patra  zi a săptămânii, iar mâine va fi vineri, a cincea zi a săptămânii. Vremea este...........,cerul este............,soarele............”.  

 Copiii vor împărtăși între ei starea emoțională mergând  pe rând la emoțiometru și poziționând acul în dreptul emoției 

simțite. Desfășuram o activitate de grup,  printr-o scurtă convorbire despre insecte, 

 Împărtășirea cu ceilalți: Preșcolarii vor vorbi despre importanța insectelor în natură “Care este rolul insectelor în 

natură?”- dezvoltarea abilităților de comunicare 
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Noutatea zilei: Educatoarea prezintă copiilor un PPT cu conținutul poveștii ,,Albinuța-Hărnicuța,,.  

       

    Prin intermediul TRANZIŢIEI :,,Albinuța mea”, copiii se îndreaptă spre centrele de joc.  

 ACTIVITĂȚI LIBER ALESE I. 

 La măsuţe  este pregătit materialul pentru următoarea activitate, iar copiii vizitează centrele descoperind materialele 

şi sarcinile din fiecare sector.  Se va da startul de începere a lucrului. Se vor îndruma copiii acolo unde vor întâmpina greutăţi, 

atenţia deosebită va fi canalizată la centrul Artă, unde se va desfăşura activitatea practică.  După terminarea lucrului la centre 

voi face evaluarea lucrărilor expuse prin metoda Turul galeriei. 

   Joc de masa: ,,Din jumătate-întreg”- asamblarea albinuței 

    Construcții: La acest centru copiii vor construi, din cuburi şi alte materiale puse la dispoziţie, prin      

       aliniere, suprapunere şi îmbinare,  “Stupul”. 

     Artă: Copiii vor colora o fișă având o albinuță de colorat.  

          Rotaţia grupurilor va trebui făcută în aşa fel încât toţi copiii să participe la activitatea principală.  

          După terminarea lucrului la măsuţe, lucrările copiilor vor fi afişate şi se vor evalua folosind metoda    ,,Turul galeriei”. 

        Tranziție:  La final se vor iniţia câteva jocuri distractive şi de mişcare menite să pună în valoare şi cunoştinţele dobândite 

în ziua respectivă dar şi alte tranziţii.  

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

       Se trece astfel la activitatea de EDUCAREA LIMBAJULUI, se intonează cântecul ,,Dansează hopa-hopa” tranziție prin 

care se realizează trecerea la cea de-a doua activitate DOS. 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE II 

La finalul activității copiii vor participa la un joc distractiv „Albinuța și florile”. 
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DEMERSUL DIDACTIC 

Eveniment 

didactic 

Obiec 

tive 

Conținutul științific Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învǎțǎmânt 

Forma de 

organizare 

Evaluare 

1.    Moment  

 organizatoric    

 Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţii. 

Întâlnirea de dimineaţă 

Copiii intră în sala de grupă şi se aşază în semicerc. 

Salutul între copii se va realiza utilizând tehnica comunicării 

rotative. 

Prezența: Educatoarea face prezența, iar fiecare copil când își 

aude numele, se ridică în picioare și spune prezent. 

Calendarul naturii: În ce anotimp suntem? În ce lunǎ suntem? 

Ce zi a sǎptǎmânii este?  Cum este vremea? 

Împǎrtǎșirea cu ceilalți: Care este rolul insectelor în natură? 

 

 

 

 

 

 

Tehnica 

comunicării 

rotative 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarul 

naturii 

Catalog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Observarea 

comportamentului inițial 

 

 

 

 

Rǎspunsurile copiilor 

2. Captarea 

atenţiei 

     Se realizează sub formă de surpriză:  educatoarea este 

îmbrăcată în albinuţă. Aceasta le spune preşcolarilor că s-a 

întâlnit cu regina albinelor care a rugat-o să se îmbrace aşa şi 

să le spună copiilor o poveste despre harnicele insecte. 

Obsevația 

Conversația 

Costum de albină Frontal  

 

 

Rǎspunsurile copiilor 

3. Anunţarea 

temei 

 Educatoarea le spune copiilor ca astăzi vor asculta o poveste, 

vor lipi, vor face prăjituri şi vor avea parte de multe surprize pe 

tot parcursul zilei. 

Conversația    

4. Prezentarea 

noului conţinut 

şi dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

   (ADE I) Educarea limbajului de astăzi se va desfășura într-o 

manieră frontală. 

Anunţarea titlului poveştii: 

 

Observația  

Povestirea  

 

 

 

Prezentare ppt 
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Astăzi educatoarea  va spune povestea : „Albinuţa şi 

soarele ”de Nina Stănculescu. 

Expunerea poveştii de către educatoare: 

Educatoarea va reda cât mai expresiv conţinutul poveştii. 

Vocea şi tonul trebuie să fie potrivite cu importanţa faptelor. 

Momentele principale ale povestirii sunt: 

1.A fost odată o albinuţă foarte harnică. 

2. Albinuţele nu aveau timp să culeagă tot nectarul florilor, 

deoarece ziua era prea scurtă. 

3.Albinele au hotărât ca Albinuţa să meargă în căutarea 

Soarelui, pentru a-l ruga să rămână pe cer mai mult timp . 

4. Albinuţa se întâlneşte cu un cuib de viespi care o ceartă 

pentru îndrăzneala ei.  

5. Albinuţa este ajutată de Albăstriţă să se odihnească, după 

care porneşte iarăşi la drum. 

6.Albinuţa se întâlneşte cu rădaşca, cea care o încurajează, 

oferindu-i suc de iarbă pentru a prinde puteri.  

7. Vremea se răceşte iar Albinuţa suferă de frig. 

8. Soarele o vede pe Albinuţă, o recunoaşte şi o aduce aproape 

de el. 

9. Albinuţa îi cere Soarelui să rămână pe cer mai mult timp 

pentru ca ele să îşi poată termina toată treaba. 

10. Soarele acceptă pentru că ştie că albinele sunt harnice şi îi 

sunt dragi. 

11. Odată cu primăvara, soarele rămâne mai mult pe cer şi 

albinele au timp să culeagă nectarul florilor. 

12. De atunci, albinele au rămas cu mijlocul vărgat de la raza 

de soare cu care acesta a prins- o pe Albinuţă pentru a o aduce 

aproape de el. 

Se vor explica cuvintele necunoscute, iar copiii vor demonstra 

că au înțeles sensul lor, formulând propoziții. 

Fixarea poveştii se realizează pe baza planului de întrebări: 

-Cum se numeşte povestea pe care aţi ascultat-o? 

-Ce se întâmpla în fiecare zi cu albinele? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ppt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 
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O1 

 

 

 

 

 

O2 

- Ce au hotârât albinele să facă pentru a avea timp să culeagă 

tot nectarul? 

- Cu cine s- a întâlnit prima dată Albinuţa în drumul ei spre 

soare? 

- Cine i-a oferit ajutor Albinuţei după ce a fost certată de viespi? 

- Cu cine s-a întâlnit apoi Albinuţa? 

- Ce se întâmplă când Albinuţa se întâlneşte cu Soarele? 

- Ce hotărăşte Soarele pentru a le ajuta pe albine? 

- Cum s-a simţit Albinuţa după întâlnirea cu Soarele? 

- Ce se întâmplă de atunci în fiecare primăvară? 

          

            Copiii vor descrie, compara, analiza, asocia stările 

emoționale ale băiatului și ale cărții în diferite momente 

rostogolind un cub. 

DESCRIE: Ce a făcut albina pentru ca ziua să fie mai lungă? 

COMPARĂ: Cum era albina și cum erau viespile? 

ASOCIAZĂ: În ce alte povești întâlnim personaje harnice? 

ANALIZEAZĂ: Cum era albina? 

APLICĂ: Tu cum demonstrezi că ești harnic! 

ARGUMENTEAZĂ: De ce a plecat albina în căutarea 

Soarelui? 

 

 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubul 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cub cu imagini 

sugestive 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Răspunsurile copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspunsurile copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 
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5.   Obținerea 

  performanței  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranziție:  ,,Fluturaşul’’ – joc cu text și cânt. 

     La centrul Artă - Domeniul Om şi Societate (ADE II): 

Activitate practică – Tema: ,,Albina” - lipire 

     Sunt prezentate materialele de lucru, copiii le intuiesc și le 

denumesc, precizând utilitatea lor. 

     Executarea exercițiilor de încălzire a mușchilor mâinii: 

                          ,,Batem palmele uşor 

                            Batem palmele cu spor 

                            1,2,3…1, 2,3 

                            Închid pumnii şi-i desfac 

                            Degetelor fac pe plac 

                            1,2…1,2 

                            Toţi suntem acum vioi.” 

    Executarea temei de către copii: 

    În realizarea temei, modalitatea de lucru este supravegheată. 

Copiii sunt ajutați dacă este cazul 

Copiii vor respecta criteriile de realizare: 

• Să asambleze părțile componente la albinei, realizând 

întregul; 

• Să lucreze îngrijit, lipind corespunzător materialul pus 

la dispoziție; 

• Să finalizeze lucrarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercuri de lipit, 

ochi mobili, 

aripioare, antene, 

aracet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea produselor 

activitǎții 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 
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6.Evaluarea 

activităţii 

 

      Se va urmǎri fixarea cunoștințelor despre povestea lecturată 

și exprimarea corectă în propoziții, precum și a albinuțelor 

realizate la activitatea practică. 

Conversația 

Turul galeriei 

 

Lucrǎrile  

 

Frontal 

 

 

individual 

Observarea produselor 

activitǎții 

 

7.  Asigurarea  

     retenției și 

    transferului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se vor iniţia jocurile: 

ALA II: Se va desfăşura jocul de mişcare   „Albinuța”.  

Pentru că au ascultat-o pe albină, aceasta hotărăște să-i 

răsplătească pe copii. Ea le propune jocul „ Albina si florile”. 

 Se prezintă copiilor conţinutul jocului. Sunt explicate regulile 

şi se  demonstrează jocul.             

   Regulile jocului sunt următoarele: 

-copiii dansează în cerc pe versurile jocului cu cânt și 

text: ”Albinuța”; un copil este în mijlocul cercului și este 

Albina. 

-,,Albinuța a zburat/Să culeagă miere/Și pe-o floare s-a așezat/ 

Și nectar îi cere./ De ghicești cum o chema/ Albiniță, dragă/ 

Cu tine o vei lua,/ Albiniță draga” 

Albina  își alege o floare și va trebui să ghicească numele ei. 

Dacă ghicește copiii cântă:   :Ai ghicit,ai ghicit/ Floarea cea 

aleasa/ Fericit, mulțumit/ Ai s-o duci acasă”, iar albino 

dansează cu floarea. Dacă răspunsul este greșit, se cântă:  N-ai 

ghicit, n-ai ghicit/ Ce bine ne pare/ De acum, ai sa fii/ Ca și 

noi, o floare.” 

Alt copil va lua locul albinei. Jocul continuă până când toți 

copiii vor fi pe rând albine. 

Executarea jocului de probă: Vom desfășura jocul de proba. 

dacă se impune voi da explicații suplimentare. 

Executarea jocului propriu-zis : educatoarea va așeza copiii în 

cerc (dacă sunt 20 de copii,vor fi 19 flori și Albiuța în mijloc). 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

Jocul 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

R.A.I. 

 

 

Flori 

din hârtie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minge 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

Copiilor 

 

 

 

 

Rǎspunsurile copiilor 
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La semnalul educatoarei, copiii pornesc jocul rotindu-șe în 

cerc, pe versurile cântecelului, timp în care Albinuța se plimbă 

în cerc.Când se încheie cântecul, Albinuța îi lege un copil și îi 

va spune numele. 

 

Jocul liniştitor: „Eu întreb, tu răspunzi!” – aşezaţi în cerc, copiii 

vor arunca o minge spre colegul preferat şi-i va pune o întrebare 

legată de activitatea din ziua respectivă. Cel care a prins mingea 

va răspunde, şi la rândul lui va întreba alt coleg despre 

activităţile preferate din ziua respectivă. 

8. Încheierea 

activității 

 Educatoarea va face aprecieri asupra modului cum s-a 

desfǎșurat activitatea și va distribui recompense. 

 Recompense Frontal 

 

Acordarea stimulentelor 
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PROIECT  DIDACTIC 

 
Prof. Vîntdevară Elena-Lăcrămioara 

Şcoala Profesională Specială „ Emil Gârleanu” Galaţi 

Clasa : a VII-a A DMU 

Descrierea colectivului: Colectivul clasei este format din 10 elevi diagnosticaţi cu deficienţă mintală uşoară (nouă elevi cu DMU, dintre care un elev are hipoacuizie neurosenzorială, formă severă)  pe diferite grade și  deficienţă mintală moderată (un elev- 

hemipareză sechelară stângă). Elevii au formate deprinderi de citit şi scris (șase)-doi dintre ei au un ritm foarte lent, ştiind câteva litere și necesitând sprijin suplimentar; unul nu are formate deprinderile de scris-citit-calcul matematic (înțelege instrucțiuni verbale 

simple, se lucrează cu pictograme, terapie Aba, pe secvențe mici), lucrându-se conform PIP-urilor. În contextul instalării situației de alertă, datorate pandemiei cu Covid 19, un elev lucrează de acasă prin intermediul platformei WhatsApp. 

Profesor-educator: Vîntdevară Elena-Lăcrămioara 

Aria curriculară: Terapie educaţională complexă şi integrată 

Modulul: Stimulare cognitivă 

Tema: Maratonul substantivelor 

Tipul activităţii : Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor 

Obiective de referinţă : 

       Stimularea dezvoltării intelectuale prin exersarea şi dezvoltarea proceselor psihice. 

       Valorificarea structurilor psiho-individuale în conduite independente. 

Obiective operaţionale : 

a) cognitive: 

- să definească, în mod propriu, substantivul. Obiectivul va fi atins la nivel minim dacă elevii vor scoate în evidenţă o trăsătură corectă a substantivului (faptul că denumește ființe);  

- să identifice substantive. Obiectivul va fi atins la nivel minim dacă elevii vor identifica corect un substantiv;  

- să completeze spațiile punctate cu substantive potrivite. Obiectivul va fi atins la nivel minim dacă elevii vor completa spaţiile punctate cu cel puțin patru substantive. 

b) psihomotorii: 

- să organizeze corespunzător spaţiul foii, încadrând scrisul (dată, titlu, autor, cuvinte, propoziţii) conform indicaţiilor. Obiectivul va fi atins la nivel minim dacă elevii vor scrie cuvinte şi propoziţii respectând liniatura caietului şi regulile de încadrare în 

pagină în proporţie de 80 %. 

b) afective 

- să participe activ la rezolvarea sarcinilor în perechi şi individuale, exprimându-şi punctul de vedere. Obiectivul va fi atins la nivel minim dacă climatul clasei va fi lucrativ.  

 

Strategii didactice : 

Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,  turul galeriei. 

Mijloace didactice: foi flipchart, markere, fişe de lucru, jetoane  

Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual 

Timp: 40 minute 

Resurse umane: 9 elevi 

 

Bibliografie: 

Limba şi literatura română : Anca Şerban, Sergiu Şerban, manual clasa a VI-a, Editura All 

Constantin Cucoş (coord.), „Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi gradele didactice”, Iaşi, Editura Polirom, 1998; 

Dumitriu Gh., Dumitriu C., „Psihopedagogie”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003; 

Alois Gherguţ, Luciana Frumos, Gabriela Raus, „Educaţie specială-Ghid metodologic”, Polirom, 2016 

Camelia Raţ, „Comunică-auxiliar didactic”, Kumar Print SRL, Baia Mare , 2014 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 

MOMENTELE ACTIVITĂŢII 

 

TIMP 

 

ACTIVITATEA PROFESORULUI 

 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

 

STRATEGII 

DIDACTICE 

 

MODALITĂŢI 

DE EVALUARE 

 

MOMENT ORGANIZATORIC 

 

 

2 min 

 

  Se creează o atmosferă destinsă, necesară desfăşurării lecţiei în 

condiţii optime şi se pregăteşte materialul didactic necesar. 

 

 

Se pregătesc de 

activitate. 

 

conversaţia 

 

observaţia 

CAPTAREA ATENŢIEI  

3 min. 

Pe tablă sunt expuse diferite jetoane cu imagini ce conţin 

substantive, însușiri şi acțiuni. Elevilor li se cere să identifice 

substantivele.(Anexa I). 

Elevii numesc 

substantivele şi le scriu 

pe tablă şi în caiete. 

Conversaţia 

Jocul 

Exerciţiul 

explicaţia 

Observarea directă 

Aprecierea verbală 

ANUNŢAREA TEMEI ŞI 

 A OBIECTIVELOR 

 

2 min. 

 Se anunţă activitatea şi obiectivele urmărite, pe înţelesul elevilor.  

Recepţionează mesajul. 

conversaţia Observarea directă 

 

REACTUALIZAREA 

ŞI FIXAREA 

CUNOŞTINŢELOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min. 

Le reamintesc elevilor faptul că, pe parcursul anului şcolar trecut 

au cunoscut părţile de vorbire (subsantivul, pronumele, verbul). Cu 

ajutorul elevilor stabilesc că  substantivele pot arăta ființe, obiecte, 

lucruri, fenomene ale naturii și stări sufletești. 

Exemple: iepure, casă, penar, ploaie, frumusețe. 

Le reamintesc că substantivele se împart în :  

-substantive comune: băiat, țară, munte 

-substantive proprii: Mircea, România, Carpați 

Toate substantivele se împart în trei categorii numite genuri: 

-masculin: un/doi-un băiat-doi băieți 

-feminin: o/două-o fată-două fete 

-neutru: un/două-un penar-două penare 

Când arată unul sau mai multe obiecte identificăm categoria 

numărului: 

-singular: băiat, munte, pix 

-plural: băieți, munți, pixuri 

Se împart elevii în 2 grupe şi li se propune şi se explică jocul 

„Maratonul substantivelor”. Se împart fişele de lucru. Fiecare 

echipă va completa fișele până la STOP (dirijați de profesor) 

Se urmăreşte activitatea elevilor şi se dau indicaţii în plus, unde este 

cazul. 

Apoi aplicand metoda ,,Turul galeriei” vom evalua rezultatele 

fiecărei grupe (v. fişe de lucru). Fiecare răspuns corect va fi notat 

cu 5 puncte. Echipa cu cele mai multe puncte va fi declarată 

câștigătoare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mobilizează 

răspunzând în funcţie de 

capacitatea 

psihocognitivă. 

 

 

Ascultă indicaţiile. 

Elevii care lucrează 

după PIP vor avea de 

rezolvat exerciţii 

corespunzătoare 

capacităţilor lor 

psihocognitive 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia euristică 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

exerciţiul 

 

turul galeriei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea verbală 

şi  

întărirea 

răspunsurilor 

corecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

implicării 

elevilor 

Evaluarea 

rezolvării  

exerciţiilor 
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(v. fişe pentru elevii cu 

PIP) 

 

 

Rezolvă exerciţiile 

 

Pe grupe 

frontal 

 

Aprecierea 

 implicării  

elevilor 

 

 

 

EVALUARE 

 

 

 

6 min. 

 

 

 

 

 

Voi împărţi elevilor fişe individuale de lucru ce conţin sarcini în 

funcţie de nivelul de achiziţii.(Anexa II) 

 

 

 

 

Se mobilizează pentru 

rezolvarea sarcinilor 

primite. 

 

 

Conversaţia 

Exerciţiul 

Fişe individuale 

 

 

 

 

Aprecierea  

participării  

la activitate  

ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII  

2 min. 

Închei activitatea cu precizarea că substantivul denumește obiecte, 

lucruri, ființe, plante, fenomene ale naturii și este o parte de vorbire 

care se regăsește și în alte limbi . Se fac aprecieri generale şi 

individuale asupra participării şi implicării în activitate, evidenţiind 

progresele elevilor. 

Elevii receptează 

aprecierile şi se 

pregătesc pentru 

următoarea activitate. 

conversaţia Aprecieri  

verbale 

 

Anexa I                                                                                 SUBSTANTIVUL 
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Fişe de lucru: 

             

      

 

Fişa elevilor cu PIP: 

1. Numeşte substantivele descoperite! 

       2. Desparte în silabe cuvintele:  

MINGE 

TRENULEȚ 

MAȘINUȚĂ 

TENIȘI 

 

 3. Desenează! 

 

 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2645 

Anexa II 

 

1. Încercuiește  substantivele proprii din şirul de cuvinte şi alcătuieşte propoziţii cu ele: Făt-Frumos, concert, radieră, 

aragaz, Dacia, soare, lalea, Cluj-Napoca, pui, scaun, pantofi, Ion Creangă, Tudor, costum, tunet, ghiozdan, ploaie, 

Dunăre, vas. 

 

2. Trece  substantivele din paranteze la numărul potrivit:  

exemplu: (Elevul) Elevii merg pe trotuar.          

 

Din toate părțile vin (avion)____________ .  

(Căpșuna)_____________  s-au copt deja. 

Toate (mamiferul) ________________ își hrănesc puii cu lapte. 

La fiecare oră lucrăm pe câte o (fișe)__________. 

În fiecare (zile)__________ răsare soarele. 
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Proiect de lecţie 

 

Prof. SÎRBU MINODORA 

C.Ş.E.I. Rudolf Steiner Hunedoara- locaţia Lupeni 

Clasa: a-X-a (elevi cu CES) 

Profesor psihopedagogie specială:  

Aria curriculară: Tehnologii 

Disciplina: Activități de preprofesionalizare 

Unitatea de învăţare: Mâini dibace 

Tema: Tablouri decorative 

Tipul lecţiei: consolidare de priceperi și deprinderi 

Durata: 45 min. 

 

Scopul lecţiei: consolidarea priceperilor și deprinderilor  în vederea confecționării unor produse practice utilizând tehnici de 

lucru diverse. Dezvoltarea simțului estetic și a interesului pentru muncă. 

 

Obiective operaţionale: 

O1-  să denumească corect materialele/intrumentele de lucru, cu/fără ajutor; 

 O2- să realizeze cu/sau fără ajutor lucrarea, utilizând diverse tehnici de lucru; 

 O3  - să respecte etapele de lucru demonstrate în realizarea lucrării; 

 O4- să folosească corect materialele/intrumentele de lucru; 

O5- să aprecieze calitatea lucrărilor realizate ; 

O6- să manifeste interes pentru  activitate. 

 

 

Strategia didactică 

Metode didactice: conversaţia, explicaţia, povestirea,  demonstraţia, exerciţiul, observaţia, munca independentă. 

Mijloace de învăţământ: Legenda florilor, lucrarea model, suport pentru tablou, silicon lichid, flori ipsos, acuarele,  

pensule,  palete. 

Forma de organizare: frontală, individuală 

Tehnici de lucru: pictură, asamblare,  lipire, presare. 

Evaluare:  continuă prin  aprecieri verbale și nonverbale, observarea sistematică  a  comportamentului elevilor.  

Bibliografie: 

1. CURRICULUM pentru şcolarizarea  elevilor/tinerilor cu deficienţe grave,  profunde sau asociate prin 

ALTERNATIVA  EDUCAŢIONALĂ DE PEDAGOGIE CURATIVĂ; 

2.  Steiner Rudolf, ”Arta educației. Metodică și didactică”, Editura Triade, 2001; 

3. Zenovia Cioacă ,  “Educație tehnologică” , Ed. Erc Press, București, 2000. 
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Desfăşurarea activităţii 

Etapele  

lecţiei 

             Durata  

Ob. 

op. 

Conţinut informaţional Strategia didactică Evaluare  

Metode 

didactice 

Mijloace de 

învăţământ 

Forma de 

organizare 

Moment 

organizatoric 

1 min. 

 

 

 

 

O6 

-pregătirea materialelor, 

-rostirea Zicerii: 

”Totdeauna lucrul tău  

Să-l începi cu Dumnezeu 

Unde-i El și harul Său, 

Nici un lucru nu e greu!” 

Conversa-

ția 

 

 

Exercițiul 

 Frontală   

 

 

 

 

 

 

 

Obser-

varea 

compor-

tamen-

tului 

elevilor la 

activitate 

 

 

Continuă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apre-ciere 

verbală și 

nonver-

bală 

 

Captarea atenției 

4 min. 

 -cu ajutorul unei legende  ( anexa 1), 

 

Povestirea  Legenda 

florilor 

Frontală  

Anunțarea temei și 

obiectivelor pe 

scurt 

2 min. 

 Se anunță tema ”Tablouri decorative” și 

obiectivele pe scurt. 

Explicația  Frontală  

Consolidarea 

priceperilor și 

deprinderilor 

35 min. 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

O6 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

O6 

O5 

 

 

 

 

a)reactualizarea cunoștințelor 

-adresez întrebări referitoare la materialele 

și instrumentele utilizate, tehnicile utilizate 

etc.; 

 

- b)prezentarea și discutarea lucrării 

model 

-prezint lucrarea/tabloul model, se discută 

despre materialele, instrumentele și 

tehnicile  utilizate pentru finalizarea lucrării 

de către elevi; 

 

c)explicarea și demonstrarea modului de 

lucru 

- se explică și demonstrează etapele de 

lucru ; 

-se pictează florile uscate din ipsos; 

-se asamblează  pe tablou și se lipesc cu 

silicon; 

-sunt enumerate criteriile de evaluare; 

-se lucrează curat și îngrijit; 

-nu aplicăm silicon  în exces; 

 

conversa-

ția,  

 

 

obser-vația 

explicația, 

 

 

 

 

 

demonstraț

ia,  

 

 

exercițiul, 

 

 

munca 

indepen-

dentă  

 

 

exercițiul, 

lipici. 

 

 

 

 

 

Lucrare 

model/ 

Tabloul 

 

 

 

Suportul 

pentru tablou 

Flori ipsos 

Acuarele 

Pensule 

Palete  

Silicon 

lichid 

 

Lucrare 

model/ 

Tabloul 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală  
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O2 

O4 

O3 

O6 

 

 

 

 

O5 

O6 

d)realizarea lucrărilor de către elevi 

respectând etapele de lucru 

-având în față tabloul model, materialele și 

instrumentele necesare, elevii vor lucra 

individual la realizarea tabloului; 

-supraveghez, sprijin și îndrum elevii, în 

funcție de posibilitățile individuale; 

 

e)analiza lucrărilor 

-lucrările sunt expuse , chiar dacă nu sunt 

finalizate; 

-împreună cu elevii vom aprecia tablourile 

realizate; 

conver- 

sația 

munca 

indepen-

dentă 

 

conver-

sația 

Suportul 

pentru tablou 

Flori ipsos 

Acuarele 

Pensule 

Palete  

Silicon 

lichid 

 

Tablourile 

realizate de 

elevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Evaluarea și 

încheierea 

activității 

3 min. 

O6 -apreciez individual și colectiv modul de 

participare și implicare la lecție.  

-se strâng materialele și se face curățenia la 

locul de lucru. Munca  elevilor  va fi 

răsplătită cu aplauze. 

Conversa-

ția 

 Frontală  

Individuală  

Aprecieri 

verbale 

și nonver-

bale: 

aplauze 

 

 

Legenda florilor 

La începutul lumii, după ce a făcut toate vietăţile, Dumnezeu a trimis un înger pe Pământ ca să afle cum doreşte 

fiecare plantă să arate. Florile erau foarte triste când a venit îngerul la ele, pentru că nu ştia cum vor să arate, aşa că îngerul 

s-a învoit să le mai lase o zi ca să se hotărască.  

Florile au ridicat ochii spre cer ca să ceară ajutor. Atunci l-a văzut pe Soare şi s-au hotărât să arate ca el, pentru că 

este frumos şi străluceşte foarte tare. Deodată Soarele a fost acoperit de Nori pufosi albaștri, și din nou florile s-au razgândit, 

doreau sa arate ca Norii. Din nori, picături de ploaie au început să cadă pe Pământ și după ce ploaia s-a oprit un Curcubeu 

a apărut și florile s-au minunat de frumusetea s-a, și toate vroiau numaidecât să arate ca și Curcubeul. Dar, la căderea serii, 

au observat Luna şi atunci şi-au schimbat părerea. Au hotărât că vor să arate ca Luna, pentru că este frumoasă, albă şi 

rotundă. Treptat au apărut şi Stelele şi atunci florile s-au întristat foarte tare, pentru că şi-au dat seama că doreau să fie şi 

ca Stelele.  

A doua zi, când a venit îngerul, florile încă nu ştiau cum vor să arate, dar i-a povestit acestuia ce li se întâmplase 

ziua trecută şi cum dorea ele să fie ca şi Soarele, ca și Curcubeul, ca și Norii, ca şi Luna, ca şi Stelele.  

Bunul Dumnezeu a zâmbit şi a ținut cont de fiecare dorință. Astfel, de-a lungul anului vedem răsărind pe întreg 

pământul flori de forme și culori diferite.  
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Educația – noua perspectiva în epoca realității virtuale! 

                                                                    Prof. Cirimpei Olimpia Doina, Uscatu Maria Alexia 

                                                                    Colegiul Național Pedagogic ,,Carmen Sylva” 

 

Vorbind despre educație trebuie să înțelegem, în primul rând, scopul pe care ni l-am propus în calitate de educatori. 

Dacă acesta este acela de a-i face pe copii să se dezvolte armonios, să-și descopere abilitățile, pasiunile și starea de bine 

existențial, atunci vei fi aproape de ei, un adevărat mentor spiritual și cultural. Adică, un părinte! Cu cât dragostea, 

încurajarea, susținerea morală sunt mai mari, cu atât încrederea copilului crește, indiferent dacă copilul are sau nu un 

diagnostic din spectrul CES. 

 Scriitorul român Ion Codru Drăgușianu a spus: “Învățătorul și profesorul sunt locțiitorii statului; au deci o 

responsabilitate în fața societății; ca locțiitori ai părinților au o responsabilitate și mai grea, în fața lui Dumnezeu”. Ca atare, 

munca dascălului nu se rezumă doar la a transmite informații și a dezvolta competențe, acesta cultivă suflete...Dascălul 

trebuie să transmită copilului valori morale, spirituale, culturale, să-l încurajeze să se descopere pe sine și pe ceilalți, să 

relaționeze, să respecte și să iubească. Considerăm benefică integrarea în învățământul de masă a elevilor cu CES, atât 

pentru aceștia deoarece le permite o integrare reală în societate prin formarea competențelor de relaționare, cât şi pentru 

ceilalți, care, în felul acesta, învață să respecte, să ajute, să fie empatici şi toleranți.  

 Clasa de gimnaziu B, care a început clasa a V-a în anul 2016, a Colegiului Național Pedagogic Carmen Sylva 

Timișoara, s-a remarcat nu doar prin rezultatele excelente la învățătură și purtare, precum și la olimpiadele și concursurile 

școlare, ci și prin dragoste față de lectură, dans, joc. În clasa noastră învață şi un coleg, diagnosticat cu CES, însă acest 

lucru nu l-a împiedicat să participe la toate activitățile școlare și extrașcolare. Am descoperit împreună librăria timișoreană 

”La două bufnițe”, un loc care a devenit,  pentru clasa noastră, a două casă, un loc de învățare, de întâlnire cu scriitori, cu 

editori de carte și cu marea literatură! 

 Am primit cu mare bucurie invitația de a citi și, ulterior, de a scrie despre cărți și a le prezenta publicului. An de 

an am descoperit cărți minunate, am învățat responsabilitatea celui care vorbește în public și curajul de a avea o opinie! 

Aceste prezentări de carte au fost adevărate spectacole: ne-am costumat, în funţie de subiectul cărţii, am dansat, am cântat, 

unele colege au interpretat piese la pian şi la chitară, am colorat şi am făcut daruri părinților şi invitaților. Astfel, am aflat 

cine vrem să fim! 

 Ne-am bucurat când scriitoarea Veronica D. Niculescu a acceptat invitația nostră de a veni acasă la noi, adică la 

școală. S-a vorbit despre romanul dumneaei: O vară cu Isidor şi am lucrat pe atelire: grupa care a făcut afișe pentru lansarea 

romanului în Timișoara; grupa celor care au făcut ilustrații ale cărţii şi, interesant, o grupă a dorit să realizeze machete ale 

celor două personaje, care au ieşit minunată. Am lucrat toţi cu mare bucurie. Am fost bucuroși că doamna Veronica D. 

Niculescu a fost impresionată atăt de farmecul arhitectural al școlii, cât și de noi, de creaţiile noastre și de dascălii noștri! 

 Am fost onorați când am fost invitați de către Fundația “Povestașii” să participăm la proiectul lor ” Cartea cu cei 

mai mulți autori”, doi ani la rând, rezultând două cărți,  una fiind dedicată centenarului României mari, țara noastră dragă! 

Proiectul a fost deosebit de interesant, fiecare judeţ, reprezentat de către o şcoală, trebuia să continue o poveste, se primeau 

foi tipizate, iar, noi, elevii, scriam cu mâna pe acestea, dând foaia de la unul la altul. Atenţia şi responsabilitatea erau foarte 

mari, dar am reuşit! 

 Ce provocări a adus învățarea on-line? În 15 martie 2020, un celebru târg de carte trebuia să aibă loc în Timișoara, 

iar noi, entuziaști, am acceptat invitația editurilor de a scrie și a vorbi despre cărți, de a fi voluntari în cadrul acestuia. 
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Desigur, nu s-a desfășurat, iar, ulterior, ne-am întâlnit, însa doar virtual! Aplicațiile, platformele și gatgeturile au devenit 

spatii de comunicare! Librăria ne așteaptă, de asemenea, la programe on-line,iar podcasturile sunt noua forma de întâlnire 

cu scriitori! Muzee, biblioteci, locuri din lume ne așteaptă în mediul virtual! Am pierdut ceva în aceasta pandemie? Da, 

foarte multe! Am câștigat ceva? Da, foarte multe! Am învățat sa nu ne temem de comunicarea virtuala, am învins timpul, 

spațial, rigiditatea unor lucruri cu care eram familiari. Lecțiile sunt mai dinamice, mai interesante, mai diversificate! 

Universul, în complexitatea sa, este mai aproape de noi, la un clic distanta! 

Anii de gimnaziu au reprezentat pentru clasa B, nu doar autocunoaștere ci și cunoașterea istoriei orașului nostru,  

înseamă și respectul pentru cei care au construit o clădire atât de frumoasă, înseamnă respectare tradițiilor religioase ale 

poporului nostru, înseamnă ajutarea aproapelui și cultivarea binelui! Traversând pandemia chiar în ultimul am de gimnaziu, 

ne-am exersat și format competente noi, ne-am adaptat învățării on-line și am reușit! Viitorul ne va dezvălui, treptat, noi 

provocări!
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PROIECT DIDACTIC 
 

 

 

Prof. CÎMPAN ERICA  

Grădinița cu P.P.Nr.19 Botoșani Propunător  
 

A. REPERE GENERALE 

Grupa: Mare 

Tema anuală de studiu:Cum/când/de ce se întamplă? Tema săptămânii: ,,Carnavalul fructelor” 

Tema activității: ,,Povestea nucii lăudăroase” de Vladimir Colin Tipul de activitate: predare-învățare de noi cunoștințe Domeniul experiențial: Limbă și comunicare 

Forma de realizare: Povestirea educatoarei Durata 25-30 minute 

B. COMPETENȚE SPECIFICE 

1. Formarea deprinderilor copiilor de a asculta o poveste și de a înțelege mesajul textului; 

2. Dezvoltarea deprinderilor copiilor de a repovesti textul audiat pe baza imaginilor și a întrebărilor 

Obiective smart(operaționale) 

O1 Să enumere 3 personaje întâlnite în ,,Poveste nucii lăudăroase ”de V.Colin 

O2 Să reproducă un fragment din poveste,folosindu-se de imaginile prezentate 

O3  Să „se pună în pielea” personajului principal-nuca, schimbând comportamentul acesteia față de 

celelalte personaje C.STRATEGII DE PREDARE -ÎNVĂȚARE 

Metode și procedee didactice: povestirea, explicația, conversația, exercițiul,brainstormingul 

Forme de organizare a activității: frontal, individual 

Mijloace didactice: imagini cu aspecte din poveste, șabloane cu nuci,recompense 

 

Bibliografie: Mitu, F., Antonovici, Ș., „Metodica activităților de educare a limbajului în învățământul preșcolar”, Editura Humanitas 

Educațional, București, 2005, ediție revizuită. 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

Momentele 

activității 

Ob. Conținutul activității Strategii didactice Evaluare/ 

metode şi 

indicatori 
Activitatea propunătoarei Activitatea 

preșcolarilor 

Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 Se asigură condițiile necesare unei bune 

desfășurări a activității: 

aerisirea sălii de grupă, pregătirea materialului 

didactic necesar activității de limbă și 

comunicare, aranjarea mobilierului în semicerc 

și asigurarea unei atmosfere propice desfășurării 

activității. 

Copiii se așază pe 

scăunele și adoptă poziția 

indicată de propunătoare. 

 

 

Conversația 

  

 

Frontal 

 

2. Captarea şi 

orientarea atenţiei 

 Pentru captarea atenției le voi spune o 

ghicitoare,răspunsul corect dat de aceștia le va 

permite deschiderea ,,cutiei magice”,care 

ascunde un obiect. 

,,Miezul e doar de mâncat, 

Coaja e de aruncat, 

Şi în buzunar se pot păstra, 

Sparte doar se pot mânca.” (Nucile) 

https://padlet.com/cimpanerica/lz05snfqisnrb

k42 

Copiii ascultă cu interes 

iar apoi raspund la 

ghicitoare. 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Ghicitoare 

nuci 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Capacitatea de 

concentrare a 

copiilor. 

3. Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

 Răspunzând corect la ghicitoare,se deschide 

,,cutia magică” și vor descoperi o nucă 

,,gigant”,anuntând că vom învăța o poveste 

despre o nucă. 

-Copii , astăzi o să ascultăm ,,Povestea nucii 

lăudăroase” de Vladimir Colin. 

- Ce poveste o să ascultăm astăzi? 

 

Copiii sunt atenți la 

indicațiile practicantei și 

răspund la întrebări. 

-Astăzi o să ascultăm 

,,Povestea nucii 

lăudăroase’’! 

 

Conversația 

 Frontal Capacitatea 

copiilor de a 

reține titlul 

poveștii. 

https://padlet.com/cimpanerica/lz05snfqisnrbk42
https://padlet.com/cimpanerica/lz05snfqisnrbk42


         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2653 

 

        

4. Prezentarea 

noului conţinut şi 

dirijarea învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

Expun conținutul poveștii cu intonația adecvată, 

cu tonalitate potrivită, cu modularea vocii, 

pentru a imita personajele, cu modularea 

pauzelor determinate de punctuație , mimică și 

gesturi adecvate situațiilor. 

Pe parcursul povestirii voi explica cuvintele și 

expresiile necunoscute: 

vitejește - fără frică, 

o luă la sănătoasa- a fugi foarte repede, 

milostiveşte-te – să-ți fie milă, neroade – care 

ințeleg greu, neisprăvit- nefolositor, 

zăvorâtă- închisă a se bloca. 

Apoi le prezint copiilor imagini din poveste, în 

ordine cronologică, iar ei vor povesti conținutul 

poveștii baza imaginilor. 

Pentru a veni în ajutorul copiilor le adresez 

întrebări. 

-Ce moment din poveste reprezintaă această 

imagine? 

-Ce îi cere iepurele nucăi? 

-Cine mănâncă nuca? 

Copiii ascultă cu atenție 

povestirea si explicația 

cuvintelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii povestesc ce au 

reținut din text ajutându- 

se de imagini. 

-Această imagine 

reprezintă nuca, care din 

creanga copacului cade 

pe nasul ursului. Se 

sperie și fuge de nuca. 

-Iepurele îi cere nucăi să- 

i fie milă de el și să nu-l 

mănânce. 

-Nuca este măncată de 

băiețel. 

 

 

Conversația 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

Conversația 

Exercițiul 

 

Anexa 1 

,,Povestea 

nucii 

lăudăroase” de 

Vladimir 

Colin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 

Planșe cu 

imagini din 

poveste 

Frontal 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

Capacitatea 

copiilor de a 

reține conținutul 

poveștii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voi urmări 

modul de 

exprimare al 

copiilor, 

păstrarea firului 

acțiunii și 

utilizarea unor 

cuvinte noi. 
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5.Obţinerea 

performanţei 

O3 Îi voi întreba pe copii dacă nuca a procedat bine 

cu celelalte animale. 

– Copii, voi credeți că nuca s-a purtat frumos 

cu iepurele si veverița? 

Le voi propune să intre în pielea personajului 

,,Nuca” și să schimbe purtarea nucii față de 

iepure sau veveriță. 

Copii iși spun părerea. 

 

 

 

 

Copii se gândesc și 

răspund după părerea lor. 

Conversația 

 

 

 

Exercițiul 

 Frontal 

Individual 

Se verifică 

corectitudinea 

răspunsurilor 

primite de la 

preșcolari 

 

  - Dacă voi ați fi nuca,ce le-ați zice iepurelui și 

veveriței?Ați vrea să se împrietenească nuca cu 

cei din pădure? 

  

 

Brainstorming 

   

6. Evaluarea  Voi face aprecieri generale și individuale asupra 

modului de participare la activitate. Le dau 

copiilor recompense apoi asigur ieșirea 

ordonată din sala de grupă. 

Ascultă cu atenție 

aprecierile verbale. 

Părăsesc sala în liniște. 

Conversația Recompense Frontal 

Individual 

Aprecieri 

generale și 

individuale. 
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MOTIVAŢIE ŞI STIMULARE 

studiu de caz 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR VASILE ANA- MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL SALIGNY” 

 

 În contextul evoluţiei informaţionale din ultimii ani, învăţarea şcolară a suferit transformări în sfera obiectivelor. Ea 

nu trebuie să conducă doar la asimilarea de informaţii ci şi la formarea de capacităţi de orientare,  la gândire divergentă şi 

creativitate, la flexibilizarea structurilor cognitive şi atitudinale care să permită copilului adaptarea optimă la schimbările 

contemporane. 

  Principalul obiectiv al învăţării şcolare în acest context este succesul şcolar. 

Motivaţia de a învăţa este segmentul primordial al performanţei şcolare. Sursele motivaţiei sunt multiple şi complexe. 

Literatura de specialitate promovează ideea conform căreia, factorii intrinseci şi cei extrinseci condiţionează şi 

influenţează  motivaţia pentru învăţare. Motivaţia poate fi definită ca fiind acele mobiluri interioare care direcţionează 

comportamentul uman. Forţele externe, de orice natură, de asemenea pot influenţa comportamentul, dar, totuşi, 

esenţialmente, acesta este ghidat şi susţinut de forţele interne ale individului. De regulă, elevii lucrează mai productiv şi 

mai intensiv atunci când sunt motivaţi. 

Este ştiut şi demonstrat la toate nivelele de vârstă că succesul poate fi determinat de oamenii din jurul nostru şi de 

faptul că aceştia ne încurajează să ajungem mai sus decât suntem.  Este valabil mai ales în cazul copiilor care sunt în 

perioada de formare şi care pot fi stimulaţi şi motivaţi foarte uşor. Un copil motivat doreşte să înveţe, se bucură atunci când 

realizează activităţi relaţionate cu învăţarea şi crede că şcoala şi învăţarea sunt activităţi importante pentru viaţa lui.  

 În cele ce urmează, exemplific printr-un caz concret rolul motivaţiei şi stimulării în situaţia lui D.S., un băieţel de 

6 ani, din clasa pregătitoare. 

NUME: D.S. 

VÂRSTA: 6 ani 

SEX: masculin 

PREZENTAREA CAZULUI: 

Copilul este în clasa pregătitoare. A frecventat grădiniţa cu numeroase  perioade de absenţă, ca urmare a 

îmbolnăvirilor repetate (pe fondul unui sistem imunitar slăbit). Provine dintr-o familie normală, cu o situaţie materială 

bună, fiind singur la părinţi. Este un copil bine dezvoltat din punct de vedere al greutăţii, înălţimii, motor, intelectual, al 

achiziţiilor specifice vârstei, are un limbaj normal, dovedeşte o înclinaţie spre latura artistică.  

Principala dificultate a copilului o reprezintă respectarea regulilor impuse de învățătoare, dar şi de către părinţi acasă, 

deoarece aceştia fiind ocupaţi cu serviciul precum şi cu construirea şi amenajarea noii locuinţe au lăsat copilul în grija 

bunicilor din ambele părti  iar aceştia nu i-au refuzat nimic, astfel că acum copilul a ajuns să 

 „ conducă” adulţii din viaţa lui. La începerea anului şcolar când a fost adus în unitate s-a adaptat colectivului de copii 

destul de greu deoarece refuza să colaboreze cu ceilalţi copii, refuza să facă ceea ce i se cerea, crea tensiuni în interiorul 

clasei. În timp, a ajuns să îşi facă câţiva prieteni, printre colegi. 
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MĂSURI DE INTERVENŢIE: 

 Motivaţia învăţării începe din familie şi se continuă în şcoală. De aceea, un rol important în motivarea copiilor 

revine părinţilor. Împreună cu consilierul unitătii am realizat un plan de interventie pe care să îl aplicăm copilului. Acest 

plan vizează acţiuni care privesc atât activitatea de la școală, cât şi activitatea de acasă a copilului. În acest sens, au fost 

implicaţi şi părinţii acestuia.  

OBIECTIVELE PLANULUI: 

▪ Evidenţierea şi promovarea calităţilor şi abilităţilor copilului: 

▪ Prezentarea unui set de reguli de conduită care să îi impună copilului un comportament acceptabil; 

▪ Motivarea acestuia în respectarea lor printr-un sistem de recompense mai ales afective dar şi materiale ; 

▪ Precizarea consecinţelor abaterii de la regulile impuse atât acasă cât şi la școală. 

MOD  DE REALIZARE: 

✓ De la început, învățătoarea întocmește, împreună cu copiii, un regulament care  va fi citit în fiecare zi, copiilor, 

pentru a-i familiarizarea cu acesta. Acest regulament precizeaza clar ceea ce trebuie să facă copiii, dar şi ce trebuie să 

respecte, este deprinsă astfel obişnuinţa de a respecta regulile. 

✓ Copilul este numit responsabilul cu buna desfăşurare a activităţilor plastice respectiv: are grijă de ordinea din 

timpul activitatii (nimeni nu se ridică sau aleargă prin clasă, nu se aruncă cu apă şi culori, nu se rup şi nu se distrug lucrările 

colegilor) curăţarea meselor după desen, de aranjarea materialelor în dulap, de expunerea produselor realizate de copii, 

toate acestea obligându-l pe acesta să respecte el, în primul rand, aceste reguli. 

✓ Daca totul decurge bine, desenele lui sunt plasate primele şi sunt cele mai vizibile tuturor, având dreptul de a 

participa la concursuri între unităţi. 

✓ În momentul în care are abateri, nu respectă regulile este privat de acest privilegiu şi nu are dreptul de a desena la 

această activitate. 

✓ Fiecare abatere este sancţionată cu o pedeapsă dată imediat şi explicată clar pentru a înţelege motivul. 

Concluzii : 

Toate aceste măsuri au fost aplicate pe o perioadă de trei luni, pentru a le putea urmări eficienţa. Măsurile de intervenţie 

au presupus colaborarea în echipă, formată din învățătoare, profesor consilier şi familie, toţi cei implicaţi în activităţile 

desfăşurate de D.S. pe parcursul celor trei luni, pentru a forma un cerc de susţinere, motivare, stimulare şi integrare în 

colectivitate. În urma acestor măsuri, am reuşit să realizăm un progres favorabil în privinţa obiectivelor propuse. Strategiile 

utilizate au permis copilului  să-şi dezvolte dorinţa de a respecta regulile grupei şi de a avea performanţe bune. 

 

Bibliografie : 

1. Tomşa, Gh., ( 1999). „ Psihopedagogie preşcolară şi şcolară”. Bucureşti: Editura Pro Humanitate. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ privind dezvoltarea gândirii 

laterale a preşcolarilor 
 

Educatoare  prof. Gliz Dorina  

Grădinița cu P.P.Nr.19 , Botoșani  

Grupa – Mare * C *  

Tema anuală de studiu : * Cum este a fost și va fi aici pe Pământ ? * 

Tema săptămânală independentă - * Planeta Pământ *  

Tema activității integrate - * Hai să ne imaginăm / Către Cosmos să zburăm * ! 

Scopul activității :   Exersarea exprimării corecte , a pronunției , însușirea unor construcții gramaticale , activarea și 

manifestarea potențialului creativ în dezvoltarea limbajului copiilor preşcolari . Consolidarea  deprinderii  de a lipi 

folosind materiale cunoscute . 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE : 

- Să așeze piesele de puzzle redând imaginea corectă ; 

- Să respecte regulile de bază ale unei construcții pentru ca aceasta să aibă stabilitate ; 

- Să precizeze sunetul inițial și final a unui cuvânt dat ;  

- Să despartă în silabe cuvinte ; 

- Să recunoască literele dintr- un context dat ; 

- Să se exprime corect, coerent și logic , formulând propoziții simple sau dezvoltate clare și corecte din punct de 

vedere gramatical ; 

- Să realizeze lucrarea practică propusă , îmbinând și lipind elementele puse la dispoziție ; 

- Să mânuiască materialul și instrumentele de lucru , respectând igiena și securitatea personală.  

STRATEGII DIDACTICE  

METODE ȘI TEHNICI : conversația, explicația, dialogul , jocul , învățarea prin descoperire , exercițiul , metoda 

interactivă R.A.I , munca independentă .  

MATERIAL DIDACTIC : panou reprezentând Sistemul Solar , racheta confecționată , siluetă de rachetă și cosmonaut , 

aparat proiector , steluțe, stimulente – steluțe , o minge, puzzle, telescop de jucărie cuburi leggo , Globul Pământesc , 

navă spațială din leggo, lipici, nisip, carioca, cartoane albastre.  

MODALITĂȚI DE EVALUARE : observarea, aprecieri verbale, analiza, expoziție de lucrări , evaluare orală.  

                             CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ABORDATE  

1.)  Activități de dezvoltare personală ( ADP )  

Rutine : Sosirea copiilor, Deprinderi de igienă personală , deprinderi de autonomie și autoservire . * Singurel îmi fac 

ordine la locul de muncă * - exersarea unor deprinderi de ordine și disciplină . 

Tranziție - * Apă , Pământ, Soare *! – Joc de atenție  

• * Atinge pământul ! Atinge cerul ! * - joc imaginativ  

Întâlnirea de dimineață : * CUM SE VEDE Pământul din Cosmos ? * - salutul , prezența , calendarul naturii , noutatea 

zilei – moment surpriză – proiecție stelară * Cerul înstelat * .  

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE :  

Ala1 : joc de masă – *  Cosmosul – puzzle * 

          Construcții –  * Racheta cosmică / Nava spațială * 

          Științe - * Privesc cu telescopul *  
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ALA 2 : Joc interactiv - * Răspunde – Aruncă – Interoghează * ( metoda R.A.I ) 

Activități pe domenii experiențiale ( ADE ) :  

     Educarea limbajului ( DLC ) - * Cosmonautul cel isteț * - joc didactic  

     Activitate practică ( DOS ) -  * Cosmonautul * - îmbinare / lipire. 

Sarcina didactică :  

  Copiii rezolvă sarcinile ascunse în steluțele de sub fiecare planetă : identifică sunetul inițial și final a unui cuvânt , 

despart în silabe cuvinte , alcătuiesc propoziții , aleg litere , găsesc alte cuvinte care încep cu un sunet dat, identifică 

obiecte , răspund la o ghicitoare , reprezintă grafic propoziția dată .  

ELEMNETE DE JOC : surpriza, aplauze , recompense . 

REGULILE JOCULUI : Sub fiecare planetă se află o steluță . Aceasta ascunde sarcina Cosmonautului către copii. 

Copilul numit va trebui să răspundă la întrebări și să rezolve sarcina dată , doar așa Cosmonautul va putea zbura pe altă 

planetă . Sarcinile sunt rezolvate de către 2 – 3 copii. Răspunsurile corecte vor fi răsplătite cu câte o steluță lipită pe 

tricoul albastru și aplauze.  

 

 

Bibliografie : 

** Curriculum pentru educație timpurie – 2018; ** Andre de Peretti , Jean – Andre Legrand , Jean Boniface . Traducere 

G. Sand  

**Tehnici de comunicare ** , Iași , Editura Polirom , 2001.  

 ** Magdalena Dumitrana – Educarea limbajului în învățământul preșcolar ** , vol 1și 2 , Editura Compania , 1999.  

** Silvia Breban , Elena Goncea , Georgeta Ruiu , Mihaela Fulga - ** Metode interactive și de grup * , Editura Arves , 

Craiova , 2006 . 
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PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE 

Fotbal 
  

Profesor: Socol Valeriu 

Liceul "Gh. Ruset Roznovanu" oras Roznov, Jud Neamt. 

Disciplina: Educație fizică și sport 

Clasa: a V a 

Nr. ore pe săptămână: 2 

Nr. de ore alocate 27 

Anul I de instruire Ciclul tematic I Perioada de aplicare 

noiembrie - iunie 

Nr. de lecții alocate 

27 

Timp de exersare în lecție 

20-30 

Domeniul de conținut-discipline sportive –joc sportiv fotbal 

Conținuturi cuprinse în instruire 

- pasarea mingii cu latul de pe loc și din deplasare; 

- șutul la poartă din alergare; 

- marcajul adversarului aflat în posesia mingii și demarcajul; 

- așezarea în apărare ; 

- variante de joc cu temă; 

- cunoștințe privind regulile de joc; 

- informații cu caracter sportiv.                                               

Nr. 

lecției 

Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Resurse/Dozaj Evaluare 

  

  

1 

- pasarea și preluarea mingii de 

fotbal din joc de glezne 

- întreceri cu elemente de 

pasare și preluare a mingii 

 1.1. 

1.2. 

2.3. 

2.4 

- exersarea pasei sub formă de 

suveică; 

- arbitraj realizat de elevi; 

- corectări. 

- jaloane 

- mingi 

- 20 minute 

 

Predictivă 
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2 

- pasarea mingii cu latul din 

alergare 

- întreceri 

 1.1. 

1.2. 

 2.3. 

2.4. 

- exersarea alergării cu schimbări de 

direcție ; 

- demonstrație; 

- exersarea pasei în doi din 

deplasare; 

- șutul la poartă din alergare. 

  

- mingi 

- jaloane 

- 30 minute 

  

 

Observarea sistematică 

  

3 

- pasa în doi din alergare urmată 

de finalizare cu șut la poartă 

- demarcajul 

- întreceri 

 2.3. 

2.4. 

3.2. 

3.3. 

- exersarea pasei în doi alergare 

urmată de finalizare cu șut la poartă 

- demonstrații; 

- exersarea demarcajului sub formă 

de joc; 

- corectări. 

- porți 

- mingi 

- jaloane 

- 30 minute 

  

 

 

Observare sistematică 

  

  

4-8 

- așezarea în apărare 

- marcajul adversarului aflat în 

posesia mingii și demarcajul 

- pase în doi de pe loc și din 

deplasare 

- joc bilateral 

 2.3. 

2.4. 

3.2. 

3.3. 

- exersarea pozițiilor de apărare; 

- exersarea marcajului adversarului 

aflat în posesia mingii și a 

demarcajului; 

- exersarea pasei în doi de pe loc și 

din deplasare în prezența unui 

apărător; 

- joc bilateral cu temă: marcajul om 

la om pe tot terenul. 

- arbitraj asigurat de profesor cu 

intervenții pe parcurs și corectări. 

- porți 

- mingi 

- jaloane 

- 30 minute 

  

 

 

Observarea sistematică 

  

  

9-20 

Conducerea mingii cu șiretul 

- pasa lungă 

 - șutul la poartă din alergare 

2.3. 

2.4. 

3.2. 

- exersarea structurii: conducere 

minge cu șiretul , pasă lungă din 

- marcaje 

- fluier 

- jaloane 
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 - joc bilateral 3.3. alergare, reprimirea mingiei și șut la 

poartă din alergare cu șiretul; 

- demonstrații; 

- joc bilateral cu temă: retragerea în 

apărare; 

- respectarea regulilor:  fault, henț, 

ofsaid; 

- arbitraj asigurat de profesor, cu 

intervenții pe parcurs. 

- 30 minute Evaluare formativă 

20-25 -repetarea procedeelor tehnico-

tactice însușite pe grupe 

valorice 

- joc bilateral 

2.3. 

2.4. 

3.2. 

3.3 

- exersarea pe grupe valorice pentru 

susținerea probelor de evaluare 

sumativă; 

- consiliere asigurată de profesor; 

- joc bilateral cu temă: cine ține 

mingea mai mult. 

- jaloane 

- mingi 

- 25 minute 

  

  

26-27 

- susținerea probelor de 

evaluare 

- joc bilateral 

2.3. 

2.4. 

3.2. 

3.3 

- joc bilateral respectând regulile de 

joc 

- arbitraj realizat de elevi prin rotație 

-mingi 

- jaloane 

- porți 

  

  

Evaluare Sumativă 
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PROIECT DE LECȚIE 

Prof. Domnițeanu Aurelia 

Clasaa VII-a  

Obiectul: Limba şi literatura română 

Unitatea de învățare: Aproape de ceilalţi 

Subiectul : Noi pagini- alte idei( Fragment din Inocenţii ,de Ioana Pârvulescu) 

Tipul lecţiei: de receptare  a unui text epic 

Propunător: Domniţeanu Aurelia 

COMPETENȚE GENERALE: 

1. Receptarea  textului scris de diverse tipuri 

2. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii ĩn procesul comunicării orale şi scrise 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.1 Sintetizarea informaţiilor , a intenţiilor de comunicare şi a aitudinilor comunicative din diverse texte monologate şi 

dialogate 

2.1 Recunoaşterea modurilor ĩn care sunt organizate informaţiile din texte literare şi nonliterare, continue, discontinue 

şi multimodale 

2.2 Compararea diferitelor puncte de vedere  exprimate pe marginea unor texte diverse 

2.4 Dezvoltarea competenţei de lectură prin diversificarea activităţilor consacrate cărţii  

Obiective operaționale: 

La sfârșitul activității, elevii vor fi capabili: 

O1: să prezinte succesiunea întâmplãrilor din text; 

O2: să identifice cuvintele necunoscute şi sã le utilizeze în contexte noi dupã explicarea lor; 

O3: să realizeze rezumatul textului; 

O4: să observe particularitãţile de limbaj şi de topicã ale texului; 

O5: să-şi organizeze ideile în scris apelând la un stil adecvat, la claritate şi la coerenţă în exprimare; 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

1. Metode şi procedee : conversaţie euristică, exerciţiul,cadranele, tabelul predicţiilor 

2. Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală, individuală 

3. Mijloace de învăţare:  caietele elevilor,manualul, manualul digital 

 

Bibliografie:  

• Crăciun C.-Metodica studierii limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu, Emia, 2004 

• Pamfil, Alina, Limba și literatura română. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, Cluj-Napoca, 2003 

• Goia, Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia Educaţional, Cluj-

Napoca, 2002; 
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Secvențele instruirii 

și dozarea 

Ob. 

oper. 

Conținutul informațional al lecției Resurse 

Evaluare 
Activitatea profesorului  Activitatea elevilor Procedurale Materiale 

Organiza- 

torice 

1. Moment  

organizatoric 

1’ 

 

 

Se vor asigura condiţiile necesare unei 

desfăşurări optime a lecţiei și se expun  

materialele necesare pentru lecţie. 

Elevii  se pregătesc pentru lecție. Conversaţia Platforma 

şcolii 

 

Frontal Observarea 

sistematică, 

controlul, 

autocontrolul 

2. Verificarea temei  

5’ 

 Se verifică tema, făcându-se aprecieri asupra 

rezolvării cerințelor.Elevii au avut de făcut 

cadrane pornind de la textul Inocenţii, ĩn care 

au specificat ce le-a plăcut, ce nu au ĩnţeles, cu 

ce personaj se identifică şi părerea despre 

societatea secretă din text 

Citesc tema. 

Răspund la întrebări. 

Conversația  Caiete  Frontal Evaluare  orală 

prin sondaj 

3. Captarea atenției 

1’ 

 Le propun elevilor să spunã ce cred ei că 

ĩnseamnă SIL( tabelul predicţiilor) 

 

Elevii asociazã cuvinte sau 

structuri: 

 

 

Exercițu-joc  Textul Frontal Observare 

sistematică 

 

 

Aprecierea 

verbală a 

răspunsurilor 

4. Anunțarea  

obiectivelor 

            1’ 

 Titlul: Inocenţii , de Ioana Pârvulescu şi anunţ 

obiectivele 

Elevii rețin titlul și obiectivele 

lecției.  

Expunere   Frontal  Observare 

sistematică 

5. Consolidarea 

cunoștințelor 

12’ 

 

 

 

O1 

O2 

 

 

 

 

 

Elevii au realizat lectura acasă şi solicit ca 

elevii sã identifice eventuale cuvinte şi 

expresii necunoscute 

 

 

 

 Se explicã cuvintele necunoscute, urmând ca 

elevii  să rezume textul citit, să menţioneze 

Elevii semnaleză eventuale 

cuvinte necunoscute  

 

 

 

Fiecare elev realizeză sarcinile 

 

Chestionare 

orală  

 

 

 

 

 

 

Exercițiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

  

Aprecierea 

verbală a 

răspunsurilor 
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O3 

O4 

O5 

personajele, locul şi timpul acţiunii, tipul de 

narator. 

Ex.3 şi 4 manual(pg.59.Art) 

Observarea 

capacității de a 

lucra  

individual 

6. Obținerea 

performaței 

8’ 

 

 

 

 

 

 

O2 

Elevii sunt provocaţi să interpreteze sfatul 

bunicii de a ĩncepe cu ei atunci când vor să 

schimbe lumea. 

Discutăm despre alte două cărţi ce evidenţiază 

asumarea unor valori, Bunica mi-a zis să-ţi 

spun că-i pare rău, de Fredrik Backman şi Să 

creştem mici, de Laura Grűnberg, cea de-a 

doua fiind prezentată ĩn linkul din manualul 

digital 

https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-

r7/v1/index.html#book/u2-58-59 

Amintesc regulile realizãrii unui 

rezumat 

   

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

Aprecierea 

verbală a 

răspunsurilor 

Interevaluare  

 

 

 

 

 

7. Încheierea 

activității 

2’ 

 

 Ca temă, elevii vor avea de rezolvat exerciţiul 

9/59.Se fac aprecieri asupra gradului de 

participare a elevilor la activitate, evidenţiind 

şi notând elevii care s-au remarcat prin 

corectitudinea, originalitatea răspunsurilor.   

Notează tema şi eventualele 

explicaţii 

Aprecierea 

verbală 

 

 

 Frontal 

Individu-al 

Evaluare orală 
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SCENARIU DIDACTIC 

LACUL 

(evaluarea competenței de receptare a textului scris-opera lirică) 

Clasa a VII-a 

 

                                                                         

COMAN FLORINA ANCUȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION BIANU” VALEA LUNGĂ 

 

 

 

I. a.Priviți tabloul de mai jos. Este realizat de Claude Monet. Ce similitudini credeți că există între el și poezia Lacul? 

 

 
  

b.Citiți textul de mai jos! Despre ce credeți că este vorba? Care credeți că este poziția autorului față de text? 

c.Citiți prima strofă.Ce ați aflat în plus? 

II.Citiți textul de mai jos: 

Lacul 

de Mihai Eminescu 

 

„Lacul codrilor albastru Să sărim în luntrea mică, 

Nuferi galbeni îl încarcă; Îngânați de glas de ape, 

Tresărind în cercuri albe Și să scap din mână cârma 

El cutremură o barcă. Și lopețile să-mi scape; 

 

Și eu trec de-a lung de maluri Să plutim cuprinși de farmec 

Parc-ascult și parc-aștept Sub lumina blândei lune- 

Ea din trestii să răsară Vântu-n trestii lin foșnească 

Și să-mi cadă lin pe piept. Unduioasa apă sune!” 

 

1. Recitiți poezia.Găsiți in figura prezentată mai jos cel puțin patru emoții (scrise pe partea colorată) trăite de îndrăgostit și 

două sentimente (scrise în zona albă).Menționează versurile în care sunt surprinse aceste emoții și sentimente. 
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2.Verbele :,,ascult”, ,,aștept” sugerează: 

a.încordarea așteptării îndrăgostitului; 

b.starea de atenție a eului liric; 

c.starea de visare a îndrăgostitului; 

 

3.Explică rolul verbelor la conjunctiv din text, alegând din următoarele variante: 

a.Sugerează acțiuni posibile în viitor 

b.sugerează acțiuni dorite, realizabile; 

c.sugerează acțiuni imposibil de realizat. 

4.Selectați versul care sugerează armonia imaginată între cei doi îndrăgostiți. 

5.Alege, dintre simbolurile date nufărului, pe cele care ți se par cele mai potrivite:abundență, armonie, bucurie, 

frumusețe, perfecțiune, puritate, renaștere, viață.Justifică-ți alegerea. 

6.Lucrați pe grupe și rezolvați sarcina primită în funcție de culoarea/semnificația pălăriei! 

Pălăria albă: Caută imagini artistice, figuri de stil din textul dat! 

Pălăria roșie: Identifică sentimentele exprimate în poezie! 

Pălăria neagră: Identifică cuvinte/structuri care  ilustrează trăirile negative ale eului liric! 

Pălăria galbenă: exemplifică prin cuvinte/structuri/sintagme trăirile pozitive ( de încântare, de admirație, de bucurie ) 

ale eului liric! 

Pălăria verde: Imaginează-ți pădurea copilăriei tale! 

Pălăria albastră: este a profesorului care sintetizează informațiile pe baza prezentăriigrupelor 
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Avantajele implementării curriculumului integrat 

 

Prof.înv.primar:CEPARU IRINA 

                                                  Scoala Gimnazială „Ion Irimescu” 

 

Integrarea curriculară nu este o metodă nouă de organizare pentru învățare. Încă din anii 1890 profesorii au 

explorat conceptul de curriculum integrat. De-a lungul anilor, au existat numeroși cercetători, de exemplu, Susan Drake, 

Heidi Hayes Jacobs, James Beane și Gordon Vars, care au descris diferite interpretări ale curriculum-ului integrat, 

referindu-se la curriculum-ul interconectat, conectat, tematic, interdisciplinar, multidisciplinar, corelat, legat și holistic. 

Robin Fogarty vede curriculum-ul ca un continuum. Curriculum integrat poate fi descris ca o abordare a predării și 

învățarii bazată atât pe filosofie, cât și pe practică. Poate 

în general, să fie definit ca o abordare curriculară care, în mod intenționat, reunește cunoștințe, abilități, atitudini și valori 

pentru a dezvolta o înțelegere mai puternică a unor idei cheie. Curriculum integrat este atunci când componentele 

curriculum-ului sunt conectate și legate în mod semnificativ de ambele resurse educaționale: elevi și profesori. 

Curriculum integrat la clasele primare permite flexibilitatea unui plan de dezvoltare a competențelor cheie și a 

înțelegerilor care depășesc subiecte individuale; se bazează pe cunoștințe și experiențe anterioare care îi ajută pe elevi să 

se bazeze pe diversitatea  

cunoștințelor și experiențelor anterioare, sprijină viziunea holistică asupra lumii și asigură o învățare mai semnificativă; 

permite elevilor să dezvolte o viziune unificată a curriculumului pentru a lărgi contextul lor învățarea dincolo de zonele 

unice; reflectă mai bine lumea reală și modul în care copiii învață acasă și în comunitate; organizează gândirea elevilor 

mici întrucât există teorii care susțin faptul că aceștia învață multe lucruri pe care le procesează și le organizează la un 

moment dat. Predarea ideilor în mod holistic, mai degrabă decât în fragmente,reflectă mai bine modul în care creierele 

tinerilor elevi procesează informații. 

Curriculum integrat permite elevilor să identifice atât calitățile distinctive, cât și elementele conexe dintre discipline, să 

devină mai implicați în procesul de învățare, deoarece contextul este mult mai ușor de înțeles și mai semnificativ pentru 

ei, să demonstreze și să utilizeze cunoștințele, aptitudinile și atitudinile lor într-o varietate de contexte de învățare, să facă 

mai ușor legături între conținutul pe care îl învață în școală și experiențele lor din afara școlii, să se concentreze mai bine 

asupra înțelegerii conceptuale, deoarece conținutul este aliniat în jurul ideilor cheie.  

Curriculum integrat permite profesorilor din învățământul  primar să identifice conexiunile din interiorul și între 

conținutul disciplinelor, să ofere un context relevant pentru învățare bazat pe nevoile elevilor, să evalueze aptitudinile și 

înțelegerile într-o varietate de contexte de învățare, să gestioneze mai ușor a conținutului programului de studii deoarece 

rezultatele obținute în diferite domenii sau abilități cheie de învățare sunt abordate  

și consolidate în același timp, să crească motivația și participarea activă a elevilor. 

Curriculum integrat este mai mult decât o grupare de rezultate de învățare legate. 

Selectarea experiențelor de învățare ar trebui să se bazeze pe măsura în care ele promovează progresul sau lărgesc și 

confirmă înțelegerea. Integrarea conținutului trebuie să fie asigurată de legarea intenționată a rezultatelor curriculumului 

de către un concept central de organizare, de exemplu, un subiect, o temă, proiect sau problemă (când elevii învață la 

limba română legenda, Legenda Oltului, învățarea lor va fi condusă astfel încât ei să înțeleagă și să-și însușească formele, 

elementele caracteristice și tehnicile de construire ale legendelor, vor scrie o legendă, vor investiga zona geografică a 

râului Olt, precum și caracteristici culturale și lingvistice ale comunității din zonă). Pentru criteriul de autenticitate, 
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conexiunile făcute trebuie să fie o parte a procesului de integrare, să aibă sens și să fie semnificative. Subiectele trebuie 

să provoace generalizări și înțelegeri atât de profunde a ideilor fundamentale încât să poată fi dezvoltate în diferite 

conținuturi și contexte (elevii învață despre ciclul anotimpurilor, viața animalelor și trăirile personale într-un context 

istoric).  

Nu există cel mai bun mod de a planifica învățarea și este de datoria profesorilor să-și folosească cunoștințele și 

abilitățile profesionale pentru a răspunde cel mai bine nevoilor elevilor. Profesorii ar trebui să utilizeze integrarea ca 

instrument pedagogic și profesional 

pentru a determina când este cel mai bine să abordeze curriculum integrat deoarece în cadrul oricărui grup de elevi există 

o gamă largă de diferențe. Prin urmare, organizarea școlii, metodologia și profesorii pot varia pentru a acoperi nevoile 

elevilor. 

În domeniile tematice intradisciplinare, cunoștințele și abilitățile sunt legate într-un singur domeniu, sunt 

învățate prin intermediul unor domenii individuale, natura distinctivă a învățării este recunoscută în fiecare domeniu, 

motivația elevilor și relevanța socială a învățării sunt îmbunătățite prin integrarea domeniilor cognitive, afective și sociale 

cu 

cunoștințele și abilitățile din cadrul disciplinei (scrierea este legată de citire).  

Între domeniile tematice multidisciplinare, subiectele, temele, problemele sau ideile mari reunesc rezultatele mai 

mult decât o temă distinctă, cunoștințele și abilitățile sunt învățate prin domenii individuale, dar la nevoie  se conectează 

la teme, teme, probleme sau idei trans-curriculare, natura distinctivă a învățării este recunoscută în fiecare domeniu, 

motivația elevilor și relevanța socială a învățării sunt îmbunătățite prin integrarea domeniilor cognitive, afective și sociale 

cu cunoștințele și abilitățile din cadrul domeniului, elevii sunt ghidați să vadă legăturile dintre domeniile temei studiate 

(abilitățile de învățare din matematică sunt aplicate în știință). 

Între domeniile tematice interdisciplinare, subiectele, temele, problemele sau ideile mari sunt folosite pe baza 

interdependenței cunoștințelor și abilitățile din mai multe domenii, se identifică învățarea obișnuită, încorporată în 

domenii tematice, cunoștințele și competențele interdependente sau comune din domenii tematice sunt integrate în teme 

transversale, teme, probleme sau idei mari, motivația elevilor și relevanța socială a învățării sunt îmbunătățite prin 

integrarea domeniilor cognitive, afective și sociale cu cunoștințele și abilitățile din cadrul domeniului, elevii sunt ghidați 

să dezvolte și să aplice cunoștințele și abilitățile interdisciplinare relevante din toate domeniile și în viața reală 

(explorarea unei teme istorice este legată de analiza unor particularități sociale, de matematică și științe).   

Domeniile tematice transdisciplinare se concentrează asupra întrebărilor și proiectelor inițiate de elevi, 

subliniază contextele, cunoștințele și abilitățile sunt interconectate și interdependente, se pune  accentul mai puțin pe aria 

curriculară, cunoștințele și abilitățile din diferite domenii fiind în centrul atenției elevilor, este evidențiat contextul real al 

vieții, cunoștințele și abilitățile din subiectul în cauză sunt dobândite în mod informal, elevii inițiază și direcționează 

proiecte directe care sunt centrate și conectate la experiențele din viața reală,   sunt încurajate inițiativa elevilor, 

imaginația și creativitatea sunt îmbunătățite ( o poveste despre poduri se transformă într-un proiect de clasă privind 

examinarea structurilor și construirea de poduri. Modelele pot fi explorate într-o varietate de contexte). 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Profesor de psihopedagogie speciala : Bran Carmena 

Şcoala Gimnazială Specială  Baia Mare 

 

An şcolar:2020-2021  

Director prof. J. H.Tincuţa 

Nr. Înregistrare:................. 

Vizat coord. comisie metodică; 

Prof.J.  Loredana 

Acest document este întocmit conform legislaţiei în vigoare: 

Ordinul Nr.6552 din 13.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea 

şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, anexa 6; 

Numele si prenumele beneficiarului: A.  ANA MARIA 

 Data si locul nasterii : 30.06.2008,  Baia Mare 

Domiciliul: Baia Mare  

Şcoala/Institutia :Şcoala Gimnazială Specială  BaiaMare.  

Problemele cu care se confruntă copilul/elevul/tânărul (rezultatele evaluarii complexe) 

Priorităţi pentru perioada  septembrie 2021-iunie 2022 

Structura programului de intervenţie personalizat: 

 Obiective 

 Conţinuturi 

 Metode şi mijloace de realizare 

 Perioada de intervenţie 

 Criterii minimale de apreciere a progreselor 

 Metode şi instrumente de evaluare 

 Evaluarea periodică  

Studiu de caz 

Numele elevului: A. Ana Maria 

Data naşterii: 10.07.2006 

Starea de sănătate: Tulburari din spectrul Autism 

Informaţii  generale 

Domiciliul actual al elevei- localitatea Baia Mare, Casa de tip Familial, stradaAlba Iulia, nr.56. Dezvoltarea fizică 

normală (înalțime și greutate corespunzătoare vârstei). Eleva urmează în prezent cursurile Școlii Gimnaziale Speciale 

după curriculum adaptat programei școlare. A frecventat grădinița, a absolvit clasa a VI-a la Școala Gimanzială Specială 

din localitatea Baia Mare.      

     Provine dintr-o familie formată din cei doi părinți și 8copii, din care 3 fraţi născuţi din aceiaş părinţi şi 5 fraţi vitregi. 

Eleva are o soră geamănă cu care este colegă de clasă. Părinţii  elevei locuiesc în mediul rural, se ocupă cu creştetea 

animalelor. 

Aspecte semnificative                                                                                                                                                     

Motivul pentru care eleva și sora ei se află în custodia Instituției de  Protecție a copilului, se datorează situaţiei 
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economice  precare familiare , familia nu a reușit să ofere copiilor un ambient familiar corespunzător unei protecţii 

normale pentru creşterea şi educarea acestora. In trecut, în perioada preşcolară,  eleva  împreună cu sora ei geamană a 

suferit un accident casnic, în urma căreia prezinta simptome de  episod post traumatic, cu manifestîri în sfera afectivă, dar 

şi un evident deficit în ce priveşte capacităţile funcţiilor cognitive raportat la vârsta cronologică . 

Aspecte ale activității copilului la Casa de tip Familial                                                                                                     

Eleva se implică în activități gospodărești, se ataşează  uşor de persoanele cu care vine în contact,  personalul de la CTF, 

cât și față de mamă. Este disponibilă şi deschisă în ce priveşte oferirea de ajutor celor din jur,  atât la CTF (persoanelor 

care se ocupă de îngrijire şi asistemţă)  cât şi în relaţiile pe care le are cu colegii. Se implică în activități sportive, 

activităţi  gospodăreşti, culturale, artistice. Devine descurajată , recitientă şi are o atitudine ostilă atunci când  este 

criticată. 

Competenţe, abilităiţi,  puncte slabe, nevoi   

 Abilităţi perceptive şi psihomotorii . Dezvoltarea fizică  este adecvată vârstei, coordonarea mişcărilor este  

bună. Motricitate fină și grosieră  sub exigențele stadiului de dezvoltare. Lateralitate dreapta-stânga în curs de 

formare, ritmul de lucru lent; 

 Abilități de autonomie personală formate. 

 Memoria de scurtă durată, reţine cu greu informațiile. Slabă stocare a informațiilor (uită foarte repede).   

 Atenţia-dificultăți de concentrare a atenției, oboseşte repede, necesită organizare 

 Motivația este orientată spre succes,  îşi doreşte şi face eforturi în limita capacităţilor sale intelectuale să ducă o 

sarcină la bun sfârşit;                                                                     

 Imaginaţia este ancorată în prezent, dar  sunt evidente consecinţele evenimentelor din  trecut (este evidentă 

prezența unor caracteristici  a imaginii de sine scazută). Imaginația este influiențată de percepția eronată a unor 

amintiri din trecut și de experiența concretă;  

 Gândirea este la stadiul operațiilor concrete, nu poate rezolva singură probleme. Capacitatea de generalizare  

este scăzută. Raționamentul este cel inductiv, de la cauză la efect. Are capacitatea de  a înțelege relația dinte 

eperiența emoțională  și comportament. În situații de viață reală, aceasta este deficitară( încearcă să-și impună 

anumite interese  și dorințe fixe și anormale în intensitate cu persoanele cu care vine în contact,  pe fondul unui 

comportament agresiv, opozant și iritabil. Prezintă fascinație  pentru persoanele mature, are nevoie de întăriri 

pozitive din partea acestora; 

 Limbajul mediu dezvoltat-iniţiază şi susţine un dialog, dar nu comunică cu uşurinţă, volumul vocabularului de 

cuvinte scăzut; 

 Creativitatea- bine dezvoltată ( îi place şi are abiltăţi remarcabile peentru desen) 

Abilităţi de socializare 

 Comportament- sociabil, timid -anxios;  

 Personalitate- grad de toleranţă,  echilibrată, dar cu nuanţe de control şi dezechilibru; 

 Stabilirea de contacte- evită să iniţieţieze un dialog ( nu se cosideră suficient de bună, motiv pentru care nu 

iniţiază spontan un dialog de frică  să nu facă greşeli şi să nu fie evaluată negativ), se consideră inaptă din punct 

de vedere social, inferioară altora. 

Domenii de intervenţie  

 Domeniul psihomotricitate- consolidarea lateralității şi organizarea mișcărilor în acțiuni eficiente 

 Domeniul Social-afectv- maturizare social –afectivă, întărirea imaginii de sine 
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 Domeniul cognitiv-deprinderi de muncă intelectuală pentru dobândirea capacităţilor şi competenţelor şcolare 

Psihodiagnostic: Tipul de deficienţă:  Deficienţă cognitivă gravă cu deficienţe associate psiho-motorii şi de 

comportament 

ECHIPA DE INTERVENŢIE: prof. de Psihopedagogie speciala  B. C. , prof.educator  B. M. ;  educator personal P. E. 

;  kinetoterapeut  T.  D.;  logoped  U.R. 

Data elaborării PIP. : 05.10. 2020 

 INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE 

 chestionare orale; 

 observaţii curente; 

 aplicaţii practice; 

 fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

 grilă de evaluare; 

 observaţia spontană şi dirijata; 

SCOPUL   PROGRAMULUI 

 Dezvoltarea potenţialului senzorial, motric,  afectiv şi  cognitiv al elevei, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

, în vederea integrarii sociale   

Conţinutul activităţilor de înavăţare 

 Exerciţii de identificare şi denumire a obiectelor din mediul ambiant ; 

 Exerciţii de cunoaştere a succesiunii unor actiuni în anumite momente ale zilei –rutina activităţilor zilnice 

 Exerciţii de aşezare si ordonare  a obiectelor personale ; 

 Exerciţii de identificare şi denumire a alimentelor sănătoase; 

 Exerciţii de identificare a pozitiei unui obiect in spatiu ; 

 Exerciţii de cunoaştere a succesiunii anotimpurilor si lunilor anului;  

 Exerciţii pentru  formarea lateralităţii ;  

 Exerciții de diferențiere a imaginii de sine pozitivă – imagine de sine negativă utilizând  diverse materiale 

suport;                                                                                                        

 Exerciţii de cunoaştere, identificare  şi localizare a literelor alfabetului la nivel de silabă, cuvânt şi propoziţie; 

 Exerciţii de descompunere şi recompunere a  unei propoziţii prin utilizarea metodei fonetice analitico-sintetice; 

 Exerciţii de transmitere de mesaje adecvate în context situaţional; 

 Exerciţii de formulare a unei povestiri logice  pe baza unei succesiuni de imagini, folosind cuvinte proprii; 

 Exerciţii de formulare a unor mesaje constituite din unităţi semantice, folosite în diverse situaţii de comunicare; 

 Exerciții de grupare a obiectelor după anumite criterii („lung - scurt”, „subțire - gros”, „gol - plin” etc.); 

 Exerciții de numărare în concentrul 0-50 a obiectelor/elementelor din mulțimile construite; 

 Exerciții de rezolvare de probleme cu utilizarea adecvată a noțiunilor: „mai mult” - „mai puțin”, „mai mare” - 

„mai mic”, „punem” - „luăm”, „adăugăm” - „îndepărtăm”; 

 Exerciții de rezolvare a problemelor cu o singură operație în plan acțional și imagistic în concentrul 0-50, cu 

sprijin      

       Revizuirea programului de intervenţie se face în functie de rezultatele evaluarilor periodice.                                                                                                                                   
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Necesitatea cunoaşterii psihologice a elevului de clasa pregătitoare 

 

Psiholog scolar, Atodirese Ana-Maria 

Școala Gimnazială Nr. 12 Botoșani 

 

Orice activitate educaţională se întemeiază pe cunoaşterea psihologică a subiecţilor care fac obiectul unei astfel de 

intervenţii.Calitatea procesului educaţional depinde esenţial de abilităţile psihologice ale celor ce-l  întreprind. 

Cadrele didactice fac parte din categoria acelor agenţi educaţionali care au fost investiţi de societate cu misiunea de a 

orienta procesele dezvoltării psihofizice a copiilor către un curs mereu ascendent, în scopul valorificării superioare a 

potenţialului lor nativ şi pentru favorizarea mai bunei integrări în societate a acestora. Trebuie să fie permanent atente la 

transformările ce se produc în organismul copilului, să le surprindă specificitatea, să faciliteze manifestările favorabile şi să 

împiedice manifestarea acţiunilor nefavorabile. 

Comportamentul unui organism în dezvoltare este un fenomen deosebit de complex care pune în evidenţă aspecte 

anatomino-strucurale, organizări neurologice, compoziţii biochimice. Nu le putem controla şi nici explica pe toate, dar ne 

putem folosi de anumite cunoştinţe cu caracter psiho-pedagogic pe care le putem adapta unui anumit specific al dezvoltării 

psihofizice a copilului. 

Trebuie satisfăcute câteva condiţii esenţiale :  

- depăşirea mentalităţilor privind capacitatea de a uza de cunoştinţele din domeniul psihologiei dezvoltării ; 

- accepatrea premisei că procesul cunoaşterii psihologice este complet şi dificil ; 

- modalităţile de abordare psihologică a copilului să fie realiste. 

     Educaţia şi cunoaşterea copilului sunt două acţiuni aflate într-o strânsă legătură. Solicitările externe –sarcinile de învăţare, 

măsurile şi cerinţele educaţionale – conduc nu numai către anumite rezultate si performanţe la nivelul sarcinii, ci îşi lasă, de 

asemenea, amprenta asupra dezvoltării şi personalitătii copilului. 

  Cunoaşterea  psihopedagogică este un proces organizat şi continuu, prin intermediul căruia educatorii  evidenţiază 

trăsăturile psiho-individuale ale celor pe care îi educă . 

  Cunoaşterea psihopedagigică poate avea următoarele direcţii de acţiune :  

-consilierea, în care accentul este pus pe protejarea dezvoltării psihice şi pe stimularea potenţialului real de exprimare a 

copilului ; 

   -psihoterapia, în care accentul este pus pe recuperare (cazurile de insucces, eşec în activitate, abandon al activităţii, 

neadaptare la cerinţele grădiniţei etc.) ; 

-orientarea, în care accentul este pus pe prevenirea dificultăţilor în învăţare, în adaptarea la cerinţele mediului 

instituţionalizat (mai întâi grădiniţă, apoi şcoală). 

          

 Copilul de 6 ani : 

Dezvoltare fizică – 103-120 cm (băieţi) ; 108-119 cm (fete) ; 

                            - 18 -23 kg (băieţi); 16-22 kg (fete)                                                                                                             

   Motricitatea  - are energie, echilibru şi rapiditate în mişcări; 

                         - merge corect într-un cerc desenat pe podea ; 

                         - desenează un romb după model  

                          - îşi perfecţionează mişcările fine ale mâinii. 
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  Senzorialitatea - are auzul fonematic dezvoltat; 

                          -execută cu uşurinţă mişcări de orientare în schema corporală proprie  

                          (recunoaşte      dreapta-stânga ); 

                          -indică şi denumeşte 6-7 culori, nuanţe; 

                          - în desen redă mai bine proporţiile. 

  Intelectul 

     Memoria       - recunoaşte corect 2-3 litere ; 

                         - recunoaşte elementele omise din desen; 

                         - compară, din memorie, două obiecte; 

                         - enumeră zilele săptămânii; 

                         - recunoaşte silabe omise din cuvânt şi cuvinte omise din propoziţie; 

                         - păstrează informaţia în memorie circa 3 ani. 

  Gândirea       - relatează pe larg despre 3 imagini; 

                         - stabileşte asemănări între două obiecte date (măr-portocală, gheată-cizmă); 

                         - efectuează operaţii concrete cu noţiuni; 

                         - înţelege intuitiv relaţii contrare ( a lipi – a dezlipi);   

                         - denumeşte obiecte din sfera a 4-5 noţiuni generale (mobilă, îmbrăcăminte,   

                          vehicule, jucării); 

                         -are cunoştinţe elementare despre unele meserii. 

 Limbajul         - are in vocabular peste 3500 de cuvinte ; 

                         - dialoghează cursiv ; 

                         - pronunţă corect toate sunetele (inclusive ``r`` şi `` ş``). 

   Imaginaţia        - născoceşte şi amplifică întâmplări. 

   Motivaţia         - poate efectua sarcini fără recompensă imediată; 

                            - trăieşte intens lauda şi dojana; 

                            - aspiră la success în joc; 

                           - are interese pentru jocurile de îndemânare 

   Afectivitate     - apare criza de prestigiu, în situaţiile de mustrare publică ; 

                           - îşi stăpâneşte impulsivitatea ; 

                            - manifestă veselie în urma reuşitei proprii. 

Voinţa              -  de multe ori adoptă hotărâri greşite, nu ştie să delibereze când are de ales între  

                          mai  multe alternative ; 

Personalitatea    - dovedeşte conştiinţă de sine în acţiune (`` Asta nu pot să fac, nu voi reuşi !``) 

                           - comunică mau uşor cu persoane adulte străine ; 

                           - adeziunea la normele morale este mai mult afectivă decât raţională ; 

                           - cunoaşte reguli complexe de comportament ; 

                           - se conturează aptitudini motorii. 

  Deprinderi        - învaţă să  scrie corect literele alfabetului 

                            - se îmbogăţeşte sfera deprinderilor de igienă. 
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Începerea şcolii este o schimbare majoră în viaţa copilului şi a familiei. Acesta păşeşte pragul şcolii aflându-se deodată în 

faţa unor responsabilităţi izvorâte din angajarea sa în prima mare activitate socială: învăţătura. Ea reflectă măsura în care 

copilul reuşeşte să răspundă cerinţelor noului program. Este important ca fiecare elev să se acomodeze uşor şi rapid noilor 

cerinţe. 

       Statutul de şcolar al copilului impune o nouă împărţire a timpului său. Se va micşora aşadar, timpul de joacă şi se vor 

introduce unele obligaţii de natură intelectuală.  

       Pentru învăţătorul de la clasa pregătitoare este foarte importantă cunoaşterea copilului deoarece trecerea de la programul 

lejer de la grădiniţă la disciplina şcolară să se facă treptat, respectând particularităţile psiho-individuale ale fiecărui copil. 

Elevul trebuie să vadă în cadrul didactic un prieten. 

       În activitatea didactică tratarea diferenţiată a elevilor reprezintă o prioritate deoarece în cadrul grupei de elevi, fiecare copil 

este unic şi trebuie luat în serios. 

      Activitatea elevului trebuie serios organizată, supravegheată şi controlată. Copilul care nu are în familie un astfel de program 

şi desfăşoară activitatea la întâmplare, nu-şi pregăteşte temele la timp, nu-şi formează deprinderi de muncă ordonată şi 

sistematică. Din aceste cauze el întâmpină tot mai mari greutăţi în îndeplinirea sarcinilor şcolare, pe care caută să le evite. 

Colaborarea familiei cu şcoala este necesară pentru realizarea cu succes a cerinţelor impuse de unitatea de învăţământ. 

Unele familii nu ţin legătura cu şcoala şi neglijează complet realizarea unui program care trebuie să împletească  munca cu 

odihna copilului.  

Trebuie să asigurăm şanse de succes fiecărui copil, fiecare fiind o individualitate care poate progresa într-un ritm 

propriu.Trebuie să formăm minţi active, conştiinţe libere şi buni cetăţeni.  

Activitatea educativă trebuie să antreneze întreaga personalitate a copilului, trebuie să-i conducă pe copii spre a gândi 

liber şi creator, trebuie să-i antreneze să-şi exprime cu claritate gândurile, să-şi motiveze şi să-şi argumenteze  acţiunile.. 
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,,Laborator preşcolar’’-ghid metodologic, Mihaela Păişi Lăzărescu, Liliana Ezechil, Editura V& I  Integral  Bucureşti, 

2001 ; 

,,Fundamentele psihologiei , M. Golu, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2000 ; 

,,Cunoaşterea elevului-condiţie a succesului şcolar’’, în Învăţământul primar , nr. 2/1991, Mihaela Păişi  Lazărescu, 

Editura Discipol, Bucureşti.      
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DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ ÎN PREȘCOLARITATE 

 

Autor: Cseppentő Enikő 

G.P.N. nr. 2 Țigănești de Criș, județul Bihor 

 

 Educaţia socio-emoţională cuprinde totalitatea activităţilor de învăţare (conceptul de învăţare este înţeles, evident, 

în sens larg) care conduc la dobândirea experienţei individuale de comportare socială şi emoţională, la formarea 

competenţelor emoţionale şi sociale ale indiviului. Ne referim aici la dobândirea abilităţilor emoţionale (de a înţelege, a 

exprima şi a-şi regla emoţiile) şi a celor sociale, precum cele de iniţierea şi menţinerea unei relaţii şi integrarea într-un grup 

(social, profesional, comunitar etc.).  

 Curriculumul pentru învăţământul preşcolar promovează conceptul de dezvoltare globală a copilului, concept 

considerat a fi central în perioada copilăriei timpurii. Perspectiva dezvoltării globale a copilului accentuează importanţa 

domeniilor de dezvoltare a copilului conturate în Reperele fundamentale privind învăţarea şi dezvoltarea timpurie a 

copilului între naştere şi 7 ani ilustrând, totodată, şi legăturile acestora cu conţinutul domeniilor experienţiale din structura 

curriculumului.  

 Atunci când vorbim despre domeniul dezvoltarea socio-emoțională ne referim la două aspecte absolut importante:  

➢ Dezvoltarea socială – care are în vedere dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii și copiii de vârstă 

apropiată, acceptarea şi respectarea diversităţii, dezvoltarea comportamentelor prosociale. 

➢ Dezvoltare emoţională – care prevede dezvoltarea conceptului de sine, a controlului emoţional și dezvoltarea 

expresivităţii emoţionale. 

Dat fiind faptul că educația socio-emoțională este parte integrată a conținutului parcurs din învățământul preșcolar, 

acesta se realizează ghidat fiind după următoarele principii și obiective: 

• Principiul valorificării şi valorizării resurselor pozitive ale educabilului în vederea înlăturării aspectelor 

negative; 

• Principiul individualizării educaţiei socio-emoţionale în funcţie de structura personalităţii fiecărui copil 

şi de particularităţile de vârstă, context educaţional şi domeniu socioprofesional; 

• Principiul interdisciplinarităţii şi al învăţării integrate; 

• Principiul corelării între nevoile de educaţie la nivelul grupului şi cel al ofertei educaţionale a 

profesorului; 

• Principiul asigurării calitaţii în educaţie. 

❖ Recunoaşterea, acceptarea şi autoreglarea emoţională ca fundament al formării unei abilităţi sociale; 

❖ Creşterea capacităţii de adaptare la cerinţele grădiniţei şi ale societăţii; 

❖ Dezvoltarea unor abilităţi intra- şi interpersonale care să faciliteze reuşita în viaţă; 

❖ Dobândirea capacităţii de aplicare a unor strategii adecvate în situaţii critice şi/sau stresante; 

❖ Creşterea sănătăţii mentale şi reducerea riscului apariţiei devianţelor comportamentale. 

În vederea realizării dezideratelor educației socio-emoționale menționate, cadrul didactic poate opta pentru unul 

din următoarele modalități de integrare a acestora în mod concret în activitățile desfășurate la nivelul grupei de copii: 

✓ Integrarea conţinuturilor educaţiei socio-emoţionale în toate categoriile de activităţi de învăţare ce se desfăşoară 

în grădiniţă.  
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✓ Implementarea unui program la nivel naţional de educaţie socio-emoţională a copiilor preşcolari, program 

structurat pe trei dimensiuni, una de formare, alta de intervenţie şi a treia de evaluare, a cărui grup ţintă să fie 

copiii preşcolari, părinţii şi educatoarele. 

✓ Elaborarea şi desfăşurarea unor activităţi opţionale la nivelul grupelor, specific domeniului de educaţie socio-

emoţională, având conţinuturi specifice. 

✓ Derularea unor proiecte complementare activităților curriculare, cu accent pe activitățile extraşcolare şi de 

voluntariat, cu accentuat caracter socio-emoţional, în parteneriat cu şcoala, părinţii şi comunitatea. 

✓ Marcarea unor evenimente din viaţa copiilor în care sunt introduse elemente ale educaţiei socio-emoţionale. 

Întrucât evenimentele în viaţa fiecărui copil nu se desfăşoară după o planificare anterioră, această strategie poate 

fi adoptată ocazional. 

În cele ce urmează se dorește a fi evidențiate câteva aspecte de bune practici pentru formarea și dezvoltarea 

comportamentelor și abilităților socio-emoționale în cadrul activităților zilnice cu preșcolarii. Ne vom referi la câte un 

exemplu la nivelul principalelor activități din grădiniță. 

În cadrul activităților de dezvoltare personală, la o întâlnire de dimineață se poate realiza activitatea ”Răspunde, 

aruncă, întreabă!” Astfel , de pildă , la îneputul anului școlar se poate cere copiilor să se prezinte, să spună câți ani au și 

cum se simt în momentul respectiv. O altă provocare tot prin acest joc ar putea fi de a-și exprima preferința legată de o 

culoare, anotimp, animal și de motivare a  alegeri făcute. Prin acest joc copiii interacționează între ei și dezvoltă 

comportamente prosociale cum ar fi: așteptarea sosirii rândului, respectarea regulilor de joc, acceptarea opiniilor celorlalți 

și așa mai departe. 

La nivelul activităților liber alese putem să efectuăm jocuri de rol în care copiii se transpun în rolul personajelor 

din povești sau al unor reprezentați ai comunitații (”De-a medicul”, ”De-a pompierul”). Aici ei aprobă sau dezaprobă 

anumite comportamente, verbalizează sentimentele pe care le provoacă o anumită situație. Se pot desfășura jocuri de mimă 

în care copiii ghicesc emoția mimată, asociind emoția cu cartonașele specifice primite care le ilustrează. În cadrul 

activităților artistice, de asemenea, copiii pot  exprima ceea ce simt când ascultă un cântec, o audiție muzicală ori când 

realizează un desen pentru o temă la alegere. 

Activitățile pe domenii experiențiale, în egală măsură, își aduc aportul la dezvoltarea abilităților socio-emoționale 

prin povești și dramatizări, unde copiii sunt educați să nu se lase pradă viciilor, să aibă sentimente pozitive, dezvoltându-

se calități umane. Cărțile ilustrate sunt de real ajutor, pentru că micuțul vede mai întâi imaginea și așa receptează mai ușor 

mesajul povestirii. Astfel ei iau poziție și apreciază personajele pozitive, le condamnă pe cele cu comportamente negative. 

Celelalte activități experiențiale cotribuie și ele la dezvoltarea capacității de autocontrol, înțelegere și exprimare a 

emoțiiolor, prin jocurile care permit interacțiune, verbalizare și exprimare în comprtament a ceea ce simt. 

Activitățile ce cuprind jocuri de mișcare aduc și ele situații în care copiii își pot exercita autocontrolul emoțiilor, 

acceptarea eventualelor eșecuri, exprimarea bucuriilor aduse de succes. De pildă jocul ”La perete, la perete, stop!”, ” 

Împărate, împărate, câti pași îmi dai?” sau alte jocuri de ștafetă în care copiii trebuie să lupte nu doar pentru succesul 

propriu, ci și al grupei sau să accepte faptul că pot pierde , dar  asta nu înseamnă că eu nu sunt buni. 

Succesul activităților zilnice este adus în cea mai mare parte atunci când cadrul didactic știe să  încurajeze şi să-l 

susţină pe copil să îşi urmeze pasiunea şi planurile sale, să-l susţină în momente de stres, panică şi deznădejde, asigurându-

l că nu are de ce să  se simtă copleşit. Educatoarea trebuie să asculte şi  să-și arate interesul pentru tot ce face copilul. Chiar 

şi  atunci când eşuează, să fie sărbătorit încercarea lui şi să fie motivat în a fi şi mai bun data viitoare – fără a insista pe 

faptul că acum nu a fost suficient de bun.,, Nu-i nimic, data viitoare ne pregătim mai mult’’ este o replică bună! În egală 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2678 

măsură trebuie să permitem copiilor să ia decizii şi să îşi asume responsabilitatea pentru efectele deciziilor lor, să cerem 

părerea lor legat de diferite lucruri și să ne arătăm mândri de realizările lor. Copiii trebuie să fie asigurați că sunt perfecți 

aşa cum sunt. Toate aceste atitudini ale cadrului didactic alături de activitățile atent planificate vor cotribui la dezoltarea 

socio-emoțională sănătoasă și potrivită debutului școlar, care trebuie să recunoaștem constituie un stres pentru copil. 

Un copil pregătit emoțional pentru școală va fi un copil care crede şi ştie că poate realiza ce îşi propune indiferent 

cât timp îi va lua, care știe să gestioneze eşecul şi să-l transforme în motivaţie şi mai puternică. Teama nu îl va opri din a 

încerca să îşi ducă planurile la  bun final, iar încrederea în sine îi va permite să nu se lase doborât de cuvintele celorlalţi. 

El va fi un copil empatic, care reuşeşte să înţeleagă ce simt ceilalţi, cum îi poate ajuta şi cum e optim să acţioneze. Va fi 

deschis experimentelor şi oportunităţilor  și se va adapta uşor. Bineînțeles acestea, în continuare, vor avea nevoie de 

dezvoltare, dar grădinița are menirea de a semăna sămânța acestor calități. 
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PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A TEMELOR DE STUDIU ȘI A PROIECTELOR 

GRUPA MICĂ  2021-2022 

SEMESTRUL I 
Prof.în înv preşcolar Bîrsanu Ioana  

G.P.P. ,,Vronica Filip” Piatra Neamţ 

 
Nr. 

crt. 

PERIOADA  TEMA DE STUDIU PROIECTUL SUBTEMA TEMA DE INTERES 

1. 13-17.09.2021  

 

Evaluare inițială –  

”Hai, copii, veniți la grădiniță!” 

2. 20-24.09.2021  Evaluare inițială – ”Mic dar 

voinic!” 

3. 27-01.10.2021  Evaluare inițială – ”Îmi place la 

grădiniţă” 

4. 05-09.10.2021 

 

Cine sunt/suntem       1.,,Eu sunt unic” ,,Acesta sunt eu” (corpul uman) 

 

 

5. 12-16.10.2021   ,,Eu şi familia mea”  

6. 19-23.10.2021   ,,Cresc frumos şi sănătos!”  

 24-28.10.2021 VACANŢĂ  

 

  

7. 1-05.11. 2021 Când/cum și de ce se 

întâmplă 

2.,,Toamna cea bogată” ,,Culorile toamnei”  

8. 8-12.11. 2021                                                                               

,,Mărul năzdrăvan” 

 

9. 15-19.11.2021  

                                                       

 

,,Morcovelul voinicel” 
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10. 22-26.11.2021 Cu ce şi cum 

exprimăm ceea ce 

simţim? 

  ,,În lumea poveştilor 

11. 29-03.12.2021 Cine sunt/suntem   

 

,,Noi suntem români!” 

12. 06-10.12.2021 Cum este/a fost și va fi 

aici pe pământ 

3.”Obiceiuri străbune în anotimpul 

de iarnă”  

 

”Dragă, Moş Nicolae” 

 

13. 12-17.12.2021  

 

 ,,E vremea colindelor”  

 

14. 

 

20-22.2021 

   

,,Vine,Moş Crăciun” 

 

 23-9.01.2021    VACANŢĂ 

 

 

SEMESTRUL al II-lea 

Nr. 

crt. 

PERIOADA  TEMA DE STUDIU PROIECTUL SUBTEMA TEMA DE INTERES 

1. 10-14.01.2022    Evaluare sumativă 

,,Ce-am învăţat până acum!” 

2. 17-21.01.2022 Când/cum și de ce se 

întâmplă? 

     4.,,Surprizele iernii” ,,Flori de gheaţă” 

(fenomene) 

 

3. 24-28.01.2022   ”Jocurile copiilor iarna” 

 

 

4. 31-04.02.2022 Cum este/a fost și va fi 

aici pe pământ? 

  ,,Pinguinul” 
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5. 07-11.02.2022 

 

Cum este/a fost și va fi 

aici pe pământ? 

5.,,Din lumea celor care nu 

cuvântă” 

,,La fermă” – animale domestice 

 

 

6. 14 -18.02.2022 

 

  ,,Ursuleţul Martinel” 

 

 

7. 21-25.02.2022   ,, Păsări din ogradă”  

8. 28-4.03.2022 Cu ce şi cum exprimăm 

ceea ce simţim? 

  ,,Ghiocel, drag mărţişor” 

9. 07-11.03.2022     

,,Mamă dragă,te iubesc” 

10. 14-18.03.2022 Când/cum și de ce se 

întâmplă? 

 

 

6.,,Primăvară, bine ai venit!” ,,Rândunica a sosit, primăvara a venit!”  

11. 21-25.03.2022 ,,Să facem o salată de primăvară”  

12. 28-01.04.2022   

 

,,Se trezesc insectele”-Fluturele  

13. 04-08.04.2022   

 

,,Un copil un pomişor”  

14. 11-14.04.2022 SĂ ŞTII MAI MULTE,SĂ FII MAI BUN! 

 

  VACANŢA DE PAŞTE 

 

15. 02.-6.05.2022 Cum este/a fost și va fi 

aici pe pământ? 

  ,,Hristos a înviat!” 

16. 

 

17. 

09-13.05.2022 

 

16-20.05.2022 

Când/cum și de ce se  

întâmplă? 

6.,,Primăvară bine ai venit! 

 

 

,,Parfum şi culoare”-flori de primăvară 

 

 

 

 

,,Cu ce călătorim? 
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,,Ce şi cum vreau să 

fiu? 

 

 

18. 23-27.05.2022 ,,Cine şi cum planifică o 

activitate? 

 

  ,,Cofetarul pregăteşte o 

prăjitură delicioasă!” 

19. 30-03.06.2022 ,,Cu ce şi cum 

exprimăm ceea ce 

simţim?” 

Proiect de o zi ,,1 Iunie” ,,De ziua tuturor copiilor” Evaluare finală 

,,Iată câte am învăţat!” 

20. 06-10.06.2022  

 

 

 

Evaluare finală 

”La revedere, grupa mică!” 
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Școala online-provocări și oportunități 

 

                                                                   Profesor învățământ primar-Totoian Monia Iulia 

 

         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 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 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.  

         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: 

 I.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. 

Exemplu:  

Sprijin pentru realizarea temelor acasă: 

A.Educație pentru sănătate și nutrițională (pregătirea micului dejun acasă)- am postat filmulețe cu idei de variante a unui 

mic dejun sănătos 

B. Jocuri în familie- filmulețe cu idei de jocuri amuzante pe care le pot face împreună cu membrii familiei 
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C. Jucării din materiale ecologice- imagini cu modele de jucării și filmulețe cu modalitatea de  realizare a acestora    

D. Jocuri cu umbre- filmulețe de pe youtube cu realizarea unor ființe cu ajutorul mâinilor 

E. Pictură pe pietre- imagini cu diverse modele pe care le pot realiza 

         Acestea sunt doar câteva dintre temele la care am folosit materiale suport. Elevii au fost foarte încântați. Părinții i-au 

sprijinit, i-au filmat ( pozat) în timp ce realizau activitațile și au postat apoi pe Google Classroom. 

        Pentru a-i determina să fie conștiincioși, atunci când postăm temele pentru acasă, este bine să le stabilim termen de 

predare.Google Classroom 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. 

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. Eu am utilizat aplicația Zoom, deoarece o 

descoperisem înainte ca școala să ne înscrie pe platforma SIIR ADMA. 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 personala, Abilități 

practice, am audiat cântece. 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. 

           

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. Munca independentă, exercițiile cu rol de consolidare, 

lecturile suplimentare, compunerile, proiectele, au rolul de a utiliza cunoștințele asimilate, dezvoltă creativitatea, 

imaginația, atenția, deprinderile de lucru cu manualul și alte surse de informare. 

         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, pot aminti : 

 Pentru crearea de jocuri educative: 

 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. 

Suport pentru procesul de predare: 

Genially- o platformă cu ajutorul căreia putem realiza prezentări, crea conținuturi de învățare, resurse educaționale 

interactive, hărți, infografice, teste, chestionare. Se poate lucra în grup la un proiect prin utilizarea unui link ce se distribuie 

participanților. 
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Pixton- se pot crea benzi desenate pentru o anumită temă, folosind personaje din diverse domenii care pot fi personalizate 

( sunt oferite de platformă), se pot crea avataruri, povești, elevii pot crea teme, simularea unor situații de comunicare. 

Kizoa- este un software de editare video online, un producător de filme, videoclipuri pentru lecții, prezentări persuasive, 

antrenante, de impact. Se poate colabora cu elevii în realizarea diferitelor proiecte. 

Flipsnack- indicat pentru crearea de publicații digitale: reviste, cărți digitale, broșuri. Transformă documentele pdf  în 

flipbook-uri. 

Animaker- este o platformă pentru crearea videoclipurilor de animație. Aplicația oferă șabloane ce pot fi personalizate și 

apoi animate cu personaje, imagini. Putem crea personaje care să transmită elevilor mesaje, informații, într-un moment al 

lecției și aceasta să devină mai atractivă, mai captivantă. 

Padlet- cadrul didactic poate crea clase pe această platformă, poate discuta, adăuga imagini, mesaje, link-uri, documente. 

Poate fi folosit ca instrument pentru portofoliile elevilor ce pot fi apoi distribuite părinților. 

Google Expedition- este o platformă care oferă profesorilor posibilitatea să ducă elevii în excursii virtuale în diverse locuri 

din lume, de la muzee, excursii subacvatice, explorări în spațiu, totul prin integrarea de conținut de tip VR ( realitate 

virtuală). 

Open Board- este o aplicație care permite crearea unei table interactive. Se pot încărca documente, imagini, pe care le 

expunem pe ecran în timpul întâlnirii online. Se poate filma și înregistra într-un clip video activitatea,  pe care îl putem 

trimite apoi elevilor pentru a fi vizualizat. 

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 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. 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, trebuie 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., ciclul liceal- 180/210 min.) 
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➢ 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 creem contextul în 

care poate avea loc învăţarea: prin întrebări, prin instrumente, prin crearea unei etici de muncă adecvate şi prin relaţii umane 

care să transmită încredere şi susţinere astfel încât procesul educaţional să aibă reultatele aşteptate. 

 

 

 

Bibliografie: 

• Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion –Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon Vela, „Şcoala online-

elemente pentru inovarea educaţiei” , Ed.Universităţii, Bucureşti, 2020 

• http:// www.e-şcoala.ro/ Proiectul Şcoala Online 
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Division Exercises 

- Case study - 
           Teacher Necşulea Cornelia Ileana 

                                                                 ,, Sf. Gheorghe Secondary School” Craiova 

 

PROPERTIES 

1. Whatever Na , then a/a. 

2. If Ncba ,, ,  a/b and b/c, then a/c. 

3.  If Ncba ,, ,  a/b and  a/c, then a/(b+c) and a/(b-c)  . 

4.  If a/b then a/bc, Nc . 

5. If Ncba ,, , a/bc and (a, b)=1, then a/c. 

6. If (a, b)=1, then cacab //  şi cb / . 

7. ( )   abbaba = ,,  

8. ( ) NnbabMbM n

a

n

a +=+ ,,, , where aM  means  a  multiple of a natural number. 

9. If ik

i

kk
pppn = ...21

21 , ippp ,...,, 21  are  different  two by two prime numbers , then n has 

( )( ) ( )1...11 21 +++ ikkk  divisors. 

SOLVED EXERCISES 

1. The abcd  number is given .  Verify , if  cdab =4 , then abcd  is divided by 13. 

Supplement GM 1-2012 

Solution : 

abcdababababcdababcd /138131044100100 ==+=+= . 

2. Proof that 
201232 3...3331 +++++=A  is divided 13. 

Solution : 

We calculate the sum of the first 2 terms of sum, the sum of first three terms  etc., until the result is divisible by 13. 

 13331,431 2 =++=+  

We obtained that the sum of the first three terms is divided by 13, we group the terms of the sum into groups of 3 terms . 

 We observe that sum has 2013 terms and .2013/3  

( ) ( ) ( ) .133...331133313.3313)331( 20106322010232 ++++=+++++++++=A  

3. If Nn , proof that number 
nnnnnA 2177337 11 ++= ++

 is divisible by 17. 

 Solution : 

( ) .173717773373777337 11 nnnnnnnnnnA =++=++= ++
 

4. Proof that for any natural number  n , the fraction 
115

910

+

+

n

n
 to in its lowest terms. 

GM nr.2/2012 
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Solution :  

We will show that  10n+9 and 15n+1 are coprime. 

Exists ( )115,910 ++= nnd , then )115(|,)910(| ++ ndnd  and  we get

( ) ( ) 25|11529103| dnnd +−+ . It follows that  25,5,1d  and obviously 15n+1 it is not dividing by 5 , we 

get  d=1.  

5. a) If 
*,, Ncba   and  cba 84117 =−  proof that ( )cab −/77 . 

b) Find the number of the form abcd  , knowing the mathematical relation : 

 000...1284 abcdabcd =++++  

National Mathematical Olympiad 

Vâlcea county , 2012 

Solution : 

a) ( ) ( )bccabccacba +=−+=−=− 711711777784117 . 

We get that ( )bc +711|7  but  (7, 11)=1 it results that ( )bc +7|7  and  

 bc |77|7   (1). 

( ) ( ) ( )caca −=− |1117,11,7|11 (2). 

From (1), (2) it results that  ( )cab −/77 . 

b) We observe that kabcdabcd 4|4 =  and  how the first relation it is written  

abcdabcd =++++ 1000...1284 , we have : 

( )
19994000

2

44
410004...1284 ==

+
=++++ kk

kk
kk , and we achieve that .7996=abcd  

BIBLIOGRAPHY 

1.Bejat, M., 1971, Talent, intelligence, creativity, Scientific publishing house , Bucharest. 

2.Rusu, E., 1972, How we think and solve 200 exercises , Albatros publishing house, Bucharest 
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PROIECTAREA UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

Sărituri la aparat- clasa a -V- a 
Gheorghiu Elena 

Liceul "Gh. Ruset Roznovanu" oras Roznov, Jud Neamt. 

 Anul de instruire:I   

 Ciclul tematic: I   

 Perioada de aplicare aprilie -iunie 

 Numărul de lecţii alocate: 15                                     

 Timpul de exersare în lecţii: 25-30 min. 

 Conţinuturi supuse instruirii: 

     - săritură în sprijin depărtat peste capră 

     - săritură în sprijin ghemuit pe lada aşezată transversal urmat de săritură cu extensie şi aterizare 

Nr. 

lecţie 

Detalierea conținutului Competențe 

specifice 

Activități de învățare Resurse Tip de 

evaluare 

Instrumente 

de evaluare 

utilizate 

De 

timp 

Mijloace de 

învăţământ 

1-4. Învăţarea săriturii în sprijin 

depărtat peste capră 

1.2. 

2.3. 

3.2. 

4.2. 

5.1. 

 

- explicaţie, demonstraţie 

- sărituri ca mingea pe loc, la semnal săritură cu 

extensie și aterizare 

- idem. exerciţiul anterior cu depărtarea şi 

apropierea picioarelor  

- din sprijin pe capră bătaie pe două picioare, 

desprindere, depărtarea picioarelor şi revenire pe 

trambulină 

- idem. cu 2-3 paşi de elan 

- executarea săriturii cu ajutor 

- individual 

15 

min. 

- saltele 

- capră 

- trambulină 

 

Observare 

Convorbiri 

5-6. Repetarea săriturii cu accent pe 

efectuarea corectă a elanului şi a 

bătăii 

1.2. 

2.3. 

3.2. 

4.2. 

5.1. 

 

- stând pe piciorul de bătaie în faţa trambulinei, 

balansarea piciorului dinapoi înainte, apropierea 

piciorului de bătaie şi desprindere de pe 

trambulină cu aterizare tot pe trambulină 

- idem.cu aterizare pe o suprafaţă mai înaltă 

- idem. cu 2-3 paşi de elan 

- 2-3 paşi de elan, executarea pasului de apel peste 

un obiect şi desprindere 

10 

min. 

-saltele 

- capră 

- trambulină 

Observare 

Convorbiri 
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7-8. Repetarea săriturii cu accent pe 

efectuarea corectă a aterizării 

1.2. 

2.3. 

3.2. 

4.2. 

5.1. 

 

- adoptarea poziţiei corecte de aterizare din stând 

liber sau la semnal 

- sărituri ca mingea pe loc şi oprire în poziţia de 

aterizare 

- din sprijin ghemuit săritură dreaptă cu extensie şi 

aterizare 

- idem.de pe o suprafaţă mai înaltă 

10 

min. 

 

-saltele 

- capră 

- trambulină 

Observare 

Convorbiri 

9. Săriturii în sprijin depărtat peste 

capră 

1.2. 

5.1. 

- executarea cât mai corectă 10 

min. 

-saltele 

- capră 

- trambulină 

-evaluare 

sumativă 

10-11. Învăţarea săriturii în sprijin 

ghemuit pe lada aşezată 

transversal urmat de săritură cu 

extensie şi aterizare 

1.2. 

2.3. 

3.2. 

4.2. 

5.1. 

 

- din sărituri ca mingea la semnal săritură în 

extensie cu balansarea braţelor lateral sus şi 

aterizare 

- idem. din sprijin ghemuit 

- stănd ghemuit în faţa cutiei de ladă cu braţele 

înainte săritură în sprijin ghemuit pe ladă urmat de 

săritură cu extensie şi aterizare 

- executarea săriturii cu ridicarea progresivă a 

înălţimii aparatului ,3-4-5 cutii 

15 

min. 

- saltele 

- trambulină 

 

Observare 

Convorbiri 

12. Repetarea săriturii cu accent pe 

efectuarea corectă a elanului şi a 

bătăii 

1.2. 

2.3. 

3.2. 

4.2. 

5.1. 

 

- stând pe piciorul de bătaie în faţa trambulinei, 

balansarea piciorului dinapoi înainte, apropierea 

piciorului de bătaie şi desprindere de pe 

trambulină cu aterizare tot pe trambulină 

- idem.cu aterizare pe o suprafaţă mai înaltă 

- idem. cu 2-3 paşi de elan 

- 2-3 paşi de elan, executarea pasului de apel peste 

un obiect şi desprindere 

10 

min. 

- saltele 

- trambulină 

- lada de gimn. 

 

13. Repetarea săriturii cu accent pe 

efectuarea corectă a aterizării 

1.2. 

2.3. 

3.2. 

4.2. 

5.1. 

 

- adoptarea poziţiei corecte de aterizare din stând 

liber sau la semnal 

- sărituri ca mingea pe loc şi oprire în poziţia de 

aterizare 

- din sprijin ghemuit săritură dreaptă cu extensie şi 

aterizare 

- idem.de pe o suprafaţă mai înaltă 

10 

min. 

- saltele 

- trambulină 

- lada de gimn. 

 

14-15. Repetarea ambelor săriturilor 

însuşite 

1.2. 

4.2. 

5.1. 

 

- executarea cât mai corectă 15 

min. 

-capră 

-saltele 

- trambulină 

- lada de gimn. 

-evaluare 

predicativă 
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STUDIU DE CAZ: IMPORTANȚA PROBLEMELOR PRACTICE LA ORELE DE MATEMATICĂ 

 

Prof. Bortoae Darius-Lucian 

Școala Gimnazială Hadâmbu, Jud. Iași 

 

Problemele practice sunt foarte importante în predarea disciplinei matematică la nivelul învățământului 

preuniversitar. Încă de la nivel primar, noțiunile de matematică sunt introduse cu ajutorul analogiilor făcute cu natura, cu 

numărul obiectelor din clasă sau cu diverse alte forme din mediul înconjurător.  

La nivelul ciclului primar lucrurile abstracte nu pot fi explicate cu prea multă ușurință. Un exemplu este conceptul 

de necunoscută. Dacă un elev de clasa a III-a este pus să rezolve ecuația 𝑥 + 7 = 13, este posibil ca acesta să înțeleagă 

destul de greu care este rolul/seminificația literei 𝑥 și care sunt pașii de rezolvare, adică să scrie: 𝑥 = 13 − 7, relație din 

care rezultă 𝑥 = 6. Aceeași ecuație poate fi transpusă cu ușurință și în probleme de tipul următor: „Mihai a avut câteva 

cărți. Acesta a primit de la bunicul său încă 7 cărți. Câte cărți a avut la început?”. În cazul acesta problema poate fi rezolvată 

și înțeleasă mult mai ușor deoarece elevul își imaginează niște lucruri concrete, întâlnite de el în situații din viața cotidiană. 

La nivelul gimnazial elevii înțeleg destul de greu problemele de geometrie (chiar și pe cele simple, de arie și 

perimetru). Prezentăm o situație în care elevul este pus să calculeze perimetrul unui dreptunghi cu dimensiunile de 10m, 

respectiv 20m. În mod normal, un elev care învață în mod curent la matematică aplică formula perimetrului unui dreptunghi 

și calculează fără a fi nevoie de explicații suplimentare astfel: 

𝑃𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑛𝑔ℎ𝑖 = 2(𝐿 + 𝑙) = 2(10𝑚 + 20𝑚) = 2 ⋅ 30 = 60𝑚. 

 Există, însă, riscul ca mulți dintre elevi să aplice modelul de rezolvare de mai sus în mod mecanic, fără a-i stabili 

conotațiile din viața de zi cu zi. Problema de mai sus poate fi ușor transformată în următoarea problemă: „Părinții lui 

George au o grădină cu lățimea de 10 m și lungimea de 20m. Aceștia doresc să împrejmuiască grădina cu un gard. Câți 

metri de gard trebuie să cumpere?”. 

 Un alt tip de problemă care apare în mod curent în auxiliarele de matematică pentru nivelul gimnazial și care poate 

fi reformulată într-un mod mult mai aplicat este următoarea: „Fie triunghiul 𝐴𝐵𝐶, dreptunghic în unghiul 𝐴. Construim 

𝑀𝑁||𝐴𝐶, 𝑀 ∈ 𝐵𝐶, 𝑁 ∈ 𝐴𝐵. Știind că 𝑀𝑁 = 150 𝑐𝑚, 𝐴𝐵 = 1000 𝑐𝑚, iar 𝐴𝑁 = 750 𝑐𝑚, să se afle lungimea laturii 𝐴𝐶.” 

Bineînțeles, vorbim de o problemă de asemănare care nu are prea multe calcule de făcut: 𝑀𝑁||𝐴𝐶 ⇔ Δ𝐵𝐴𝐶 ∼ Δ𝐵𝑁𝑀, deci 

putem are loc proporția: 
𝑀𝑁

𝐴𝐶
=

𝐵𝑁

𝐵𝐴
, de unde obținem  

𝐴𝐶 =
𝑀𝑁 ⋅ 𝐵𝐴

𝐵𝑁
=

150 ⋅ 1000

250
= 600 𝑐𝑚. 

 Problema poate fi reformulată și astfel: „Ioana este situată în fața unui zid la distanță de 7,5 metri față de acesta 

astfel încât umbra zidului să o acopere în totalitate (și să nu existe umbră deasupra capului ei). Ioana are 150 cm înălțime, 

iar de la baza zidului până unde se termină umbra acestuia sunt 10 m. Aflați înălțimea zidului.” 

Astfel, o problemă abstractă de geometrie de clasa a VII-a, capătă o nuanță de naturalețe, de palpabil. Elevii vor fi mult 

mai implicați în rezolvare acestor probleme și vor înțelege și care este utilitatea acestora. 

 La nivelul ciclului liceal, problemele de matematică sunt în cea mai mare parte abstracte. Există numeroase 

probleme de liceu care pot fi transpuse în probleme de matematică aplicată. Majoritatea fenomenelor fizice sau chimice 

pot fi explicate matematic. Această relație funcționează și în sens invers, putem explica relații matematice prin analogia cu 

fizica și chimia. 
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 Un exemplu poate fi utilizarea matricelor de la clasa a XI-a. Presupunem că un elev trebuie să înmulțească 

matricea: 𝐴 = (
10 40 100
20 50 30
30 15 10

) cu matricea 𝐵 = (
5
3
4

). După calcule obține:𝐴 ⋅ 𝐵 = (
570
450
235

). 

 Problema poate fi dată și sub forma următoare: „Un depozit vinde bananele cu 5 lei/kg, merele cu 3 lei/kg și 

portocalele cu 4 lei/kg. Cantitățile vândute în 3 zile sunt următoarele: 

            Produs 

Ziua 

Mere Pere Portocale 

Ziua 1 10 40 100 

Ziua 2 20 50 30 

Ziua3 30 15 10 

 

Să se afle care sunt sumele încasate de depozit în fiecare zi.” 

Tabelul de mai sus poate fi transpus în matricea 𝐴de mai sus, unde fiecare coloană corespunde unui tip de produs, 

iar prețurile sunt reprezentate în matricea 𝐵, astfel 𝐵 = (

𝑝𝑟𝑒ț 𝑚𝑒𝑟𝑒
𝑝𝑟𝑒ț 𝑝𝑒𝑟𝑒

𝑝𝑟𝑒ț 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒
). Înmulțirea matricelor 𝐴și 𝐵 reprezintă un tabel 

cu sumele încasate în fiecare zi, în parte. 

În concluzie problemele de matematică aplicate sunt foarte importante pentru stabilirea de conexiuni dintre 

abstract și cotidian, pentru o bună înțelegere a conceptelor și pentru o sistematizare a acestora. Folosirea la clasă, de către 

cadrul didactic, a fișelor cu probleme de matematică aplicată este recomandată și este o activitate care poate spori gradul 

de înțelegere a lecțiilor și care poate determina creșterea notelor obținute de către elevi. 
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PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE: Trecutul și prezentul din jurul nostru, Istorie clasa IV-a 

Prof. înv. primar Bortoae Mihaela-Mădălina 

 

Nr. 

crt 

Competențe Detalieri de 

conținut 

Activități de 

învățare 

Resurse materiale 

și procedurale 

Evaluare Nr. 

ore/data 

1. 1.1 Ordonarea 

cronologică a 

unor evenimente 

din viața 

familiei, a 

faptelor 

prezentate într-o 

situație de 

învățare; 

1.2 Localizarea 

în spațiu a 

evenimentelor 

istorice: 

2.1 Identificarea 

de surse istorice 

utilizând o 

varietate de 

instrumente, 

inclusiv 

tehnologiile de 

informare și 

comunicare. 

Noțiuni 

introductive 

-definirea 

conceptelor de 

istorie, spațiu 

istoric, 

surse/izvoare 

istorice; 

-delimitarea 

timpului în decenii, 

secole, milenii; 

- trecutul din 

perspectiva 

epocilor 

• Resurse 

materiale: 

Manual digital, 

caietul elevului, 

ilustraţii, fotografii. 

•  Resurse 

procedurale: 

conversaţia, 

explicaţia, 

observarea, 

demonstraţia 

• Forme de 

organizare:  

activitate frontală, 

activitate 

individuală, 

activitate  în echipă. 

Observarea 

sistematică a 

elevilor. 

Evaluare 

formativă 

orală: 

Clasificarea 

izvoarelor 

istorice din 

locuința ta 

Interevaluare: 

Răspuns la 

întrebări în 

perechi. 

 

1 

 2.2 Aplicarea 

unor procedee 

simple de analiză 

a surselor pentru 

a identifica 

informații variate 

despre trecut. 

1.1 Ordonarea 

cronologică a 

unor evenimente 

din viața 

familiei, a 

faptelor 

prezentate într-o 

situație de 

învățare; 

Trecutul 

familiei 

-definirea 

noțiunilor de 

familie și 

generație; 

- observarea 

familiei în 

antichitate, evul 

mediu, epoca 

modernă, epoca 

contemporană; 

- asemănări și 

deosebiri dintre 

familia de ieri și de 

azi; 

-construirea 

arborelui 

genealogic.  

• Resurse 

materiale: 

Manual digital, 

caietul elevului, 

ilustraţii, fotografii. 

•  Resurse 

procedurale: 

conversaţia, 

explicaţia, 

observarea, 

demonstraţia 

• Forme de 

organizare:  

activitate frontală, 

activitate 

individuală, 

activitate  în echipă. 

Observarea 

sistematică a 

elevilor. 

Portofoliu 

Evaluare orală 

1 

 2.3 Identificarea, 

pe baza surselor, 

a cauzelor, a 

consecințelor și a 

elementelor care 

s-au schimbat 

Sărbători de 

familie 

-definirea 

termenului de 

onomastică; 

-descrierea 

sărbătorilor din 

cadrul familiei; 

• Resurse 

materiale: 

Manual digital, 

caietul elevului, 

ilustraţii, fotografii. 

Observarea 

sistematică a 

elevilor. 

Portofoliu 

Prezintă 

sărbătorile 

1 
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sau nu într-o 

anumită perioadă 

de timp. 

-sărbători 

religioase și 

sărbători 

împrumutate în 

timp. 

•  Resurse 

procedurale: 

conversaţia, 

explicaţia, 

observarea, 

demonstraţia 

• Forme de 

organizare:  

activitate frontală, 

activitate 

individuală, 

activitate  în echipă. 

importante din 

familia ta. 

Evaluare scrisă 

 3.1 

Recunoașterea 

unor termeni 

istorici în cadrul 

onor surse 

accesibile. 

4.2 

Recunoașterea 

asemănărilor și 

deosebirilor  

dintre sine și 

celălalt, dintre 

persoane și 

grupuri. 

Timpul liber. 

Activități 

cotidiene 

-timpul liber și 

activitățile 

preferate de-a 

lungul istoriei; 

-timpul liber în 

funcție de vârstă și 

mediul social; 

- asemănări și 

deosebiri dintre 

activitățile de azi și 

de ieri din timpul 

liber. 

 

• Resurse 

materiale: 

Manual digital, 

caietul elevului, 

ilustraţii, fotografii. 

•  Resurse 

procedurale: 

conversaţia, 

explicaţia, 

observarea, 

demonstraţia 

• Forme de 

organizare:  

activitate frontală, 

activitate 

individuală, 

activitate  în echipă. 

Obsevarea 

sistematică a 

elevilor. 

Activitate 

practică: 

Găsește 

asemănări și 

deosebiri 

dintre 

activitățile din 

timpul liber 

din prezent și 

din trecut. 

1 

 1.1 Ordonarea 

cronologică a 

unor evenimente 

din viața 

familiei, a 

faptelor 

prezentate într-o 

situație de 

învățare; 

4.2 

Recunoașterea 

asemănărilor și 

deosebirilor  

dintre sine și 

celălalt, dintre 

persoane și 

grupuri. 

Teritoriu. 

Locuințe și 

viața 

cotidiană 

-definirea 

noțiunilor de 

comunitate, 

instituție, locuință; 

-teritoriul privit de-

a lungul timpului: 

-comunitatea locală 

și comunitatea 

națională; 

-locuința și 

transformările ei în 

timp. 

 

• Resurse 

materiale: 

Manual digital, 

caietul elevului, 

ilustraţii, fotografii. 

•  Resurse 

procedurale: 

conversaţia, 

explicaţia, 

observarea, 

demonstraţia 

• Forme de 

organizare:  

activitate frontală, 

activitate 

individuală, 

activitate  în echipă. 

Evaluare orală 

prin întrebări 

scurte. 

Proiect 

Locuințe de azi 

și de ieri. 

1 

 4.1 Determinarea 

semnificației 

unor evenimente 

din trecut și din 

prezent. 

Tradiții, 

sărbători, 

religie, 

monumente 

ale eroilor. 

-definirea 

noțiunilor de 

tradiție, obicei, 

religie. 

-sărbători 

religioase și zile 

• Resurse 

materiale: 

Manual digital, 

caietul elevului, 

ilustraţii, fotografii. 

Evaluare scrisă 

Filă de 

portofoilu 

Tradiții de azi 

și de ieri din 

1 
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1.1 Ordonarea 

cronologică a 

unor evenimente 

din viața 

familiei, a 

faptelor 

prezentate într-o 

situație de 

învățare; 

naționale în cinstea 

eroilor. 

-tradiții și obiceiuri 

din zone diferite 

ale țării. 

 

•  Resurse 

procedurale: 

conversaţia, 

explicaţia, 

observarea, 

demonstraţia 

• Forme de 

organizare:  

activitate frontală, 

activitate 

individuală, 

activitate  în echipă. 

comunitatea 

locală. 

 4.2 

Recunoașterea 

asemănărilor și 

deosebirilor  

dintre sine și 

celălalt, dintre 

persoane și 

grupuri. 

Comunități 

ale 

minorităților 

pe teritoriul 

de azi al 

României 

-definirea 

noțiunilor de etnie, 

cetățenie și cultură; 

-exemple de 

minorități din 

spațiul românesc; 

-asemănări și 

deosebiri între 

cetățenii români și 

minorități; 

-stema, simbol 

național. 

• Resurse 

materiale: 

Manual digital, 

caietul elevului, 

ilustraţii, fotografii. 

•  Resurse 

procedurale: 

conversaţia, 

explicaţia, 

observarea, 

demonstraţia 

• Forme de 

organizare:  

• activitate 

frontală, activitate 

individuală, 

activitate  în echipă. 

Resurse materiale: 

Manual digital, 

caietul elevului, 

ilustraţii, fotografii. 

•  Resurse 

procedurale: 

conversaţia, 

explicaţia, 

observarea, 

demonstraţia 

• Forme de 

organizare:  

activitate frontală, 

activitate 

individuală, 

activitate  în echipă. 

Evaluare 

formativă 

orală prin 

întrebări în 

perechi. 

 

1 

 1.3 

Recunoașterea 

preocupării 

oamenilor pentru 

raportarea la 

timp și spațiu. 

Copilăria de 

ieri și de azi 

în 

comunitatea 

locală 

-definirea noțiunii 

de copilărie; 

-jocurile de ieri și 

de azi; 

-drepturile 

copilului; 

• Resurse 

materiale: 

Manual digital, 

caietul elevului, 

ilustraţii, fotografii. 

•  Resurse 

procedurale: 

Observarea 

sistematică a 

elevilor. 

Răspunsuri la 

întrebări în 

perechi. 

1 
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-copilăria în trecut 

și copilăria în 

prezent. 

conversaţia, 

explicaţia, 

observarea, 

demonstraţia 

• Forme de 

organizare:  

activitate frontală, 

activitate 

individuală, 

activitate  în echipă. 

 1.1 Ordonarea 

cronologică a 

unor evenimente 

din viața 

familiei, a 

faptelor 

prezentate într-o 

situație de 

învățare; 

4.1 Determinarea 

semnificației 

unor evenimente 

din trecut și din 

prezent. 

Popoare de 

ieri dacii și 

romanii. 

-definirea 

noțiunilor de 

popor, trib, 

imperiu; 

-localizarea dacilor 

pe hartă; 

-portul și 

preocupările 

dacilor; 

-localizarea pe 

hartă a Imperiului 

Roman; 

-asemănări și 

deosebiri dintre 

religia dacilor și a 

romanilor. 

• Resurse 

materiale: 

Manual digital, 

caietul elevului, 

ilustraţii, fotografii, 

filmulețe., 

•  Resurse 

procedurale: 

conversaţia, 

explicaţia, 

observarea, 

demonstraţia 

• Forme de 

organizare:  

activitate frontală, 

activitate 

individuală, 

activitate  în echipă. 

Evaluare 

scrisă. 

Prezentare. 

Studiu de caz. 

1 
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PLAN DE SERVICII PERSONALIZAT 

 

Marcoşanu Iuliana- prof. înv. primar 

Şcoala Gimnazială nr.37 Constanţa 

 

 

Funcţiile Planului de Servicii Personalizat sunt: 

-stabilirea cerinţelor prioritare ale dezvoltării copilului prin raportare la potenţialul şi capacitatea  acestuia pe domenii 

de intervenţie; 

- stabilirea scopurilor, obiectivelor , serviciilor şi programelor de intervenţie pentru beneficiar, elev; 

-precizarea responsabilităţilor, identificarea resurselor şi a serviciilor disponibile în comunitate; 

- stabilirea bugetului de timp pentru realizarea obiectivelor; 

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI: P.S. 

DOMICILIUL:  CONSTANŢA 

CLASA: a IV-a A 

Elev: Certificat de expertiză și orientare școlară/ profesională,  Nr. .... 

Concluziile evaluării complexe: 

• din punct de vedere medical:  nu prezintă probleme 

• din punct de vedere psihopedagogic:  cunoaşte şi operează cu noţiuni simple; înţelege şi execută comenzi 

simple; 

      -     din punct de vedere al competenţelor şcolare ( pe discipline, deprinderi şi capacităţi):  

• are un vocabular  slab dezvoltat; 

• nu alcătuieşte propoziţii pornind de la o imagine; 

• nu încadrează un element într-o categorie; 

• nu stabileşte asemănări şi deosebiri între două noţiuni date; 

• nu identifică alineatele unui text studiat; 

• nu reuşeşte să povestească conţinutul unui text studiat; 

• nu scrie cuvinte cu înţeles asemănător/ opus; 

• nu scrie corect  cuvintele cu ajutorul grupurilor de litere;  

• nu scrie corect ortogramele;  

• nu cunoaşte lunile anului; 

• nu cunoaşte ceasul; 

• nu face operaţii de adunare şi de scădere /înmulţire, împărţire cu numere naturale, cu trecere peste ordin în 

concentrul 0-1 000 000; 

• nu cunoaşte figurile geometrice şi corpurile geometrice; 

• nu cunoaşte unităţile de măsură. 

• din punct de vedere social:  manifestă respect şi cooperare faţă de colegii de aceeaşi vârstă şi faţă de cadrele 

didactice; se integrează cu dificultate în colectiv.
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STRUCTURA PLANULUI DE SERVICII PERSONALIZAT 

TIPURI DE 

SERVICII 

(educaţionale , 

terapeutice alte tipuri) 

 

COMPETENŢE 

(Ce poate face 

copilul) 

 

DIFICULTĂŢI 

(Ce nu poate face copilul) 

 

PRIORITĂŢI 

(Ce ar trebui să achiziţioneze ?) 

 

FINALITĂŢI 

(Scopuri ) 

-Participă la 

activitatea de sprijin 

din şcoală 

 

 

 

 

-Beneficiază de 

serviciile cosilierului 

psihopedagogic 

-capacitatea de 

orientare spaţială 

însuşită; 

-desparte corect în 

silabe; 

-recunoaşte 

personaje din 

poveşti; 

-indică dreapta-

stânga pe propria 

persoană şi pe alte 

persoane; 

-colorează 

respectând 

conturul 

desenului; 

-operează cu 

noţiunile de mare-

mic, sus-jos;  

-enumeră zilele 

săptămânii; 

-nu surprinde esenţialul dintr-o 

imagine; 

-nu încadrează un element într-o 

categorie; 

-nu foloseşte corect cuvintele în 

context ; 

-nu povesteşte o zi din viaţa lui; 

 

 

-nu identifică alineatele într-un text 

studiat; 

-nu povesteşte conţinutul unui text 

studiat; 

-nu scrie cuvinte cu înţeles 

asemănător/ opus; 

-nu scrie corect cuvinte cu ajutorul 

grupurilor de litere; 

-nu scrie corect ortogramele; 

-capacitatea de orientare temporală 

insuficient dezvoltată ( nu 

caracterizează anotimpurile, nu le 

-alcătuirea de  propoziţii pe baza unui cuvânt sau a unei imagini 

date; 

-încadrarea corectă a unui element într-o categorie; 

 

-folosirea  corectă a  cuvintelor  în context; 

 

-recunoaşterea şi denumirea lucrurilor, fiinţelor, fenomenelor, 

acţiunilori des întâlnite în viaţa de zi cu zi formându-şi astfel un 

vocabular de bază; 

-exerciţii de identificare a alineatelor într-un text studiat; 

 

-exerciţii de povestire a conţinutului unui text; 

 

-exerciţii de scriere a cuvintelor cu înţeles asemănător/ opus; 

 

-scrierea cuvintelor cu ajutorul grupurilor de litere; 

 

-scrierea ortogramelor; 

-învăţarea caracteristicilor anotimpurilor şi a lunilor anului; 

-stabilirea deosebirilor şi asemnărilor dintre două sau mai multe 

noţiuni date; 

S.1-dezvoltarea auzului 

fonematic; 

 

 

S.2-dezvoltarea limbajului; 

 

S.3-dezvoltarea abilităţilor 

de scris; 

 

 

S.4-imbogatirea 

vocabularului 
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-cunoaşte culorile; 

-cunoaşte literele 

de mână şi de 

tipar; 

-citeşte, în ritm 

propriu, un text 

studiat şi la prima 

vedere; 

-numără pânî la 

100; 

-rezolvă exerciţii 

de adunare şi de 

scădere în 

concentrul 0-100 

fără trecere peste 

ordin. 

recunoaşte în imagini); nu cunoaşte 

lunile anului; 

-nu stabileşte asemănările şi 

deosebirile între două noţiuni date; 

-nu înţelege relaţia cauză- efect; 

-nu cunoaşte ceasul ; 

-nu rezolvă exerciţii şi probleme de 

adunare şi de scădere /respectiv 

înmulţire şi împărţire cu numere 

naturale în concentrul 0-1 000 000; 

-nu recunoaşte figurile/ corpurile/ 

geometrice ; 

-nu recunoaşte unităţile de măsură. 

 

 

 

 

-învăţarea  relaţiei cauză- efect; 

-învăţarea reperelor orare; 

-rezolvarea de exerciţii şi probleme; 

 

 

 

-exerciţii de identificare a figurilor/ corpurilor geometrice; 

 

-exerciţii cu unităţile de măsură; 

 

 

 

 

 

S.5-dezvoltarea abilităţilor 

matematice 

 

 

Echipa de caz: 

Profesor  învățământ primar: MARCOŞANU IULIANA 

Învățător itinerant de sprijin : ...................... 

Profesor consilier: ........................ 
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Laborator bilingv de creație literară 

Prof. Tomaziu Pătrașcu Ana-Maria 

Contextul socio-economico și cultural 

     Ginosa este una dintre localitățile care fac parte din „Terra delle Gravine” și care a încercat, în trecut, să-și pună în 

valoare propiul teritoriu, prin diferite inițiative culturale. Orașul cunoaște, de foarte multă vreme, o puternică diferențiere 

demografică în cadrul aceluiași țesut social, datorită prezenței numeroase de cetățeni provenind din țări străine, în 

principal a cetățenilor de naționalitate română, dar și de naționalitate africană, ale căror condiții, în ceea ce privește 

calitatea vieții, sunt, fără îndoială, mai slabe prin comparație cu cele din comunitatea indigenă. Prin urmare, în cadrul 

comunității există nevoi de integrare și recompunere a unei identități culturale comune. În acest sens, proiectul face parte 

dintr-o situație complexă în care migrația, criza economică și transformările sociale au schimbat țesătura locală din ultimii 

zece ani. În cele din urmă, actuala situație de urgență, dictată pandemie, a acționat în continuare negativ asupra țesăturii 

sociale a comunității ginozine, care are în prezent 22.226 de locuitori cu 3000 de români rezidenți (aproximativ 70% din 

populația străină). Majoritatea românilor sunt angajați în sectorul primar, atrași de oferte sezoniere de locuri de muncă în 

mediul rural învecinat. Situația de lucru a acestor români nu este, nici pe departe, cea mai bună, deoarece realitatea din 

teritoriu este afectată și de flagelul exploatării de către așa numitul „caporalat”. Elementul de incluziune socială și 

culturală a întâmpinat unele dificultăți, mai ales la început, așa cum este documentat pe larg de presa locală, nelipsind 

nici episoadele de intoleranță și rasism față de comunitatea românească în primii ani de stabilire în teritoriu, în principal 

după apariția unor episoade de violență și micro-criminalitate. Comunitatea românească tinde astăzi spre integrare și 

incluziune socio-economică, dar nici nu vrea să-și abandoneze propria identitate culturală, istorică, lingvistică și 

religioasă. Acest lucru este demonstrat și de răspunsul puternic pozitiv al familiilor copiilor de români din școală, prin 

proiectul LCCR (Limbă, cultură și civilizație românească), pe de o parte, dar și de nașterea magazinelor românești, 

celebrarea sărbătorilor religioase ortodoxe și relațiile consolidate între Administrația locală și Consulatul General al 

României la Bari, pe de altă parte. 

Scopul proiectului:Înființarea laboratorului de creație literară bilingvă, cu capacitatea efectivă de 100 de cursanți, în cadrul 

școlii I.C. „G. Calò”, pentru o perioadă de 8 luni, an școlar 2020-2021 

Descrierea programului de acțiune 

     Școala Istituto Comprensivo „Giovanni-Calò” din Ginosa (TA), Italia, a aderat, încă din anul școlar 2015-2016, la 

proiectul „Limbă, cultură și civilizație românească”, prin acordul dintre cele două Ministere de învățământ. Proiectul 

LCCR a obținut și în anul 2020-2021 aprobarea a trei grupe de elevi, două pentru preșcolari și unul pentru un grup mixt, 

format din elevi de primar și de gimnaziu. Activitatea de predare, complet gratuită pentru școală, care garantează doar 

logistica cursului în sălile de clasă ale școlii, este susținută de profesorul de Limbă, cultură și civilizație românească. 

Proiectul LCCR s-a născut, prin urmare, ca un curs opțional destinat în principal studenților de origine română, dar ulterior 

deschis tuturor studenților de la I. C. „G. Calò”. Având în vedere situația mondială actuală, în cazul unei eventuale 

întreruperi a învățământului în prezență, proiectul a implementat în modul DLD (învățare la distanță), împreună cu 

celelalte activități curriculare. 

     Laboratorul bilingv de creație literară italo-română prevede o activitate care a fost desfășurată cu elevii de gimnaziu, 

integrându-se în 20% din flexibilitatea curriculară de 20% a profesorilor de literatură din școală și care urmează 

curriculum-ul Institutului. În mod specific, activitățile au fost articulate după cum urmează: 

• Clasele din primul an de gimnaziu au aprofundat studiul proverbelor și zicătorilor populare italiene și românești; 
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•  Clasele din al II-lea an de gimnaziu au realizat o corespondență epistolară cu elevii Colegiului Tehnic Lațcu 

Vodă din Siret, România; 

• Clasele din ultimul an de gimnaziu au participat la un proiect de literatură SF, împreună cu alte școli din Italia și 

România.  

Dumul de parcurs. Îmbunătățirea programului 

      În panorama europeană din ultimele două decenii, a avut loc o transformare, deoarece conceptul de „pedagogie pentru 

străini”, legată în mod substanțial de obiectivele de asimilare, s-a transformat progresiv, preluând nume diferite care 

subliniază în special aspectul întâlnirii dintre culturi multiple. Interculturalitatea sporește unitatea educației, protejează 

pluralismul, integrează și armonizează diferențele. Una dintre sarcinile principale ale școlii este de a transmite copiilor 

principiile și valorile umane care garantează o conviețuire democratică solidă. Frica de ceea ce este diferit produce adesea 

atitudini negative asupra identității, creând bariere mentale insurmontabile, care vor genera doar prejudecăți și practici de 

intoleranță și discriminare. Prejudecata este în cele din urmă mecanismul care susține discriminarea, excluderea, 

intoleranța și rasismul, deoarece este rezultatul unui proces de simplificare a realității care tinde să accentueze 

negativitatea celor care sunt excluși din aria lor de apartenență. Din acest motiv, este important să analizăm și să înțelegem 

unde și când apare prejudecata, prin ce canale este transmisă și consolidată, pentru a încerca să o înfruntăm și să o 

neutralizăm. Prejudiciul este dobândit și structurat în locurile informale și formale de socializare și formare, începând cu 

structurile familiale și școlare. 

Putem împărți obiectivele educației interculturale în: 

Obiective cognitive 

• să cunoască propria cultură, dar și pe cea a celor prezenți în teritoriu;  

• să identifice trăsăturile comune, având în vedere asemănările și diferențele; 

• să cunoască o limbă, învățând să recunoască prin aceasta expresia unei a doua culturi  

Obiective afective 

• să știe cum să-și controleze anxietatea sau atitudinile de intoleranță față de persoane diferite din punct de vedere 

lingvistic și cultural; 

• să dezvolte empatie, învățând să recunoască faptul că percepția unui interlocutor este influențată de cultura și de mediul 

de viață a acestuia; 

• să dezvolte o predispoziție spre dezbatere și spre gândirea critică față de judecățile eronate bazate pe situații și acțiuni 

simpliste. 

Obiective psihosociale 

• să știe cum să stabilească o legătură cu persoane din afara propriului grup național, 

• să promoveze implicarea și colaborarea dintre școli și zona locală pe tema ospitalității și educației interculturale, în 

vederea unui sistem integrat de formare; 

• să stabilească relații de colaborare și sinergie cu Ministerul Educației Naționale din România, cu alte instituții de 

învățământ, cu Institutul Limbii Române București, cu Ambasada României la Roma sau cu Consulatul General al 

României la Bari 

Metoda de lucru. Instrumentele de intervenție 

• Activitatea referentului Institutului și a profesorului LCCR pentru redactarea proiectului, compararea și pregătirea 

materialelor. 

• Munca în grup a profesorilor de literatură pentru a monitoriza și verifica inițiativele / activitățile propuse. 
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• Cercetarea / acțiunea profesorilor angajați cu elevii străini pentru a identifica „bunele practici” care vor fi puse la 

dispoziție. 

• Lecții frontale în grupuri de clasă cu profesorul de limba română. 

• Activități de laborator pe grupuri în clasă. 

Abordarea metodologică, care a fost adoptată, le-a oferit elevilor posibilitatea de a experimenta multiple situații de 

învățare prin: 

• discuție ghidată; 

• brainstorming; 

• focus groop pentru a încuraja dialogurile și schimburile de opinii și de a păstra atenția asupra unui subiect dat, ghidat de 

întrebările adresate de profesor; 

• învățarea individuală pentru a promova reflecția și interiorizarea 

Utilizarea conștientă a calculatorului, în cele din urmă, va constitui fundalul acțiunilor concepute, atât pentru a promova 

la elevi aptitudinea de a împărtăși rezultatele cursurilor online, cât și pentru a spori abilitățile de comunicare și 

expresivitate. 

Instrumente 

• Utilizarea calculatorului pentru a sprijini predarea tradițională și pentru a produce versiunea pe hârtie (și pdf) a lucrărilor; 

• Utilizarea platformelor online (classroom) și a blogurilor didactice, a e-mailurilor pentru comunicarea și schimbul de 

materiale. 

Rezultate așteptate 

     Rezultatele așteptate ale acestei inițiative articulate, care a început acum câțiva ani și care se îmbogățește de-a lungul 

anilor, are diferite obiective: 

• Dezvoltarea rețelelor între școlile italiene și europene; 

• Crearea unei deschideri afective, cognitive și emoționale față de culturi și contexte diferite, atât pentru elevi, cât și pentru 

profesori 

     Școla noastră, în contextul macro-obiectivului incluziunii, s-a angajat în procesul de integrare școlară și socială, 

conștientizând faptul că elevul de origine străină poate reprezenta o ocazie potrivită de a regândi și de a renova acțiunea 

didactică în avantajul tuturor, fiind o oportunitate de schimbare semnificativă pentru întreaga școală și societate. 
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PROIECT  DE   ACTIVITATE  INTEGRATĂ 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (A.D.E.) 
  

OLTEANU-ROTARU ADELINA- MARTA 

GRĂDINIȚA NR.71 

GRUPA: MARE ,B  

TEMA ANUALĂ: ”Cand,cum și de ce se întâmplă?”                        

TEMA DE PROIECT: ,,Poveste de primăvară”                                            

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Verde crud de primăvară” 

DOMENIILE  EXPERENȚIALE: DLC+ DOS  

CATEGORIILE DE ACTIVITĂȚI: Domeniu limbă și comunicare ,,În grădina primăverii” 

                                                            Domeniul om și societate: ,,Cu drag plantez o floare”  

MIJLOC DE REALIZARE: DLC: Joc didactic 

       DOS: Activitate gospodărească  

TIPUL ACTIVITĂȚII: Integrată                                               

SCOPUL:      

➢ Dezvoltarea capacităţii de a diferenţia sunetele unui cuvânt, de a despărţi cuvintele în  silabe şi de a lega cuvintele 

în propoziţii; 

➢ Formarea și consolidarea cunoștințelor copiilor despre numerație 1-8,dezvoltarea spiritului de observație, a  

atenției și a memoriei; 

➢ Consolidarea unor deprinderi de lucru și abilității practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

Pe parcursul și la sfârșitul activității copiii vor fi capabili:  

 O1: Să identifice imaginea ce ilustrează raspunsul la ghicitoare; 

O2: Să despartă cuvinte în silabe, precizând numărul silabelor; 

O3: Să formuleze propoziții simple sau dezvoltate folosind cuvinte noi; 

O4: Să recunoască sunetul inițial al cuvântului pronunțat; 

O5: Să asocieze cantitatea la număr și numărul la cantitate; 

O6: Să ordoneze piesele date în sens crescător și descrescător;  

 O7: Să denumească materialele și instrumentele de lucru puse la dispoziție; 

            O8: Să planteze flori în ghiveci ; 

 

STRATEGII DIDACTICE:  

METODE  ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, observația, Jurnalul grafic, excercițiul,problematizarea, 

descrierea, demonstrația. 

RESURSE MATERIALE:  ecusoane, hartă, panou –Jurnalul grafic,  jetoane, flori zambile și lalele, coșulețe,  

marțisoare, ghiocei, imagini ,,Zâna Primăvara”, lalea în ghiveci, bulbi de lalea, ghivece, poze copii, lopețele, boluri cu 

pământ, sorț recompense-diplome ,,Micul gospodar”. 

FORMĂ DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual 

DURATA:  40-45 minute 
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SARCINA DIDACTICĂ: Recunoașterea  și denumirea jetoanelor, identificarea  și pronunțarea corectă a sunetelor 

iniţiale (onomatopee), despărțirea cuvintelor în silabe,alcătuirea de propoziţii  şi  identificarea numărului de silabe, 

ordonarea pieselor in sens crescător și descrescător, să asocieze numărul de elemente la cifră și invers.  Utilizarea 

deprinderilor motrice însușite în diferite contexte. 

REGULILE JOCULUI: 

➢ Grupa va fi împărțită în două echipe (echipa ghioceilor  și echipa toporașilor).  Vor fi aleși pe rând copii de la 

ambele echipe. Fiecare răspuns corect va fi aplaudat şi recompensat cu o floare ( jeton) , iar în cazul unui răspuns 

greşit, va fi ajutat de un coechipier. Câştigă echipa care acumulează cele mai multe puncte şi descoperă misterele 

hărții pentru a ajunge la  comoară.  

ELEMENTE DE JOC: :  surpriza (Harta),ecusoane,  jetoane, panou –Jurnal grafic, flori, comoara, aplauze, diplome 

,,Micul gospodar”, mișcarea . 

    

BIBLIOGRAFIE :  

• Curriculum pentru educație  timpurie -2019 

• BELDIANU C.; GHEOGHE A.; FILIMON N.; TUREANU M.; LITĂ M.; IORDACHE G.; MAZILU C.; IORGA 

M.; PELIMIN L., Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii. 

• BREBAN  SILVIA; GONGEA  ELENA; RUIU GEORGETA; FULGA MIHAELA, Metode interactive de grup- ghid 

metodic- 60 de metode si 200 de aplicatii practice pentru învătământul prescolar, Ed. Arves, s.l., 2003. 

 

DESFAȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Etapele 

activităţii 

 

Conţinutul activităţii 

Strategii didactice  Evaluare 

Metode şi 

procedee 

Materiale 

didactice 

Forme de 

organizare 

Instrumen-te 

şi indicatori 

1.Moment      

 organizato-ric 

       Se asigură condiţiile necesare desfăşurării 

optime a  activității: 

-aerisirea sălii de grupă; 

-pregătirea materialelor necesare;  

-aranjarea mobilierului; 

-inițierea ZOOM-sesiune. 

    

 

2.Captarea   

     atenţiei 

    

 

 

       Se dezvăluie o hartă prin care copiii sunt 

anunțați că sunt invitați să rezolve misterele ei 

pentru a ajunge la  comoara din  lumea florilor, 

dar înainte de asta se solicită să spună primele 

Conversa-ţia 

Observația 

 

 

 

 

Hartă 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Observarea 

comporta-
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cuvinte care le vin în minte când aud cuvântul 

,,Primăvară”. 

 

 

mentului 

copiilor 

 

  3.Anunţarea    

     temei şi a     

 obiectivelor    

    activităţii 

       

        Se anunţă tema şi obiectivele activităţii, în 

termeni accesibili copiilor. Tema activităţii: Jocul 

didactic “ În grădina primăverii”. În joc copiii vor  

rezolva  fiecare sarcină din joc: să identifice  și să 

pronunțe corectă  sunetele iniţiale (onomatopee), 

despărțirea cuvintelor în silabe, alcătuirea de 

propoziţii  şi  identificarea numărului de silabe, 

ordonarea pieselor în sens crescător și 

descrescător, să asocieze numărul de elemente la 

cifra dată. Toate acestea le vor fi de folos în 

completarea ,,Jurnalului grafic” și pentru  la 

școală,când vor învăța să scrie și să citeasă. 

 

Conversa-ția  

 Explicaţia 

 

Jurnalul 

grafic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comporta-

mentului 

nonverbal al 

copiilor 

4. Dirijarea 

învățării  

  Copiii sunt antrenați în observarea materialului 

didactic, apoi sunt împărțiți în două echipe: 

echipa ghioceilor și echipa toporașilor. 

a)Explicarea  și demonstarea  jocului 

Se prezintă sarcinile, regulile jocului și se 

explică modul de desfășurare. 

 Se va desfășura jocul de probă și se vor corecta 

eventualele greşeli  urmărind gradul de 

înţelegere a regulilor şi sarcinilor jocului. Se 

precizeză importanţa îndeplinirii sarcinilor şi 

care sunt criteriile de reuşită. Câte un copil din 

fiecare echipă : 

-identifică cuvântul care este indicat pe hartă cu 

ajutorul unei ghicitori;   

-desparte în silabe cuvântul; 

-numără silabele și așază cuvântul în categoria 

corespunzătoare numărului de silabe. 

 

b) Desfășurarea propriu-zisă a jocului 

 Pentru a descoperi ,,comoara” din lumea florilor  

copiii sunt solicitați să răspundă la sarcinile pe 

care le vor găsi parcurgând traseul pe hartă. 

Varianta I ,,Spune, ce-ai descoperit?” 

Câte un copil din fiecare echipă descoperă pe 

hartă vestitorii primăverii, ascunși sub zăpadă, îi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicatia, 

Demonstra-

ția 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecusoane 

 

 

 

Harta 

Jurnalul 

grafic 

 

Ghicitoare 

Jetoane 

sugestive de 

primăvară  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

capacităților 

de exprimare  

Verbală 

 

 

 

I1-Răspunde 

corect la 

ghicitoare 

 

I2-Desparte 

cuvintele în 

silabe 

precizând 

numărul lor 

 

 

 

 

I3 

Denumește 

obiectele 

găsite ,  

formulează o 
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denumeşte, formulează o propoziţie şi număra 

cuvintele acesteia.  Se  precizeză că în cazul în 

care nu va putea realiza sarcina va putea primi 

ajutor de la echipa sa iar în cazul unui răspuns 

greşit un copil din cealaltă echipă va putea 

răspunde.  

 

Varianta a II-a ,,Cine ne privește?” 

Parcurgând mai departe drumul pe hartă copiii 

descoperă o căsuță, iar pe fereastră zăresc imagini 

cu  Zâna Primăvară. Copiii precizează cu ce sunet 

începe  cuvântul ,,Primăvara”, dau exemple de 

alte cuvinte care încep cu acelaşi sunet și pluralul 

cuvintelor. 

 

Varianta  a III-a ,,Flori colorate” 

Pe drumul parcurs pe hartă copiii au ajuns într-o 

grădină unde vor descoperi florile anotimpului 

primăvara (zambile). În grădina  se află o 

mulțime de flori de culori diferite iar pe panou 

reprezentate prin două cercuri de culori diferite, 

unde copiii vor așeza florile după indicațiile 

primite. Li se cere să precizeze numărul florilor 

din fiecare grupă, să pună cifra corespunzătoare. 

După fiecare sarcină rezolvată corect, copiii vor 

așeza jetonul pe  panou, pentru realizarea 

,,Junalului grafic”.  

 

Complicarea jocului 

,, Coșulețul cu lalele” 

În poiana florilor de primăvară copiii trebuie să  

identifice florile și cifra corespunzătoare fiecărei 

flori, să le așeze în ordine  crescătoare și 

descrescătoare în limitele 1-8. 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Exercițiul 

Conversa-ția 

 

 

 

 

 

 

 

Surpriza 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

Aplauze 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

Problemati-

zarea 

 Aplauze  

 

 

 

Ghiocei 

Mărțișor 

 

 

 

 

 

Imagini 

,,Zâna  

Primăva-ră” 

 

 

 

 

Flori de 

primăvară 

Panou 

 

Lalele 

galbene și 

roșii 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

Individual 

propoziție și  

precizeză 

numărul de 

cuvinte din 

propoziție 

 

 

 

 

I4-Precizează 

sunetul inițial 

al cuvântului și 

găsește un alt 

cuvânt care 

începe cu 

același sunet 

 

I5-Să sorteze 

după culoare și 

să specifice 

numărul 

florilor din 

fiecare  grupă. 

 

 

 

 

 

I6- Să 

ordoneze in 

sens crescător 

și descrescător 

 

5.Asigurarea 

retenției și a 

transferului  

         Odată descoperită comoara (Lalea în 

ghiveci) preșcolarii identifică părțile 

componente ale plantelor.  Copiii intuiesc 

materialele didactice aflate pe măsuțe pentru  

realizarea temei propuse.  

 

Expunerea 

Observarea  

 

Ghiveci cu 

lalele 

Ghiveci 

 

Frontal  
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      Vor cunoaşte uneltele şi materialul săditor: 

bulbi de lalele. Se descrie amănunţit fiecare 

etapă specifică plantării florilor: săparea gropii, 

fixarea bulbului în pământ, acoperirea acestuia 

cu pământ, îl tasează și se pune apă cu 

stropitoarea. Fiecare ghiveci este personalizat cu 

fotografia copilului.  

     Vor afla cum se  îngrijesc florile în 

continuare: se pun la lumină și se udă atunci 

când au nevoie de apă.  

      Se va urmări cultivarea interesului copiilor 

faţă de protejarea mediului înconjurător şi 

necesitatea adoptării unui comportament eco-

civic faţă de natură. 

Bulbi lalele 

Unelte 

material 

săditor 

Poză copii 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

I7-să 

denumească 

materialel și 

instrumentele 

de lucru și să 

realizeze 

lucrul practic 

 

 

 

 

Observarea 

lucrului practic 

6. Obținerea 

performanței 

      Aprecierea rezultatelor se va face prin 

metoda ,,Turul galeriei”. Vor fi așezate toate 

lucrările pe un suport, astfel încât toți copii să le 

poată vedea, comenta și bucura de lucrul 

mâinilor lor.  

Repetarea poeziei (învățată anterior) ,,Mi-e dor 

de primăvară”  

 Turul 

galeriei 

Conversa-ția 

 

 

Ghivece cu 

flori  

Poezie  

 

 

Frontal 

 

I8-să descrie 

importanța 

îngrijirii  

florilor și 

protejarea 

mediului 

înconjurător 

6.Încheierea 

activităţii 

   Copiii primesc aprecieri cu privire la 

participarea şi implicarea în   activităţile zilei. 

Primesc recompense, diplome       ,, Micul 

gospodar” 

Conversa-ţia 

 

Aplauze  

Recompen-

se 

Diplome  

Frontal 

Individual 

 

Aprecieri 

generale 
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PRACTICI EDUCAȚIONALE INOVATIVE PENTRU O EDUCAȚIE DE CALITATE 

 

Prof. înv. primar Cotos Marinela 

Școala Gimnazială ”Dimitrie  Onciul”, Straja 

 

Unul dintre factorii determinanți care concură la evoluția unei societăți, a unei țări, este educația.  Ea  este  aceea  

care  poate  furniza  ingineri,  cercetători,  întreprinzători,  medici,  profesori, manageri, categorii socio-profesionale atât 

de necesare oricărei societăți contemporane.  

Diversele schimbări în sistemul de învățământ din ultimii ani în România au determinat și o modificare a percepției 

cadrelor didactice asupra modului în care înțeleg să își exercite profesia, mai ales că în noile condiții este nevoie de o 

legătură tot mai puternică între școală și societate. Este nevoie de o repunere în discuție a valorilor pe care trebuie să le 

transmită școala și modul în care trebuie transmise. 

 Acest fapt ar reprezenta de fapt începutul unei schimbări reale în educație pentru că realitatea din teren ne arată 

câteva chestiuni care trebuie să dea de gândit oricărui dascăl: elevii nu mai sunt foarte interesați să învețe; mulți dintre ei 

nu mai arată față de profesori respectul cuvenit; metodele pedagogice active nu pot fi utilizate tot timpul și la toate 

disciplinele,  deoarece  acestea  cer  timp,  iar programa trebuie parcursă; chiar dacă dascălul încearcă să introducă inovații 

în modul de organizare a învățării, standardele de evaluare de multe ori nu îl avantajează; unele manuale alternative nu 

sunt realizate corect; mulți părinți nu au timp sau chiar nu vor să se preocupe de situația școlară a copiilor lor, iar multe 

dintre cele mai importante cauze ale eșecului școlar sunt cele familiale; în unele școli nu se pot dezvolta programe 

extrașcolare deoarece nu sunt resurse.  

Dată fiind situația, misiunea dascălului este mai dificilă, el trebuind să realizeze în timpul orei atât partea de 

transmitere de noi cunoștințe, cât și să suplinească lipsa de studiu individual acasă, tot mai acută la unii elevi. Se poate 

vorbi astfel de o necesitate a schimbării de viziune asupra educației. Profesorii  doresc  sincer  să  pregătească  cât  mai 

bine  generația  următoare,  dar  există  multe așteptări contradictorii.  

Apariția  noilor  cerințe  și  adoptarea  noilor  metode  și  strategii didactice, explorarea și experimentarea unor noi 

strategii bazate pe rezolvarea de probleme reprezintă o sarcină dificilă. Implementarea noilor tehnologii  educaționale poate 

să aducă transformări radicale în  cadrul instituției  de  învățământ  la  nivel  cultural,  organizațional,  politic  sau  

profesional,  producând  adesea reacții de respingere și rezistență la schimbare. Odată implementate, noile tehnologii 

educaționale oferă: 

 a) factorilor instituționali/administrativi coordonare și ghidare, resurse puse la dispoziție, motivare și recunoaștere 

a meritelor personalului etc.;  

b) profesorilor oportunități și soluții pentru îmbunătățirea calității  procesului  de  instruire,  sprijin  din  partea  

colegilor,  recunoaștere  academică;   

c)  elevilor  și studenților acces la noua tehnologie, implicare personală și motivație, posibilitatea de dezvoltare de 

noi deprinderi pentru viața reală.  

Tehnologia  are  acest  rol  de  substituție  și  reproduce  sau  automatizează  practicile educaționale deja existente; 

calculatorul joacă rolul de „hârtie electronică”, prezentând aceleași texte tipărite pe suport hârtie. Acest tip de utilizare nu 

aduce transformări extraordinare, dar ușurează mult munca profesorului. De recomandat este adaptarea stilului de predare 

la stilurilor de învățare ale elevilor, deoarece într-o singură clasă de elevi există mai multe „personalități”, mai mult sau 

mai puțin dezvoltate în ceea ce privește capacitatea de receptare a noilor informații pe care profesorul le aduce în fața 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2709 

elevilor. Tocmai de  aceea,  nevoia  dezvoltării  profesionale  continue  trebuie  să  fie  un  obiectiv  pentru  fiecare  cadru 

didactic.  

Stilul de predare se dezvoltă în timp, cunoaște diferite schimbări. Dar oricare ar fi stilul de predare, acesta trebuie 

să promoveze eficiența în învățare și succesul elevilor. Caracteristicile unui astfel de stil de predare sunt: implicarea 

participării active a elevilor; interacționarea cu fiecare elev; pregătirea conștiincioasă  pentru  fiecare  activitate  cu elevii;  

adaptarea  predării  diverselor  stiluri  de  învățare; stabilirea  obiectivelor;  respectarea  programului  și  a  termenelor  

stabilite;  oferirea  feedbackului; manifestarea încrederii în elevi și așteptări înalte din partea acestora; dezvoltarea unui 

mediu pozitiv de învățare, de cooperare; încurajarea exprimării elevilor; folosirea noilor tehnici informaționale. Cercetările 

efectuate de specialiști în ultimii ani au arătat că pasivitatea din clasă înțeleasă ca rezultat al predării tradiționale, în care 

cadrul didactic ține o prelegere, eventual face o demonstrație, iar elevii îl urmăresc, nu produce învățare decât în foarte 

mică măsură. Tot mai des se vorbește despre predarea  centrată  pe  elev,  predarea  care  permite  transferul  achizițiilor  

în  contexte  noi,  predarea interactivă.  

În  abordarea  tradițională  a  actului  predării,  rolul  profesorului  este  acela  de  a  planifica activitățile, de a 

organiza activitățile clasei, de a comunica informațiile specifice, de a conduce activitatea desfășurată în clasă, de a controla 

elevii în scopul cunoașterii stadiului în care se află activitatea de realizare a obiectivelor, precum și nivelul de performanță 

al elevilor, și de a evalua măsura în care scopurile și obiectivele dintr-o etapă au fost atinse prin instrumente de 

evaluaresumativă. Într-o abordare modernă, cadrul didactic se preocupă de crearea de ocazii de învățare pentru elevi. În 

acest context, metodele pe care le va folosi sunt mijloacele prin care sunt configurate activitățile de învățare ale elevilor. 

Astfel de metode de predare interactivă, centrate pe elev, sunt cunoscute (mai puțin  utilizate)  de  către  majoritatea  cadrelor  

didactice.  Amintim  doar  câteva  dintre  acestea: Brainstormingul,  Știu/vreau  să  știu/am  învățat,  Jurnalul  cu  dublă  

intrare,  SINELG,  Turul  galeriei,Bulgărele de zăpadă, Cubul, Ciorchinele, Pălăriile gânditoare, Mozaicul, Eseul de cinci 

minute.  

Metodele noi de predare-învățare prezintă un potențial semnificativ pentru stimularea inovației și schimbării 

actului de educație. Ele apar constant și pot fipretabile la una sau mai multe discipline, dar foarte rar la toate.În acest sens, 

este important ca profesorul să înțeleagă că integrarea acestor metode în procesul educativ depinde de o multitudine de 

elemente interconectate, cum ar fi: tipul lecției (prezentare de  noi  cunoștințe,  sistematizare,  recapitulare),  nivelul  clasei,  

disponibilitatea  elevilor  de  a  lucra individual sau pe grupe. 

 

Bibliografie: 

1. Cerghit, I.,,Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă’’, EDP, Bucureşti 1983; 

2. Ionescu, M.,, Strategii şi demersuri tipice în predare şi învăţare’’, în Ionescu, M., Radu, I. (coord.), Didactica modernă , 

Dacia, Cluj-Napoca, 1995; 

3. Pânişoară, I.-O.”Metode moderne de interacțiune educațională” în Cerghit, I., Neacșu, I., Negreț-Dobrodor, I., Pânișoară, 

I.-O., Prelegeri pedagogice, Polirom, Iași, 2001 
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PROJET DIDACTIQUE 

 

Popi-Molin Marilena 

Liceul Tehnologic Sfântu Nicolae din Deta, județul Timiș 

Classe : X ème   

Professeur : Popi-Molin 

Prénom : Marilena 

Objet d`étude : la langue française 

Titre de l' unité : S'engager, ça change la vie 

Sujet de la leçon : Entraide et solidarité 

Type de la leçon : leçon d'acquisition de nouvelles connaissances 

Objectifs pédagogiques et compétences : 

a) Compétences  spécifiques : 

1.3  la reconnaissance d'informations spécifiques dans un texte lu / écouté sur des sujets familiers, prononcé 

clairement et avec une 

vitesse normale 

c) Objectifs opérationnels :  

A la fin de la classe les élèves pourront : 

 O1: définir la solidarité 

O2: s'approprier le lexique de la solidarité 

O3: Identifier des informations globales et détaillées dans un document vidéo 

O4: Utiliser correctement les mots clés de la leçon 

 

Stratégie didactique : 

Méthodes et techniques : la conversation, l'exercice, l`explication,  l’apprentissage par découverte 

Auxiliaires didactiques : l´ordinateur, la présentation PPT , la vidéo, la fiche de travail   

Formes d`organisation de l'activité : activité frontale, individuelle 

Evaluation : sommative, formative 

Moments pédagogiques 

1. La mise en train de la classe  

2 La vérification du devoir 

3. L`enseignement de la nouvelle leçon 

Pour éveiller l`intérêt des élèves, le professeur introduit le sujet de la nouvelle leçon, Entraide et solidarité par des images. 

Les  élèves notent le titre dans leurs cahiers. 

Le professeur demande les élèves ce que la solidarité représente pour eux. Il offre aux élèves une liste de mots pour les 

aider à créer leur propre définition du terme. Les élèves répondent, puis ils écrivent la définition dans leurs cahiers. 

Le professeur montre aux élèves quelques photos représentant des personnes qui ont besoin d'aide et invite les élèves à 

décrire les images. Les élèves notent les mots qui expriment les catégories des personnes en difficulté( les sans-abri, les 

enfants pauvres, les personnes âgées, les sinistrés, les handicapés) dans leurs cahiers 

4. Le renforcement des connaissances 
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Le professeur donne des exemples d'actions qu'on peut organiser pour les personnes qui ont besoin d'aide (faire du 

bénévolat, parrainer un enfant, collecter des aliments, collecter des vêtements, faire un don, donner de l'argent, organiser 

un événement caritatif). Les élèves ajoutent quelques exemples. 

5. La fixation finale et le transfert des connaissances  

Le professeur invite les élèves à regarder un document vidéo. Après le premier visionnage, les élèves doivent préciser le 

type de document, le but pour lequel il a été créé et le problème illustré. Ils doivent aussi choisir l'affiche qui convient à la 

campagne de solidarité. 

Après le deuxième visionnage, les élèves doivent trouver les affirmations vraies et corriger les phrases fausses(ex.3/fiche) 

et compléter le texte avec les mots qui manquent (ex.4/fiche) 

Mise en commun 

Fiche de travail 

1.Regardez la vidéo  https://youtu.be/zB71pUKoLKY et répondez aux questions 

• De quel document s' agit-il? 

A.  Reportage                    b. Interview                  c. Campagne humanitaire 

• Quel est le but de la vidéo? 

A. De sensibiliser                  b. D'amuser               c. D'informer le public 

• Quel problème est illustré dans ce document ? 

A. La guerre                 b. La pauvreté                 c. La maladie 

 

2.Choisissez l`affiche qui convient à la campagne présentée dans la vidéo 
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3. Vrai ou faux ? 

a.L' association propose de parrainer un enfant. 

b.La fille sait lire et écrire. 

c.En offrant 1€ par jour, on offre un jouet à un enfant. 

d.Le rêve de la fille est de travailler. 

e.Parrainer un enfant c'est lui offrir la chance d'aller à l'école. 

 

4. Regardez la vidéo et complétez les phrases avec les mots : enfant,  école,  manger, écrire,  pauvreté 

Ganagana a sept ans. Sa vie est très difficile.  Ganagana vit dans la .................................. la plus extrême. En parrainant 

un .............................. vous  pouvez changer sa vie pour seulement 1€ par jour.  Comme beaucoup d' enfants qui 

travaillent,  elle ne sait ni lire, ni ............................... Pourtant,  elle a un rêve: celui d'aller à 

l'................................Changez la vie d'un enfant comme Ganagana pour seulement 1€ par jour.  Avec 1 € par jour vous 

lui permettez d' aller à l'école,  vous lui offrez de ................ au moins une fois par jour. Vous changez la vie d'un enfant et 

de toute sa communauté. 
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PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ 
Prof. Herbil Marian 

Colegiul Național ”Dragoș Vodă”, Sighetu Marmației, Maramureș 

Disciplina: FIZICĂ 

An școlar 2021-2022 

Conform programei școlare aprobate prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Inovării cu nr. 3458/ 09.03.2004 

Clasa a IX-a;  Filiera teoretică, Profil real 

Conform Anexei nr. 1 la OMECT nr. 3410/16.03.2009, cu privire la aprobarea Planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a și a X-a 

3 ore pe săptămână, 99 ore/an (+3 ore ”Școala altfel”) 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învățare 

Competențe specifice Conținuturi 
Nr. 
ore 

Săptămâna Experiment 

SEMESTRUL II - (19 săptămâni) 57 ore (+ 3 ore ”Școala altfel”) 

 Recapitulare.  

Test inițial 

(3h) 

 Mărimi fizice. Mișcare și repausul. Inerția și 

interacțiunea corpurilor. Fenomene optice 

Test inițial 

2 

 

1 

S1 

 

S1 

 

1.  Mișcare și repaus I 

(12h) 

Descrierea și explicarea într-un limbaj specific a mișcării corpurilor 

folosind mărimile fizice vectoriale viteza și accelerație 

Identificarea condițiilor în care un corp poate fi descris ca un punct 

material 

Descrierea și explicarea într-un limbaj specific a mișcării corpurilor 

folosind mărimile fizice vectoriale viteza și accelerație 

Mărimi scalare. Mărimi vectoriale 

Vectori. Compunerea vectorilor 

Mișcare. Repaus 

Viteza 

Accelerația  

Aplicații 

Test de evaluare 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

1 

S2 

S2  

S3 

S3 

S4 

S4 – S5 

S5 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Mișcare și repaus II  

(9h) 

 

Descrierea și explicarea într-un limbaj specific a mișcării corpurilor 

folosind mărimile fizice vectoriale viteza și accelerație 

Descrierea și explicarea într-un limbaj specific a mișcării corpurilor 

folosind mărimile fizice vectoriale viteza și accelerație 

Mișcarea rectilinie uniformă 

Mișcarea rectilinie uniform variată 

Mișcarea circulară uniformă 

Aplicații 

Test de evaluare 

2 

2 

2 

2 

1 

S6  

S6 – S7 

S7 

S8 

S8 

 

 

 

3.  Principii și legi în 

mecanica clasică 

(15h) 

Evidențierea modurilor în care se manifestă inerția corpurilor 

Evidențierea faptului ca starea mecanica a corpurilor poate fi 

modificata ca urmare a unei interacțiuni și că interacțiunea este 

o proprietate măsurabila a tuturor fenomenelor fizice 

 

Principiul I 

 

 

 

Principiul al II-lea 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

S9 

 

 

 

S9 

 

Evidențierea inerției 

corpurilor 

 

Evidențierea efectului 

diferitelor interacțiuni 

(forțe de contact, 

forța magnetică, forța 
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Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învățare 

Competențe specifice Conținuturi 
Nr. 
ore 

Săptămâna Experiment 

Identificarea modului în care inerția corpurilor influențează 

efectul interacțiunii acestora 

Identificarea relației cauzale dintre forța și accelerație și a 

faptului că pe durata unei interacțiuni asupra fiecărui corp 

acționează câte o forța 

Determinarea caracteristicilor perechi de forțe care exista într-

o interacțiune 

Generalizarea rezultatelor observațiilor experimentale în 

formularea principiului al II-lea si al III-lea al mecanicii 

Rezolvarea unor probleme simple prin aplicarea în diferite 

situații a principiilor II și III ale mecanicii newtoniene 

Evidențierea experimentala a dependentei alungirii corpurilor 

de forță deformatoare, în domeniul elastic 

Generalizarea rezultatelor observațiilor experimentale în 

formularea legii lui Hooke 

Identificarea forței care tinde sa readucă corpul în starea 

nedeformata ca fiind forța elastica 

Interpretarea diagramei dependentei efortului unitar de 

alungirea relativa pentru diferite materiale 

Modelarea interacțiunii dintre corpurile legate prin fire utilizând 

tensiunea 

Rezolvarea unor probleme simple prin aplicarea în diferite 

situații a legii lui Hooke 

Rezolvarea unor probleme simple prin aplicarea în diferite 

situații a legilor frecării la alunecare 

 

 

Principiul al III-lea 

 

 

 

 

Expresia forței elastice. Legea lui Hooke 

 

 

 

Tensiunea în fir 

 

 

Legile frecării de alunecare 

 

 

 

Legea atracției universale 

 

 

Aplicații 

 

 

 

 

Test de evaluare 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

S10 

 

 

 

 

S10 

 

 

 

S11 

 

 

S11 

 

 

 

S12 

 

 

S12 – S13 

 

 

 

 

S13 

 

elastică) asupra stării 

mecanice a corpurilor 

 

 

 

 

 

Determinarea 

constantei elastice 

 

 

 

Determinarea 

coeficientului de 

frecare la alunecare 

 

Determinarea 

experimentală a 

accelerației 

gravitaționale 
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Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învățare 

Competențe specifice Conținuturi 
Nr. 
ore 

Săptămâna Experiment 

Analizarea diferențelor dintre frecarea statica și frecarea 

cinetica precum și a rolului frecării în tehnica și activitatea 

cotidiana  

Evidențierea faptului ca toate corpurile din Univers se atrag cu 

o forță care depinde de masele corpurilor și de distanta dintre 

ele 

Interpretarea greutății ca forța de atracție universala 

manifestata în vecinătatea Pământului 

Evidențierea faptului ca interacțiunea gravitațională se 

transmite prin câmp 

Interpretarea accelerației gravitaționale ca intensitate a 

câmpului gravitațional 

 Recapitulare   Aplicații 3 S14  

SEMESTRUL II - (19 săptămâni) 57 ore (+ 3 ore ”Școala altfel”) 

 Teoreme de variație 

și legi de conservare 

în mecanică 

(19h) 

Identificarea condițiilor în care o forță efectuează un lucru 

mecanic și a condițiilor în care energia mecanică se conservă 

Explicarea semnificației fizice a puterii și a randamentului, 

a relației dintre lucrul mecanic și variația energiei cinetice 

Calcularea lucrului mecanic efectuat de diferite forte - 

greutatea, forța de frecare la alunecare, forța elastica - a 

energiei cinetice și a energiei potențiale gravitaționale și 

potențiale elastice 

Calcularea energiei cinetice și a energiei potențiale 

gravitaționale si potențiale elastice 

Explicarea variației energiei cinetice 

Lucrul mecanic  

Puterea mecanică 

Energia cinetică. Variația energiei cinetice 

Energia potențială gravitațională 

Energia potențială elastică 

Deducerea legii conservării energiei 

mecanice. Aplicații 

Impulsul forței. Variația impulsului 

Legea conservării impulsului 

Ciocniri perfect elastice. Ciocniri plastice 

Aplicații 

Test de evaluare 

2 

1 

2 

1 

1 

4 

 

1 

 

2 

4 

1 

S1 

S1 

S2 

S2 

S3 

 S3 – S4 

 

S4 

 

S5 

S5 – S6 

S7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificarea legii 

conservării energie 

mecanice 
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Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învățare 

Competențe specifice Conținuturi 
Nr. 
ore 

Săptămâna Experiment 

Identificarea condițiilor în care energia mecanica se conserva 

Rezolvarea unor probleme simple prin aplicarea în diferite 

situații a teoremei variației energiei cinetice și a legii de 

conservare a energiei mecanice  

Explicarea faptului ca forța poate avea ca efect modificarea 

produsului dintre masa și viteza corpului 

Identificarea produsului dintre masa și viteza ca fiind o mărime 

fizica vectoriala numita impuls și a cărui viteza de variație în 

timp este egala cu rezultanta forțelor care acționează asupra 

corpului 

Calcularea impulsului punctului material si a unui sistem de 

puncte materiale 

Identificarea condițiilor în care impulsul total se conserva 

Rezolvarea unor probleme simple prin aplicarea în diferite 

situații a teoremei variației impulsului și a legii de conservare a 

impulsului 

 Elemente de statică 

(7h) 
Identificarea condițiilor în care corpurile efectuează o translație 

sau o rotație 

Identificarea condițiilor în care un corp este în echilibru de 

translație sau echilibru de rotație 

Rezolvarea unor probleme simple prin aplicarea în diferite 

situații a condițiilor de echilibru la translație sau rotație 

Explicarea legăturii între energia potențiala a sistemului, starea 

de echilibru mecanic și sensul de evoluției sistemului 

Principiile de bază ale staticii 

Momentul forței. Centrul de greutate 

Condiții de echilibru pentru un solid rigid 

Echilibrul corpurilor în câmp gravitaţional 

Aplicații 

Test de evaluare 

1 

1 

2 

 

2 

1 

S7 

S7 

S8 

 

S8 – S9 

S9 

 

 

 

Studiul echilibrului 

de translație 

Studiul echilibrului 

de rotație 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2717 

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învățare 

Competențe specifice Conținuturi 
Nr. 
ore 

Săptămâna Experiment 

 Reflexia şi refracția 

luminii 

(13h) 

Descrierea si explicarea într-un limbaj specific a fenomenelor de reflexie, 

refracție, a luminii 

Descrierea si explicarea într-un limbaj specific a propagării luminii prin 

prisma optica 

Identificarea condițiilor de producere a reflexiei totale 

Identificarea unor noțiuni și caracterizarea unor mărimi fizice utile în 

studiul opticii geometrice 

Evidențierea experimentala a reflexiei si refracției luminii, și a legilor 

acestora 

Rezolvarea unor probleme simple prin aplicarea relațiilor stabilite în cazul 

reflexiei şi a refracției luminii 

Principiile opticii geometrice 

Reflexia luminii 

Refracția luminii 

Reflexia totală 

Propagarea luminii printr-o prismă optică 

Aplicații ale reflexiei (oglinzi) 

Aplicații 

Test de evaluare 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

3 

1 

S9 

S10 

S10 

S11 

S11 

S12 

S12 – S13 

S13 

 

 

Observarea reflexiei şi 

refracției luminii 

 

 

 

 

S14:  Școala altfel 

(08-14 aprilie) 

 Lentile. Instrumente 

optice 

(15h) 

Descrierea si explicarea principiilor de funcționare ale unor 

dispozitive și aparate optice ce utilizează oglinzi și lentile 

Identificarea unor noțiuni și caracterizarea unor mărimi fizice 

utile în studiul opticii geometrice 

Determinarea pe cale experimentala, grafica şi analitică a 

imaginii unui obiect prin lentilele subțiri 

Rezolvarea unor probleme simple prin aplicarea relațiilor 

stabilite între mărimile ce caracterizează diferite sisteme optice 

cu lentile 

Identificarea principalelor defecte de vedere și a modalităților 

de corectare a acestora 

Explicarea formarii imaginii în aparatul foto și în microscop 

Lentilele subțiri 

Formarea imaginilor în lentilele subțiri 

Sisteme de lentile 

Ochiul 

Instrumente optice (microscopul, aparatul 

fotografic) 

Aplicații 

Test de evaluare 

2 

3 

1 

1 

 

2 

5 

1 

S15 

S15 – S16 

S16 

S17 

 

S17 

S18 – S19 

S19 

Determinarea 

distanței focale a unei 

lentile subțiri 

 Recapitulare finală  Aplicații 3 S20  
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EDUCAȚIA DIGITALĂ –  

EDUCAȚIA VIITORULUI? 

 

 

Prof. SÂNGEORZAN ANA 

C.S.E.I. nr. 2 – Bistrița  

 

Educația reprezintă o investiție în viitorul nostru comun și un instrument principal pentru evoluția, realizarea și 

valorificarea potențialului fiecărei persoane: o educație de calitate stimulează creativitatea, inovarea și dinamismul. Aceasta 

are un impact pozitiv asupra coeziunii sociale.  

Cetățenii educați sunt un pilon fundamental al societăților noastre democratice. Educația consolidează identitatea 

noastră europeană și contribuie la păstrarea valorilor comune. Prin educație, oamenii se pot orienta mai bine în lume. 

Educația le permite cetățenilor să-și formeze opiniile, să raționalizeze, să practice gândirea liberă și critică și să își 

exploateze abilitățile și competențele, făcându-i astfel capabili să construiască viitorul nostru comun. Investițiile, atât la 

nivel național, cât și la nivelul UE, trebuie să creeze un mediu educațional incluziv, în care fiecare copil să-și poată realiza 

potențialul maxim și să fie integrat în societate.  

Transformarea digitală a societăților noastre, dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii și progresele științifice în 

domeniul inteligenței artificiale (IA) și roboticii oferă nenumărate oportunități în aproape toate aspectele vieții noastre. 

Transformarea digitală afectează domeniul educației, care este pe punctul de a trece prin schimbarea cea mai substanțială 

de la introducerea învățământului obligatoriu. Conform unor estimări, 65 % dintre copiii care intră în prezent în școala 

primară vor ajunge să lucreze în noi tipuri de locuri de muncă, care acum nici nu există. Potențialul tehnologiilor digitale 

în educație nu a fost încă utilizat la maximum pentru a oferi o educație de calitate accesibilă tuturor. Dimensiunea etică a 

digitalizării și a IA trebuie să se afle în centrul eforturilor noastre. Prin urmare, tehnologiile digitale ar trebui considerate 

un instrument pentru oferirea unei educații și formări de calitate. În viitor, nevoia de competențe digitale va crește (codare, 

logistică și robotică), ceea ce se va reflecta nu numai în cursurile de informatică, ci și în programa de învățământ în 

ansamblu.  

Deși pot contribui la procesul de învățare, instrumentele digitale trebuie să rămână complementare prezenței fizice 

a educatorilor, precum și expertizei și judecății lor. Tehnologia digitală nu poate în niciun caz înlocui rolul profesorului,  

deoarece interacțiunea umană și aptitudinile cadrelor didactice sunt esențiale pentru dezvoltarea gândirii critice a elevilor 

și a studenților, precum și a unei capacități de raționare analitice și bazate pe fapte; aceste aptitudini sunt de o importanță 

capitală pentru o educație de calitate. De asemenea, prezența fizică a studenților și a elevilor face posibilă interacțiunea și 

cooperarea, care sunt esențiale pentru stimularea procesului de învățare. În sectoarele educației și formării, este nevoie de 

soluții practice pentru orientarea profesională, pentru descurajarea abandonului școlar, pentru formarea online a adulților 

și pentru recalificare.  

Criza sanitară pe care o trăim a zguduit dramatic sectorul educației. Au apărut numeroase provocări pentru cadrele 

didactice, studenți, părinți și conducerea instituțiilor, la toate nivelurile de educație și formare. Deficiențele existente și 

transformarea insuficientă a educației digitale au fost aduse în plină lumină în timpul izolării impuse ca urmare a pandemiei, 

care a obligat milioane de copii, elevi și studenți să stea acasă. Familiile cu copii de vârstă școlară sau școlarizați au fost 

nevoite să se adapteze la noua realitate a educației de acasă. Aceasta a avut un impact major asupra sistemelor de 

învățământ, studenților, familiilor, profesorilor și instituțiilor școlare. Suntem conștienți de eforturile enorme făcute de 

familiile din întreaga lume pentru a ține pasul cu programele școlare și pentru a-și ajuta copiii să învețe acasă. Școlile și 

profesorii - de multe ori fără o pregătire adecvată - au fost obligați să se adapteze la învățământul la distanță, folosind e-

mailul, conversațiile video online și alte mijloace pentru a se conecta cu copiii și a le oferi posibilități pedagogice adecvate 

în timpul izolării. Provocarea a fost majoră și pentru copiii cu dizabilități, care sunt și mai dezavantajați atunci când 

interacționează prin media digitală.  

Guvernele, televiziunile publice, partenerii sociali, furnizorii de educație și formare, ONG-urile și persoane 

private au fost în măsură să creeze incredibil de repede săli de clasă virtuale și platforme de colaborare. Astfel, măsurile 

de izolare din timpul pandemiei au condus la accelerarea configurării formării la distanță și la o digitalizare ad-hoc a 

educației. În acest parcurs, au existat însă și numeroase deficiențe: o pregătire precară a factorilor educaționali, lipsa 

mijloacelor și instrumentelor informatice, slaba conecțiune la internet etc..  
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Digitalizarea ad-hoc ar trebui considerată o măsură temporară pentru educația la distanță. Pentru a fi pregătiți pe 

viitor, trebuie să tragem învățăminte din ceea ce s-a întâmplat, să dezvoltăm o metodologie solidă și să susținem învățarea 

sistematică la distanță, începând cu pregătirea cadrelor didactice și luarea unor măsuri care să garanteze accesibilitatea 

pentru toți copiii, inclusiv pentru cei cu dizabilități. Măsurile restrictive din timpul pandemiei au evidențiat și mai clar 

problemele legate de digitalizarea insuficientă a sistemului de educație și de accesul la tehnologiile și resursele digitale, 

atât de către școli, cât și de către familii.  

 În plus, experiența pandemiei a făcut să iasă la suprafață problema inegalităților din cadrul societăților, arătând 

că copiii provenind din medii defavorizate sau din alte comunități excluse din punct de vedere social (cum ar fi comunitățile 

rrome marginalizate din zonele rurale, îndepărtate, precum și din zonele foarte urbanizate), au avut un acces redus sau n-

au avut deloc acces la educație online în timpul crizei. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că conectivitatea ajunge la 

fiecare colț al țării, în special în zonele îndepărtate și în cele rurale. Pentru a putea continua educația la distanță, trebuie să 

se ofere școlilor (profesori și elevi) nu numai asistență tehnică și conexiune la internet, ci și sprijinul necesar pentru a 

dispune de programe informatice sigure și fiabile, de materiale de învățare online și de platforme pentru schimbul de bune 

practici. 

 În acest sens, alfabetizarea digitală este un factor esențial. Aceasta implică asigurarea accesului egal la educația 

digitală: toți copiii trebui să poată dobândi cunoștințe, abilități și competențe digitale, esențiale pentru un viitor în care să 

se poată realiza și să poată trăi bine. Niciun copil nu trebuie lăsat în urmă. Toți trebuie să aibă șansa dezvoltării personale 

și a unei educații de calitate, pentru a-și atinge obiectivele în viață și pe plan profesional. Este inacceptabil ca unii copii să 

nu beneficieze de educația digitală în aceeași măsură ca și ceilalți, pur și simplu pentru că părinții lor nu își pot permite 

materialele necesare. Prevenirea excluziunii sociale, care contribuie la excluziunea digitală, începe cu recunoașterea 

deplină a faptului că mulți copii dezavantajați, printre care cei cu dizabilități, nu au acasă aceleași posibilități de învățare 

ca și ceilalți. Educația digitală nu ar trebui însă să fie limitată la asigurarea accesului la internet și la dispozitive digitale. 

Pentru a întrerupe acest cerc vicios, sunt necesare și alte măsuri active de sprijin, precum și o îndrumare accesibilă. Trebuie 

implicați mai mult și copiii, și părinții în acest proces, inclusiv în ceea ce privește protecția digitală, în special în cazurile 

în care părinții se pricep foarte puțin sau deloc să utilizeze internetul. De asemenea, ar trebui să se acorde o atenție deosebită 

copiilor cu nevoi educaționale speciale, care au probleme de învățare sau dizabilități care le fac mai dificilă învățarea decât 

în cazul majorității copiilor de vârsta lor. Acest principiu al incluziunii ar trebui să fie întotdeauna prezent, în special în 

situații de criză.  

Profesorii sunt esențiali pentru succesul oricărei reforme educaționale. Ei trebuie susținuți și formați pentru a-și 

dezvolta aptitudinile și competențele digitale. Dacă vrem să oferim generațiilor viitoare o educație bună, trebuie să începem 

cu profesorii. Asigurarea accesului la educația digitală de la o vârstă fragedă și familiarizarea copiilor cu tehnologia le vor 

crește capacitățile și cunoștințele privind utilizarea internetului în condiții de siguranță. Copiii trebuie să învețe cum să 

evite conținuturile inadecvate pentru vârsta lor și să reacționeze corespunzător atunci când le întâlnesc. Părinții, educatorii 

și îndrumătorii au un rol esențial în această misiune. Prin urmare, școlilor trebuie să li se ofere nu numai asistență tehnică 

și conexiune la internet de mare viteză, ci și programe informatice sigure și fiabile, materiale de învățare online de calitate 

și platforme pentru schimbul de bune practici. Echipamentele digitale pentru școli și profesori reprezintă un element 

esențial pentru a oferi elevilor și studenților educație în formă digital și poate conduce la reducerea volumul de muncă 

administrativă a acestora, oferind mai mult timp pentru a se consacra elevilor. 

De la impactul pe care il are asupra mediului nevoia de a folosi mai puțină hârtie pentru manuale și cărți, până la 

economisirea timpului prin acces rapid la informații, învățarea digitală oferă o modalitate eficientă de reducere a costurilor, 

de maximizare a resurselor și de sporire a impactului asupra elevilor și profesorilor deopotrivă. Însă, în toată această lume 

în schimbare, pentru educație, profesorul trebuie să rămână miezul inovației, arhitectul care concepe proiecte, îndrăznețul 

care experimentează lucruri noi, alături de elevii săi, pentru care nu se mai rezumă la fișe de lucru, ci încearcă, prin tot ceea 

ce întreprinde, să le formeze corect percepția despre lume și viață pentru totdeauna! 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Negovan, V. (2013). Psihologia învățării. Ed. a 3-a, revizuită. București: Editura Universitară, 

2. Cosmovici, A., Iacob, L. (1998). Psihologie școlară. Iași: Editura Polirom. 

3. www.didactic.ro  

4. www.google.ro  
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PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

 

PROFESOR: ARMEANU CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT POPEȘTI, 

 COMUNA GOLEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA 

 

 

DISCIPLINA: FIZICA 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: MAGNETIZAREA SI ELECTRIZAREA CORPURILOR 

Clasa a VI-a  

Timp alocat: 5 ore  

 

Conţinuturi 

(detaliere)  

Comp.  

specifice  

Activităţi de învăţare  Resurse  Evaluare 

1. 

Magnetizarea 

si electrizarea 

corpurilor 

- „Putem 

mișca 

obiectele fără 

să le 

atingem?” 

 

Motto: 

Unele 

fenomene 

fizice pot fi 

atât de 

spectaculoase 

încât să-ți 

ridice părul 

din cap! 

 

2.1. 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

1.1 

- recunoașterea efectelor diverselor interacţiuni din natură, 

prin contact 

şi la distanţă (gravitaţionale, electrice, magnetice) şi se 

confruntă cu întrebarea: „Putem mişca corpurile fără să le 

atingem?” 

- evocarea observaţiilor, experienţelor şi întâmplărilor 

personale privind fenomenele magnetice și electrice din 

natură; 

- recunoașterea fenomenelor de magnetizare și electrizare; 

- explicarea fenomenelor magnetice si electrice observate 

în filmul didactic;  

- identificarea cuvintelor cheie din text; 

- observarea și descrierea unor fenomene și proprietăți 

fizice observate în activitatea de zi cu zi: electrizarea 

părului și alte electrizări; 

-observă/verifică experimental alte situaţii de electrizare şi 

magnetizare a corpurilor, acţiuni atractive sau repulsive ale 

unei rigle din plastic asupra bucăţelelor de hârtie (repulsiile 

apar atunci când bucăţelele de hârtie au dimensiuni foarte 

mici), metal şi altele şi ale magneţilor asupra monedelor şi 

altor obiecte 

https://www.fizichim.

ro/docs/fizica/clasa8/f

izica-clasa8-

capitolul2/ 

- film despre 

magnetizarea și 

electrizarea corpurilor 

/ experimente despre 

electrizare și 

magnetizare 

https://www.youtube.

com/watch?v=IHWz

N8o6lCU 

 

- exercițiu de 

imaginație (pag. 85 - 

manual E.D.P.); 

 

 

 

1 oră 

- evaluare 

inițială prin 

întrebări; 

2. Magneţi. 

Interacţiuni 

magnetice. 

Poli 

magnetici. 

Magnetismul 

terestru. 

Busola  

 

1.1. 

 

 

 

1.2. 

 

 

2.2 

 

 

1.3. 

- realizarea unor experimente simple prin care pun în 

evidență magnetizarea; 

- identificarea polilor magnetici ai unui magnet folosind 

pilitura de fier  

- consemnarea observațiilor experimentale referitor la 

atracția /respingerea magnetilor; 

- identificarea polilor magnetici ai Pământului 

- descrierea busolei – alcătuire și funcționare și construirea 

unei busole cu ajutorul unui ac de cusut așezat pe o frunză 

sau pe o bucățică de plută pe suprafața apei 

 - analizarea orientării acului unei busole și a perturbațiilor 

acestuia în prezența magneților sau a obiectelor din fier  

- comunicarea observaţiilor şi concluziilor parţiale ale 

investigaţiilor. 

magnet, corpuri din 

diferite metale : fier, 

aur, cupru, argint, 

aluminiu, zinc, 

plumb, agrafe de oțel 

( aliaj al fierului ) 

magneți de diferite 

forme 

pilitura de fier 

busola 

fișă de lucru 

 

 

1 oră 

- 

observarea 

sistematică 

a elevilor; 

- evaluare 

practică: 

realizarea 

unei 

busole; 

 

https://www.fizichim.ro/docs/fizica/clasa8/fizica-clasa8-capitolul2/
https://www.fizichim.ro/docs/fizica/clasa8/fizica-clasa8-capitolul2/
https://www.fizichim.ro/docs/fizica/clasa8/fizica-clasa8-capitolul2/
https://www.fizichim.ro/docs/fizica/clasa8/fizica-clasa8-capitolul2/
https://www.youtube.com/watch?v=IHWzN8o6lCU
https://www.youtube.com/watch?v=IHWzN8o6lCU
https://www.youtube.com/watch?v=IHWzN8o6lCU


         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2721 

3. Structura 

atomică a 

substanţei. 

Electrizarea. 

Sarcina 

electrică 

 

 

 

1.1. 

 

 

1.3. 

 

 

3.3. 

 

-observarea și analiza imaginilor din manual în scopul 

identificării structurii atomului 

- realizarea unor experimente simple prin care pun în 

evidență electrizarea; 

- observarea funcționării unui electroscop pentru a 

identifica corpurile electrizate 

-identificarea modurilor de electrizare a corpurilor prin 

diferite metode (frecare, contact, influență) pentru 

evidențierea structurii atomice 

- verificarea interacţiunii dintre 2 corpuri electrizate 

- consemnarea observațiilor experimentale referitor la 

atracția/respingerea electrostatică; 

- compararea interacţiunii corpurilor electrizate cu 

interacţiunea magneţilor 

- comunicarea observaţiilor şi concluziilor parţiale ale 

investigaţiilor; 

- text referitor la 

structura substanței;  

- bobițe de polistiren, 

bucata de lână, 

baloane, suport  

- baghete, riglă 

- electroscop 

- plăcuțe de PVC 

- baghete de sticlă,  

- pendul electrostatic 

- mașina Van der 

Graaf; 

 

 

 

1 oră 

- evaluare 

practică: 

realizarea 

unui 

electroscop

; 

 

4. Electrizări  

în natură. 

Fulgerul 

2.2. 

 

 

2.3. 

 

 

3.3.  

 

 

 

4.2. 

- recunoașterea particularităților fenomenelor observate în 

natură: fulgerul, traznetul; 

- explicarea electrizării şi descărcării norilor 

-identificarea unor norme de protecție împotriva 

electrocutării din cauze naturale (măsurilor de protecție 

împotriva trăznetului) 

- identificarea materialelor care se încarcă puternic sau 

puțin electrostatic 

- identificarea factorilor ce reduc electricitatea statică din 

casă 

- comunicarea observaţiilor şi concluziilor investigaţiilor; 

- reflectarea asupra experienței proprii de învățare; 

- rezolvarea unor probleme simple și situații problemă 

experimentală prin care să pună in evidentă interactiunea 

dintre magneți și dintre corpuri electrizate. 

https://youtu.be/W_K

tdABtWMw 

film documentar – 

fulgerul, traznetul 

 

mașina Van der 

Graaf; 

 

 film didactic  - 

paratrăznetul 

https://www.youtube.

com/watch?v=cFN8m

5_IK8U  

 

1oră 

-observarea 

sistematică 

a elevilor; 

5. Evaluare   - test de evaluare 

1 oră 

Evaluare 

sumativă 

 

https://youtu.be/W_KtdABtWMw
https://youtu.be/W_KtdABtWMw
https://www.youtube.com/watch?v=cFN8m5_IK8U
https://www.youtube.com/watch?v=cFN8m5_IK8U
https://www.youtube.com/watch?v=cFN8m5_IK8U
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Proiect didactic 

Prof. Şcarlii Ioana 

Seminarul Teologic Liceal Ortodox  

„Sf. Gheorghe” Botoșani 

Clasa : a X –a 

Săptamânile : XV – XVIII  

Număr de ore alocate : 8 ore 

Disciplina : Studiul culorilor şi pictura icoană 

Unitatea de învățare : Imaginea artistică 

Titlul lecţiei : Studiul portretului – manieră bizantină 

Tipul lecţiei : Mixtă 

Scop : Dobândirea informaţiilor generale despre portretul bizantin şi etapele de realizare ale acestuia. 

Competenţe : C1 – recunoaşterea caracteristicii picturii bizantine; 

                        C2 – diferenţierea unei icoane bizantine şi o reprezentare catolică a unei scene biblice; 

                        C3 – decodificarea realităţii obiective şi transpunerea ei în limbaj plastic; 

                        C4 – obţinerea efectului volumetric şi de sugerare a spaţialităţii (în stil bizantin). 

Evaluare: formativă, continuă şi integrată în procesul de învâţare 

Metode şi mijloace : Expunerea, prelegerea, explicaţia, conversaţia, prezentare PowerPoint explicativă 

Bibliografie : Dionisie din Furna, „Ermenia Picturii Bizantine”, Editura Sophia, Bucureşti, 2000 

                       Monahia Iuliana, „Truda iconarului”, Editura Sophia, Bucureşti, 2001 

Nr. 

Art 

Momentele 

lecţiei 

Activitatea profesorului Activitatea 

elevului 

Timp Com. Metode şi 

mijloace 

1. Moment 

organizatoric 

-profesorul intră în clasă, salută, face 

prezenţa, organizează sala 

-elevii salută şi 

se pregătesc 

pentru oră 

 

3 min 

 Conversaţia 

2. Verificarea 

cunoștințelor 

anterioare 

- profesorul verifică tema de acasă și o 

corectează împreună cu elevii; 

- elevii prezintă 

lucrarea pe care 

au avut-o de 

realizat; 

5 min  Conversația 

3. Precizarea 

titlului 

-profesorul anunţă tema lecţiei: 

“Studiul portretului – manieră 

bizantină” 

- elevii sunt 

atenți la 

explicația 

profesorului; 

 

2 min 

 Expunerea, 

explicaţia, 

prelegerea 

4. Comunicarea 

şi însuşirea 

noilor 

cunoştinţe 

-profesorul explică elevilor care este 

caracteristica picturii bizantine : 

-în pictura bizantină, portretele sunt 

abstractizate, reduse la esenţă, la 

caracter, la blândeţe, la caracteristici ale 

sufletului, şi nu neapărat la cele ale 

corpului fizic;  

- elevii sunt 

atenți la 

explicația 

profesorului; 

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia, 

explicaţia 
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-profesorul reaminteşte elevilor 

cerinţele unui studiu corespunzător 

legate de: 

▪ Etapele realizării portretului 

compoziţional 

▪ Paginaţia 

▪ Construcţia 

▪ Proporţiile 

▪ Valoarea, relaţia lumină – umbră 

utilizând contrastele valorice pentru 

a reda volumul formelor anatomice 

▪ Caracterul modelului 

▪ Atmosfera de ansamblu a 

elementului 

-profesorul explică elevilor cum se 

execută desenul unui portret bizantin 

(exemplu: portretul lui Iisus Hristos), 

amintindu-le şi câteva reguli de 

reprezentare a acestuia; 

-profesorul explică elevilor etapele de 

pictură a portretului bizantin, cu 

exemplul portretului lui Iisus Hristos: 

-după executarea desenului si incizia 

acestuia cu vârful unui ac subţire se 

trece la aplicarea culorii în ordinea 

următoare: 

• Proplasma (culoarea de bază);  

• Se refac liniile desenului cu pensula; 

• Carnaţia (prima lumină)  

• Semicarnaţia  

• Carnaţia 2 (următoarele straturi de 

lumini)  

• Ultimele lumini  

• Rumeneala  

• Etapa finală : refacerea liniilor 

desenului; 

-exista mai multe teorii asupra etapelor 

de lucru, am expus una dintre ele. 

- elevii sunt 

atenți la 

explicația 

profesorului; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- elevii sunt 

atenți la 

explicația 

profesorului; 

 

- elevii sunt 

atenți la 

explicația 

profesorului; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

27 

min 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

C4 

Conversaţia, 

explicaţia, 

prezentare 

PowerPoint 

explicativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia, 

explicaţia, 

prezentare 

PowerPoint 

explicativă 

Conversaţia, 

explicaţia, 

prezentare 

PowerPoint 

explicativă 
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6. Tema pentru 

acasă 

- profesorul anunţă tema: “Portretul 

unui Sfânt la alegere, după un model de 

icoană bizantină” şi explică cum trebuie 

realizată lucrarea; 

- elevii ascultă 

indicațiile 

profesorului și 

își notează tema 

2 min C3, 

C4 

 

Conversaţia, 

explicaţia 

 

 

1.  2.   

3.  4.  

5.  
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PROIECT DIDACTIC 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR SUCIU CLAUDIA ADELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” TÂRNĂVENI  

 

 

Unitatea de învățare: Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000  

Clasa: a IV – a  

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii 

Disciplina: Matematică 

Subiectul lecției: „Înmulțirea numerelor când factorii au cel mult trei cifre” 

Tipul lecției: Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor 

Competențe generale: 

➢ Utilizarea numerelor în calcule; 

➢ Rezolvarea de probleme în situaţii familiare. 

Competențe specifice: 

➢ 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 – 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre; 

➢ 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 operaționale: 

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: 

O1 - să efectueze operații de înmulțire în concentrul 0-1 000 000; 

O2 - să utilizeze corect  terminologia specifică operaţiilor învăţate; 

O3 – să rezolve înmulţiri când factorii au cel mult trei cifre; 

O4 – să rezolve probleme cu operaţiile învăţate. 

Strategii didactice:  

➢ Resurse procedurale: conversația, brainstorming, explicația, problematizarea, exercițiul, metoda ciorchinelui, 

munca independentă, jocul didactic 

➢ Resurse materiale: planșe, fișe, fișă de lucru, carioci, manual, caiete, creioane 

Forma de organizare: frontal, individual 

Resurse umane: 20 elevi 

Evaluare: continuă și formativă 

Timp de lucru: 45 minute  
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Etapele lecției Ob. 

op. 

Activitatea Strategii didactice Evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forma de 

organizare 

Moment 

organizatoric 

  Învăţătoarea asigură 

condițiile optime pentru 

desfășurarea lecției, iar elevii 

îşi pregătesc materialele 

necesare. 

Conversația  Material 

necesar 

Frontal  

Individual 

 

Verificarea 

temei și calcul 

mintal 

 

O1 

Învăţătoarea verifică calitativ 

și cantitativ tema. 

 Se va face calcul mintal. 

Conversația  

Exercițiul 

 Frontal  

Reactualizarea 

cunoștințelor 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

Pe tablă va fi o plansă pe care 

elevii o vor completa cu 

informațiile învăţate. Vor fi 

ghidaţi de întrebări de 

învăţătoare. 

Care sunt cele 4 operații 

matematice pe care le 

cunoaștem?/ Cum se numesc 

numerele care se adună?/ 

Cum se numește rezultatul 

adunării?/ Semnul adunării 

este...?/ Cum se numesc 

numerele care se înmulțesc?/ 

Rezultatul înmulțirii se 

numește...?/ Înmulțirea este 

o..../ Cum se numesc 

numerele care se scad?/ 

Rezultatul scaderii se 

numește..?/ Semnul scăderii 

este...?/ Cum se numesc 

numerele care se împart?/ 

Rezultatul împărțirii se 

numește..?/ Împărțirea este 

o...? 

   

 

 

 

Conversația  

 

Explicația 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

  

Ciorchinele 

 

 

 

Planșă  

 

Carioci  

 

 

 

  

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

  

Formativă 

orală și 

scrisă prin 

aprecierea 

verbală a 

răspunsurilor  

 

 

  

 

Captarea  Învăţătoarea prezintă elevilor   Conversația      
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atenției  

 

 

un coşuleţ cu piese de puzzle şi 

o cu numere, explicându-le ce 

au de făcut. 

Pentru a reuși să construiască 

acest puzzle, elevii trebuie să 

rezolve exercițiile și 

problemele de pe spatele 

fiecărei piese. 

 

 

Explicația 

 

Planșă cu 

puzzle-ul 

 

Frontal   

 

 

Observație 

sistematică 

Anunțarea 

subiectului și a 

obiectivelor 

lecției 

 Se anunță tema și  obiectivele 

lecției. 

Astăzi la ora de Matematică 

vom consolida „Înmulțirea 

când factorii au cel mult trei 

cifre”. 

- Trec titlul lecției pe tablă, 

iar elevii în caiete.   

Conversația  

 

Explicația   

Tablă  

 

Caiete   

Frontal   

Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

O4 

 

 Elevii vor veni pe rând, vor 

lua câte o piesă de puzzle şi 

vor rezolva la tablă 

exerciţiile, până când se va 

reîntregi imaginea. 

1.Calculează: 

425 x 237 =                  632 x 

156 =              238 x 374 = 

309 x 412 =                  143 x 

329 =              713 x 412 =            

2. Măreşte de 3 ori produsul 

numerelor 174 şi 243. 

3. Într-un depozit erau 179 de 

paleţi cu saci de ciment, 

fiecare palet cântărind  159 de 

kilograme. Din întreaga 

cantitate s-au vândut 5 paleţi 

cu saci de ciment. Câte 

kilograme de ciment au rămas 

în depozit? 

Conversația  

 

 

Explicația 

 

Exercițiul  

 

Problematizarea 

 

 

 

Piese 

puzzle 

 

 

 

Frontal  

 

 

individual 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

Evaluare finală 

2’ - 3’ 

  Împreună cu elevii se va 

analiza imaginea reconstituită 

din piesele de puzzle. Este o 

imagine ce ilustrează cu un 

Conversația  

 

 Frontal  

 

Apreciere 

verbală 
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grup de copii jucându-se în 

anotimpul iarna.  

Aduc elevilor aprecieri 

generale și colective. 

 Se fac aprecieri asupra 

modului de desfășurare a 

lecției.  

 

Încheierea 

lecției 

1’ - 2’ 

  

Se comunică elevilor tema 

pentru acasă. 

  

 

 

Conversația  

 

Manualul  

 

Frontal  
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Învățarea experenţială – o metodă activă de învățare 

Studiu de specialitate 

 
Prof. Dașu Narcisa Gabriela 

Școala Gimnazială nr 7 Buzău 

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău 

 

“Învățarea este procesul în care cunoașterea este creată prin transformarea experienței” (David Kolb, 1984). 

 

Teoria învățării experenţiale a fost consacrată conceptual de către David Kolb în 1984, oferind o viziune fundamental 

diferită asupra procesului de învățare față de teoriile clasice care plasează individul într-o ipostază pasivă ca receptor de 

informație.  

Teoria lui Kolb despre învățarea experențială lucrează pe două niveluri: un Ciclu al învățării cu patru stagii și patru Stiluri 

de învățare separate. Mare parte din teoria lui Kolb vizează procesele cognitive interne ale celui care învață. Kolb declară 

că învățarea implică achiziția conceptelor abstracte care pot fi aplicate flexibil într-o serie de situații. În teoria lui Kolb, 

imboldul pentru dezvoltarea de noi concepte este dat de noi experiențe. 

Teoria lui Kolb despre stilul experențial de învățare este de obicei prezentată prin patru stagii ale ciclului de învățare în 

care cel care învață “atinge toate bazele”: Experiența concretă (făcând/având o experiență), Observația reflexivă 

(revăzând/reflectând asupra experienței), Conceptualizarea abstractă (trăgând concluzii/învățând din experiență) și 

Experimentarea activă (planificând/încercând ceea ce ai învățat). 

 

1. EXPERIENŢA - O nouă experiență sau situația este întâlnită sau o reinterpretare a unei experiențe existente. 

Aceasta constituie atât activitatea inițială cât și faza producerii de date a ciclului învățării experenţiale. Rolul emoțiilor și 

al sentimentelor în învățarea din experiență a fost demult recunoscut ca fiind important în învățarea experențială. Experiența 

este de fapt un element inerent al vieții. Rolul formatorului în acest punct este acela de a genera o experiență și de a asista 

grupul în parcurgerea acesteia. Ce este cu adevărat vital în învățarea experiențială este ca individul să fie încurajat să se 

implice direct în experiență, apoi să reflecte asupra acesteia folosindu-și abilitățile analitice, astfel încât cunoștințele să fie 

înțelese mai bine și reținute pentru o perioadă mai lungă. 

Exista o serie întreagă de activități de învățare care pun la dispoziția participanților experiențele din care aceștia pot extrage 
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informații pe care să le prelucreze, să le generalizeze și să le aplice în viitor. Activitățile individuale sau de grup folosite 

pentru a facilita etapa experimentale include: atribuirea de roluri, studii de caz, filme și diapozitive, discutarea descrierilor 

experiențelor în situații actuale în care să reacționeze sau/și să participe, participanții se instruiesc unii pe alții. 

2. REFLECȚIA/PRELUCRAREA - Observația reflexivă a unei noi experiențe. De o importanță particulară sunt orice 

inconsistențe între experiență și înțelegere 

Aceasta este o etapă crucială în ciclul învățării experenţiale unde indivizii discută cu ceilalți experiențele specifice pe care 

le-au avut în cadrul primei faze. Aceasta poate avea loc individual, în grupuri mici de lucru, sau cu întreg grupul. Indivizii 

fac un schimb de reacții cognitive și afective referitoare la activitățile în care au fost angajați și încearcă să lege aceste 

gânduri și sentimente pentru a trage învățăminte din respectivele experiențe. Inițial, experiență poate să pară sau nu plină 

de sens pentru participanți, totuși, această fază le permite să aprofundeze experiența și să concentreze motivele pentru care 

au ajuns la concluziile respective. 

Pe scurt, rolul formatorului este și acela de a ajuta participanții să conceptualizeze experiențele astfel încât aceștia să aibă 

date concrete pe baza cărora să atragă concluzii și să generalizeze. Facilitarea învățării experențiale și a reflecției prezintă 

provocări, dar un dascăl abil, cu ajutorul unor întrebări corecte și ghidând conversația reflectivă înainte, în timpul și după 

experiență, poate ajuta la deschiderea unor căi semnificative de gândire și învățare. Exemple de întrebări: 

• Ai observat...?, De ce s-a întâmplat asta?, Se întâmpla asta în viață?, De ce se întâmplă asta?, Cum poți folosi 

asta? 

Prelucrarea stabilește contextul pentru faza următoare a ciclului experimental, ”generalizarea”. Deci, orice experiență avută 

în decursul formării, fie că este vorba de filme, jocuri, experiențe pe teren, etc. trebuie prelucrată. Aceasta înseamnă că 

participanții trebuie să aibă timp să reflecteze asupra acestor experiențe pentru a-și da seama dacă acestea îi ajută în procesul 

de învățare. Tehnicile folosite în facilitarea fazei de prelucrare a datelor sunt: discuții în grup pe marginea tiparelor și 

temelor recurente care apar ca rezultat al experienței individuale, identificarea și analizarea datelor, raportarea, feedback-

ul, interviuri, participanții sunt puși în postura de a supraveghea procesul și a descrie cele observate. 

3. GENERALIZAREA, Conceptualizarea Abstractă – Reflecția face loc pentru idei noi sau o modificare a unui concept 

abstract existent. 

În această fază se trag concluzii ca urmare a experienței trăite și a observațiilor pe marginea acesteia. Se referă la ceea ce 

s-a discutat în faza anterioară, pentru a trage concluzii care să poată fi integrate în experiențe de viață și autentice.  

Participanții trebuie să descrie principiile care au rezultat în urma analizei, principii pe care le vor aplica în viitor.  

Profesorii și elevii trebuie să se așeze și să recapituleze și să analizeze cele învățate și întâmplate. Un feedback dat la timp, 

corect – poate accelera învățarea corectă. Lipsa acestui feedback poate duce la formarea unor deprinderi greșite și la lipsa 

creșterii performanței.  

Rolul formatorului este major în această etapă, întrucât de el depinde ca aceste concluzii să coincidă cu scopul pentru care 

a generat experiență. Acesta trebuie să-și aleagă cu grijă întrebările pentru procesarea finală. Tot lui îi revine rolul de a 

rezuma cele întâmplate. 

Activitățile folosite pentru a facilita procesul de generalizare: 

• rezumarea celor învățate în propoziții concise sau generalizări; 

• grupul va discuta și va cădea de acord asupra definițiilor, conceptelor, termenilor si propozițiilor cheie; 

4. APLICAREA, Experimentarea Activă – cel care învață le aplică în lumea din jurul lui pentru a vedea ce rezultă. 

Dacă învățarea este definită ca o schimbare relativ stabilă în comportament, etapa aplicării este aceea care facilitează 
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modificarea comportamentelor viitoare ale participanților. Studiind concluziile la care au ajuns în procesul învățării, 

participanții integrează această învățare în viața de zi cu zi prin dezvoltarea unor planuri individuale pentru un 

comportament mai eficient.  

Această etapă aparține integral participantului și nu se face în cadrul unde a fost generată experiența. În această etapă 

formatorul nu are nici un rol, fiind cu totul responsabilitatea participantului de a aplica concluziile și principiile la care a 

ajuns în urma generalizării.  

Tehnici și activități folosite pentru a facilita etapa aplicării: reacții individuale și de grup la întrebarea : “Cum ați putea 

folosi cele învățate pentru a fi mai eficient în funcția pe care o aveți ?”, revizuirea listelor generate în decursul sesiunilor 

de formare și concluzii care să reflecte noi perspective, planuri și comportamente, modificarea sau/și dezvoltarea planurilor 

de acțiune, a scopurilor personale și a strategiilor de modificare a comportamentului personal. 

Învățarea eficientă este vizibilă atunci când o persoană progresează prin acest ciclu de patru stagii. De la (1) având o 

experiență concretă, urmată de (2) observație și reflecție asupra acelei experiențe, care duce la (3) formarea de concepte 

abstracte (analiză) și generalizări (concluzii) care apoi sunt (4) utilizate pentru a testa ipotezele în situații viitoare, rezultând 

noi experiențe. Învățarea eficientă apare numai atunci când cel care învață este capabil să execute toate cele patru stagii ale 

modelului. De aceea nici un stagiu al ciclului nu este eficient ca o procedură de învățare de sine stătătoare. 

Beneficiile învățării experenţiale pot fi punctate după cum urmează: 

• Învățarea este centrată pe fiecare persoană în parte - se pune accentul pe învățarea personală în cadrul grupului. 

• Este o învățare bazată pe percepție, nu pe teorie - învățarea experenţială stimulează abilitățile cursanților de a 

motiva și explică un subiect, din perspectivă proprie, decât să recite "operele" unui expert în domeniu.  

• Participativă (rolul participantului în procesul de învățare este activ și nu pasiv. Implicarea în experiența constituie 

primul pas în învățare); 

• Reflexivă (procesul de învățare implica reflecția asupra experienței avute, formularea unor concluzii din cele 

învățate și stabilirea unor principii care să fie aplicate în viitor); 

 

 

Webografie 

• http://www.wowlab.ro/intrebari-frecvente-2/ce-inseamna-invatare-experientiala/ 

• http://resursedetraining.ro/despre-invatarea-experientiala/ 

• http://www.noi-orizonturi.ro/ro/resurse-sep/educatia-experientiala 

• http://www.1educat.ro/iceberg/content/experientiala.html 

• https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Env%C4%83%C8%9Bare_experien%C8%9Bial%C4%83 

• https://creeracord.com/2016/08/01/ciclul-experential-de-invatare/ 

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Env%C4%83%C8%9Bare_experien%C8%9Bial%C4%83
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Formarea abilitatilor de autocunoastere la elevii de ciclul primar 

Proiect stiintific 
                                                                                                                                    

                                                                            Prof. Adela Popescu 

Profesor la Colegiul National ,,Mihai Eminescu” Petrosani 

 

 

Noile orientari ale stiintelor educatiei evidentiaza necesitatea valorificarii optimale a potentialului fiecarui elev in 

scopul atingerii parametrilor de calitate asteptati de societate. Raportarea la experienta si particularitatile individuale ale 

elevilor constituie esenta principiilor de baza ale pedagogiei. 

Invatamantul romanesc directioneaza procesul instruirii catre diferentiere si individualizare care presupune atât 

cunoaşterea de către pedagog a particularităţilor specifice ale elevilor, cât şi acţiunea de autocunoaştere/cunoaştere de sine 

si  formarea atitudinilor/trebuinţelor de autorealizare a propriului potential cu scopul de a le oferi o educatie libera, creative, 

o activitate profesionala performanta  si relatii sociale constructive. Activitatea de învăţare presupune individualizarea şi  

diferenţierea internă a procesului de învăţământ. Activitatea de învăţare generează procesul însuşirii materiei de învăţământ 

care poartă caracter personalizat. Însuşirea reprezintă un proces psihic intern, proces care se desfăşoară în planul mintal, în 

planul conştiinţei personalităţii elevului şi presupune autoindividualizarea şi autodiferenţierea personalizată a învăţării. 

Procesele mintale – perceperea, înţelegerea, chibzuirea, generalizarea, formarea şi dezvoltarea imaginaţiei, a capacităţilor 

şi deprinderilor de ordin mintal, formarea comportamentului virtual, formarea opiniilor şi convingerilor – reprezintă un 

proces complex şi integral de autodiferenţiere şi autoindividualizare personalizată.    

 Instruirea personalizată se fundamentează pe conceptul elaborat de psihologul L.S. Vîgotsкi – zona actuală şi 

proximă de dezvoltare a personalităţii. Această zonă poate fi examinată sub aspect biogenetic, psihic şi educaţional care 

presupune o varietate imensă de abordări ale individualizării şi diferenţierii în dezvoltarea personalităţii elevului (Studia 

Universitatis  Moldaviae, 2016, pag.76). Abordarea individualizată este orientată spre particularităţile specifice ale 

personalităţii şi prevede formarea/crearea condiţiilor favorabile de dezvoltare optimă şi amplă a personalităţii elevului . 

Individualizarea şi diferenţierea, pe de o parte, presupune adaptarea şi readaptarea instruirii la nivelul şi particularităţile de 

dezvoltare ale elevului, iar, pe de altă parte, prevede adaptarea/readaptarea elevului la exigenţele şi modalităţile de 

organizare a instruirii, la standardele instructive şi educative prin formarea la elevi a competenţelor de învăţare şi 

autocunoaştere, de autoevaluare şi autoreglare a activităţilor cognitive. 

Individualizarea şi diferenţierea presupune un sistem complex de acţiuni de adaptare şi readaptare, de modificare 

şi de schimbare permanentă atât a agenţilor predării, cât şi a subiecţilor învăţării – elevii.Toate aceste aspecte constituie 

dimensiunea personala a procesului de formare a abilitatilor de autocunoastere. 

Formarea abilitatilor de autocunoastere la elevii de varsta scolara mica este o problema actuala, al caror potential 

ar asigura pe deplin formarea si dezvoltarea personala a acestora. Scolarul de varsta mica incepe in familie si in scoala sa 

se descopere pe sine, sa-si contureze o imagine despre propria persoana si sa-si dezvolte increderea in sine.  

In stiintele pedagogice si psihologice este dovedit faptul ca nivelul de dezvoltare a personalitatii este determinat 

de nivelul de dezvoltare a atitudinilor esentiale, dominate din viata ei. Procesul formarii se dezvoltarii personalitatii este 

determinat in temei de sistemul de atitudini socio-umane in care elevul activeaza. Relatiile de viata genereaza atitudini 

subiective la personalitate , care se manifesta in actiuni, trairi, interese, motive, tendinte si modalitati de apreciere, 

autoapreciere, a fenomenelor sociale si a vietii proprii. Atitudinile subiective ale personalitatii catre mediul inconjurator, 

catre alti oameni si de sine sunt determinate de pozitia ei dinamica in sistemul de raporturi socioumane.Sistemul de atitudini 
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realizat de catre individ in cadrul activitatilor sale il reprezinta pe acesta ca subiect sociouman, ca personalitate. Prin 

intermediul atitudinilor se manifesta motivele, interesele, scopurile, idealurile si nevoile personalitatii.  

Educatia are ca finalitate principal formarea unui character integru si dezvoltarea unui sistem de competente care 

include cunostinte, abilitati, atitudini si valori ce permit participarea active a individului la viata socio-umana. Se atesta un 

moment extrem de important-acela ca autocunoasterea si acceptarea de sine sunt variabile fundamentale in functionarea si 

adaptarea optima la mediul social, in mentinerea sanatatii mentale si emotionale si pentru o dezvoltare armonioasa in 

functie de interesele si aptitudinile proprii. 

Din aceste considerente, investigarea modalitatilor de formare a abilitatilor de autocunoastere este actuala, 

necesara si importanta pentru stiinta si practica pedagogica. Aceasta problema nu e studiata pe deplin sub aspect teoretic 

si praxiologic. 

Rolul cercetarii mele pedagogice este de a furniza coordonatele teoretice, metodologice si aplicative pentru 

demersul cercetarii experimentale, avand ca functie reglarea-autoreglarea permanenta a activitatii de educatie/instruire, 

proiectata, realizata si dezvoltata curricular in contextual procesului de invatamant. Astfel, cercetarea pedagogica ma ajuta 

in efectuarea unei analize conceptuale, experimentale si operationale a problemei cercetarii (formarea abilitatilor de 

autocunoastere la elevii de ciclul primar).  

Scopul cercetarii pedagogice cuprinse in aceasta lucrare se concretizeaza in stabilirea fundamentelor teoretice si 

praxiologice privind formarea abilitatilor de autocunoastere, de comunicare si interrelationare constructive, de adaptare 

creatoare la solicitarile mediului in scopul imbunatatirii calitatii vietii, de dezvoltare eficienta a culturii emotionale, de 

formare a personalitatii elevului si pregatirea lui pentru integrarea socio-profesionala in contextual dezvoltarii personale a 

elevilor de ciclul primar.  De aceea, cercetarea pedagogica la nivel teoretic se bazeaza pe intelegerea conceptelor de 

autocunoastere si autoevaluare, inteligenta emotionala (autocunoasterea fiind o componenta de baza a inteligentei 

emotionale), neuroplasticitate, metacognitie, operationalizarea comportamentala, competenta emotionala, siguranta 

psihologica.  

Obiectivele cercetarii constau in alegerea principiilor si conditiilor pedagogice si in elaborarea si validarea 

experimentala a Modelului pedagogic de formare a abilitatilor non-cognitive in completarea profilului de formare a 

absolventului de clasa a IV-a din perspectiva ariei curriculare ,,Consiliere si dezvoltare personala”. Cercetarea pedagogic 

ape care o voi realiza ma ajuta si la stabilirea unei normativitati specifice probate la nivelul unor etape care trebuie parcurse 

si care au valoare de principia de organizare valabile in cadrul oricarui tip de cercetare ( formularea problemei supuse 

cercetarii, planificarea cercetarii, realizarea-dezvoltarea cercetarii, finalizarea cercetarii, valorificarea cercetarii in plan 

pedagogic si didactic). Voi incerca sa adaptez la disciplina ,,Dezvoltare personala” noile concepte legate de alfabetizarea 

emotiilor, competenta emotionala, metacognitie si noile teorii legate de inteligenta emotionala, rezilienta si empowerment. 

Este important ca elevii să fie pregătiți din punct de vedere academic să concureze pentru locuri de muncă bazate pe 

cunoaștere și tehnologie. În ultimii ani însă, s-a acordat o atenție sporită rolului pe care îl are competența emoțională și 

socială în succesul academic. Daniel Goleman în 1995 a sugerat că ,,inteligența emoțională (EI) este mai importantă decât 

IQ-ul în prezicerea succesului în viață, inclusiv a succesului academic. Inteligența emoțională este „capacitatea de a 

monitoriza propriile emoții și pe ale celor din jur, de a le eticheta în mod corespunzător și de a utiliza informații emoționale 

pentru a ghida gândirea și comportamentul” (Peter Salovey, John Mayer, 1990). 

Se realizeaza o corelare dintre domeniul de activitate, competenta specifica si unitatile de competenta care pot fi 

atinse prin activitati cuprinse intr-un curriculum la decizia scolii.  
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Valoarea metodologica a cercetarii este data de stabilirea unei metodologii specifice de tip disciplinar, dar si 

interdisciplinar. Astfel, se vor folosi metode teoretice: documentarea stiintifica, analiza, sinteza, compararea, 

modelizarea teoretica a actiunii de influenta educative; metode practice: conversatia, observarea, chestionarul, sondajul; 

metode experimentale: experimental pedagogic (de constatare, formative, de control), testarea; statistice: de inventariere 

si stocare a datelor; matematice: de prelucrare a datelor; hermeneutice: de interpretare a datelor teoretice si experimentale 

ale cercetarii.  

Demonstrarea functionalitatii metodologiei de implementare a unor metode de invatare cum ar fi invatarea 

bazata pe sarcini, prin proiecte, prin cooperare si prin experienta pentru formarea si dezvoltarea abilitatilor non-cognitive 

se face prin valorificarea rezultatelor investigationale in vederea aplicarii in cadrul ariei curriculare ,,Consiliere si 

orientare”. Acestea sunt abordari integratoare , valorificându-se cele învățate la alte discipline școlare sau din mediul 

social și familial al elevului si reflecta ca disciplina Dezvoltare personală se centrează pe formarea de competențe cu un 

accent aparte pe valori, atitudini și aptitudinile elevilor. Pentru proiectarea unei activităţi didactice, este recomandat 

cadrul de proiectare constructivist: Evocare – Realizare a sensului – Reflecţie – Extindere, care constituie un circuit 

închis de învăţare explicită, unde nu este permis să se omită unele etape şi să se treacă peste anumite activităţi considerate 

obligatorii. Metodele de învățare utilizate la disciplina Dezvoltare personală au la bază concepția cognitivconstructivistă 

a învățării, în care elevii își formează cunoștințele prin implicare într-o anumită sarcină în mod individual, prin schimbul 

de cunoștințe în cadrul unor discuții cu un coleg sau într-un grup și prin împărtășirea rezultatelor cu clasa. Reflecția de 

sine stătătoare și reflecția împreună cu alți colegi asupra proceselor de învățare reprezintă o parte importantă a dezvoltării 

personale și trebuie să se regăsească în cadrul fiecărei ore. Învățarea este percepută ca o rearanjare constantă a 

cunoștințelor. Obiectivele învățării, aflate în centrul metodologiei constructiviste, sunt abilitățile de rezolvare a 

problemelor, gândirea critică, gândirea reflexivă, punerea întrebărilor, autodeterminarea și deschiderea față de soluții 

diverse. În condițiile specifice de organizare a procesului educațional la distanță se recomandă reorganizarea demersului 

didactic accentul fiind pus pe utilizarea unor instrumente adecvate, practicarea unor tehnologii bazate pe joc, cercetare 

și creativitate, managementul eficient al timpului și al resurselor, valorizarea învățământului personalizat etc.  

Valoarea aplicativa a cercetarii mele pedagogice consta in determinarea, elaborarea si validarea unor concept 

pedagogice ale valorii integrate, inter si intradisciplinare la nivel de ciclu primar. Valoarea aplicativa a cercetarii consta 

in aplicarea metodelor de invatare eficiente in vederea investigarii rolului pe care il are autocunoasterea in dezvoltarea 

competentelor necesare pentru socializare si pentru formarea autentica a personalitatii-pilon principal in orientarea 

profesionala si in pregatirea lui in vederea asumarii responsabilitatilor si in elaborarea instrumentelor de dobandire, de 

realizare si evaluare a competentelor vizate, concretizarea dimensiunilor continutului si a celei actionale a modelului de 

formare a acestor competente. Demersul stiintific intreprins in acest sens se inscribe in tendintele de dezvoltare ale 

didacticii din ultimii ani ( disciplina ,,Dezvoltare personala” fiind relativ o disciplina noua) si a interesului manifestat 

de specialistii domeniului de-a lungul timpului privind strategiile activizante, participative, determinate in conturarea 

unui tablou complex al abordarilor conceptuale privind activizarea instruirii. 

Problematica tezei mele de doctorat in raport cu teoria referențială care asigură orientarea axiologică și 

praxiologică a cercetării mele pedagogice la nivel de: a) teorie generală a educației, care definește și analizează 

conceptele pedagogice fundamentale referitoare la educație; b) teorie generală a instruirii, care definește și analizează 

conceptele pedagogice fundamentale referitoare la activitatea de instruire realizată în contextul procesului de 

învățământ; c) ) teorie generală a curriculumului, care definește și analizează conceptele pedagogice fundamentale 

referitoare la curriculum ca paradigmă și ca model de proiectare curriculară, valorificat la toate nivelurile sistemului și 
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ale procesului de învățământ; 

Raportat la teoria referentiala care asigura orientarea axiologica si praxiologica a tezei mele o serie de concepte 

cum ar fi: proiectarea mesajului pedagogic, evaluarea/autoevaluarea continua a rezultatelor mesajului pedagogic valorificat 

in context deschis (Teoria generala a educatiei), instruirea, formele de organizare a instruirii, activitatea de instruire bazata 

pe actiunile de predare-invatare-evaluare (Teoria generala a instruirii), organizarea resurselor pedagogice-planificarea 

activitatii-implementarea planificarii in context deschis-realizarea si dezvoltarea curriculumului (Teoria generala a 

curriculumului). Teoria generala a educatiei vizeaza in mod special educatia, functia si structurile de baza ale sistemului 

de educatie, finalitatile acestuia, continuturile generale, contextul educational. Subiectul tezei mele –autocunoasterea-

vizeaza un sistem de educatie vazut intra si interdisciplinar. Ca model axiologic voi studia formarea dezvoltarea permanenta 

a personalitatii (perceptie, reprezentare si memorie, stima de sine, reusita personala, aptitudini, deprinderi, interese, 

motivatie si performanta, ganduri, emotii, comportamente, tehnici de control, competente) prin valorificarea puterii 

autocunoasterii in perspectiva formarii si dezvoltarii competentelor cheie cu accent pe competenta emotionala si cea a 

intercomunicarii. Ca model practic, teoria educatiei studiaza principiile generale de organizare a activitatii de educatie si 

de instruire la nivelul procesului de invatamant. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

Pismiș Lucica 

CJRAE Ialomita 

 

Obiectul: Consiliere şi orientare 

Modulul: Planificarea carierei 

Tema: Schimbările economico-sociale și influența lor asupra dinamicii traseului profesional 

Clasa: a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a 

Profesor: Profesor consilier școlar/ Profesor diriginte 

Durata: 50 min   

OBIECTIVE: 

• Să identifice aspirațiile, prioritățile și calitățile personale; 

• Să identifice opțiunile personale privind dezvoltarea profesională; 

• Să analizeze consecințele schimbărilor economice, sociale și tehnologice asupra profesiilor; 

• Să elaboreze propriul plan de dezvoltare profesională. 

METODE ȘI TEHNICI DE LUCRU ÎN CONSILIERE:  conversaţia, joc de energizare,  munca independentă, 

dezbaterea  

RESURSE:  

• materiale: laptop, videoproiector, carduri cu mesaje/cerinţe, coli , creioane/ culori, foaie de flipchart  

• de timp: 50 min 

MODALITĂȚI DE LUCRU: Frontal  

BIBLIOGRAFIE:  

• Jigau, M. (2007). Consilierea carierei. Bucuresti: Sigma. 

• Mincu, C.L. (2010). Consiliere vocationala. (pp. 23-34; 42-47). Bucuresti : Editura Credis. 

 

 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII 

1.Moment organizatoric:                                                                                                                                                                

1 minut 

Se pregătesc materialele și se organizează sala de clasă în vederea bunei desfășurări a orei de dirigenție.                                                                            

2. Spargerea gheții:                                                                                                                                                                        

4 minute 

Elevii vor extrage dintr-o cutie cardurile pentru adolescenţi, carduri ce conțin propoziții incomplete pe care ei le 

vor continua asa cum își doresc. (Anexa 1)  

3. Captarea atenției:                                                                                                                                                                       

5 minute 

Cadrul didactic îi provocă pe elevi să își imagineze cum ar arăța profesiile viitorului și să expună câteva caracteristici 

ale acestora. Ulterior, prezintă elevilor un material video care reflectă o viziune asupra modului în care ar putea evolua 

piața muncii în următorii douăzeci de ani și care ar putea fi o parte dintre profesiile viitorului. (Anexa 2) După vizionarea 

filmulețului, cadrul didactic anunță titlul și obiectivele lecției. 
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4. Desfăşurarea activităţii:                                                                                                                                                          

35 minute 

  Cadrul didactic va realiza o scurtă  introducere despre tema aleasă, stimulându-i pe elevi să realizeze o delimitare 

conceptuală între noțiunea de vocație, profesie, ocupație și carieră. 

  Vocaţia reprezintă o predispoziție a persoanei pentru o anumită activitate sau tip de activități. Dacă pentru unii 

autori vocaţia are un caracter înnăscut, pentru alții, aceasta este dobândită și se formează în urma influențelor educaţionale, 

familiale, culturale și a valorilor promovate de-a lungul timpului în mediul în care am crescut și ne-am dezvoltat.  

 Profesia, este specialitatea (calificarea) obținută prin studii, iar ocupația este specialitatea (calificarea) exercitată 

efectiv la locul de muncă. 

Noţiunea de carieră înseamnă a avea o profesie pe care o exerciţi la un nivel performant, o bună reputaţie, a fi 

valorizat şi respectat pentru statutul câștigat în ierarhia comunității.  

Elevii sunt provocați să dezbată pe marginea materialului video “Meseriile viitorului nu s-au inventat încă”, 

prezentat anterior, luând în seamă competențele necesare pe piața muncii, care este într-o continuă schimbare și 

transformare. 

În final, elevii își vor elabora propriul plan de carieră, ținând cont de faptul că pentru realizarea acestuia este 

necesară evaluarea propriei persoane și informarea cu privire la factori precum: profilul de personalitate, atitudini și 

deprinderi dobândite, interesele ocupaționale, cunoștințe. În vederea facilitării procesului de realizare a planului de carieră, 

elevii vor răspunde la următoarele întrebări:  

 

1. Ce profesie mi-ar plăcea să am? 

2. Cine sunt eu? (identificarea a cel puțin 3 trăsături/ resurse care mă ajută în profesia pe care aleg să o urmez) 

3. Care sunt valorile pe care eu mă bazez? (performanță, autonomie, bani, putere, autoritate) 

4. Care sunt aptitudinile/ deprinderile pe care eu le am? 

5. Ce pot face eu începând de acum? 

 

5. Evaluarea activității                                                                                                                                                                

5 minute 

Elevii sunt provocați să găsească un cuvânt sau o frază prin care să-și exprime starea pe care o experimentează la 

sfârșitul orei de dirigenție.   

 



         CENTRUL DE RESURSE EDUCATIONALE    

       ,,PRACTICI EDUCATIONALE DE SUCCES  DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI ACTUALE“ 

 

 
2738 

Anexe 

Anexa 1 

 

1. Multe dintre visele mele... 

2. Cea mai importantă calitate a mea este... 

3. Cel mai mult îmi place... 

4. Ceea ce mă face să fiu încrezător/încrezătoare... 

5. Mereu mi-am dorit să... 

6. In timpul liber, prefer să... 

7. Ambiția mea este... 

8. Cândva, eu... 

9. Unul dintre lucrurile mele preferate... 

10. Ceea ce îmi doresc cel mai mult în acest moment este... 

11. Un aspect pe care mi-aș dori să îl schimb la mine... 

 

Anexa 2 

https://www.youtube.com/watch?v=HpqCedxkCeM&t=153s 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HpqCedxkCeM&t=153s
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Proiect de activitate- Domeniul limbă și comunicare-,,Căsuța din oală” - poveste populară-

povestirea educatoarei 
 

Mazilu Simona 

Grădinița nr.35 București, secțor 5 

 

Grupa: Mică  

Educatoare:  

Gradinița 

Tema anuală: ,,Cum exprimăm ceea ce simțim ?” 

Tema proiectului: ,,În lumea poveștilor” – săptămâna independentă 

Domeniul experiențial: Domeniul limbă și comunicare 

Categoria de activitate: Educarea limbajului 

Tema activității: ,,Căsuța din oală” - poveste populară 

Mijloc de realizare : Povestea educatoarei 

Tipul activitatii: Dobândire de noi cunoștinte 

Dimensiuni ale dezvoltării : 

        Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute. 

Comportamente vizate : 

        Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicarea receptivă) 

Scopul activității:  

Îmbogățirea vocabularului activ și pasiv prin utilizarea unui limbaj oral corect din punct de vedere gramatical 

 Obiective: 

• să audieze cu atenție un text, reținând ideile acestuia și demonstrând că l-au înțeles ; 

• să-și îmbogățească vocabularul cu expresii si cuvinte noi, precum : “oală” “șireată”, “mânios”, 

“oaspeți” ; 

• să desprindă mesajul transmis de poveste. 

Strategii didactice : 

         Metode și procedee: conversația, explicația, observația, exercițiul. 

         Material didactic: cartea de povești, șabloane cu personajele și cu oala din poveste, decor pentru transpunerea poveștii, 

animale din pluș, ”șortul povestitor”, oala din lut și oala din inox. 

Forma de organizare: frontal, individual 

Durata activității:10-15 minute. 

Bibliogafie:  

• Curriculum pentru educație timpurie 2019; 

•  Suport pentru explicitarea 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. 
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SCENARIUL DIDACTIC 

Etapele 

activității 

Conținutul știintific Strategii didactice Evaluare 

Metode și procedee Mijloace de 

învățământ 

Moment 

organizatoric 

Se asigură condițiile necesare bunei 

desfățurări a activității : 

• Aerisirea sălii de 

grupă; 

• Aranjarea 

mobilierului; 

• Pregătirea materialului 

didactic. 

   

Captarea 

atenției 

Se va realiza cu ajutorul ursului 

Martinică care bate la ușă. El este 

poftit în sala de grupă și  îi șoptește 

la ureche educatoarei că a venit la 

grupa mică fiindcă a auzit prin 

pădure că astăzi se va vorbi despre el 

aici. 

Educatoarea le explică copiilor că 

Martinică este oaspetele nostru. 

Conversația Ursul Martinică  

Frontală 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Astăzi la activitatea de educare a 

limbajului  vă voi spune povestea 

,,Casuța din oală ”. Copiii sunt rugați 

să asculte cu atenție povestea. 

Conversația 

Explicația 

 

  

 

Frontală 

Dirijarea 

învațării 

Voi povesti clar și pe înțelesul 

copiilor, explicând cuvintele și 

expresiile noi întâlnite, fără a 

întrerupe șirul poveștii, modelându-

mi vocea acolo unde este cazul, 

folosind intonația potrivită, marcând 

pauzele determinate de punctuație, 

mimică și gesturi adecvate 

situațiilor. 

În ordinea cronologică a apariției în 

poveste, voi așeza fiecare personaj 

pe șortul povestitor. 

Explicația 

 

Observația 

 

Conversația 

cartea de povești, 

șabloane cu 

personajele din 

poveste 

șortul povestitor 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 
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Obținerea 

performanței 

Fixarea conținutului poveștii se va 

face prin întrebări legate de 

continutul poveștii: 

-Cum s-a numit povestea pe care ați 

ascultat-o? 

-Ce a găsit șoarecele pe câmp? 

- Ce a făcut șoarecele când a văzut 

oala? 

-Ce animale au mai intrat în oală? 

-Ce s-a întâmplat când s-a așezat 

ursul pe oală? 

-Ce personaj v-a placut cel mai mult?  

Răspunsurile corecte vor fi 

recompensate cu aplauze. 

Educatoarea prezintă copiilor 

decorul pentru poveste și oala, copiii 

fiind solicitați să așeze pe rând, 

animăluțele de pluș în ea. 

La sfârșit, educatoarea va așeza ursul 

pe căsuță, aceasta spărgându-se. 

 

Conversația 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

Individuală 

 

Încheierea 

activității 

Educatoarea va face aprecieri 

individuale și generale asupra 

comportamentului copiilor în timpul 

activității și a răspunsurilor date.  

Conversația  Frontală 

Individuală 
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Proiect de activitate - ALA II - Jocuri și activități liber alese - “Statuile”- Joc de mișcare 

 

Gugiu Viorica 

 Grădinița nr.35, București, sector 5 

 

Grupa: Mică 

Educatoare:   

Unitatea de învățământ: 

Tema anuală: ,,Cum exprimăm ceea ce simțim ?” 

Tema proiectului: ,,În lumea poveștilor” 

Categoria de activitate: ALA II -“Jocuri și activități liber alese” 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Statuile”. 

MIJLOC DE REALIZARE: Joc de mișcare 

SCOPUL: Relaxarea organismului, destinderea copiilor şi crearea unei bune dispoziţii; consolidarea sentimentului de 

fairplay 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

• să participe cu interes şi plăcere la desfăşurarea jocurilor; 

• să respecte regulile jocurilor şi ale competiţiei;  

Dimensiuni ale dezvoltării: Conduita senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării. 

Comportamente vizate: Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii 

REGULILE JOCULUI: 

Copiii trebuie să danseze pe muzică, iar când aceasta este oprită de educatoare, ei trebuie să rămână nemișcati. 

Aceștia trebuie să execute mișcări în funcție de melodie și textul cântecului. Copiii trebuie să respecte semnalul de început 

al educatoarei. 

STRATEGII DIDACTICE: 

• Metode și procedee: explicașia, demonstrașia, jocul. 

• Material didactic: CD cu muzica 

DURATA ACTIVITĂȚII: 10-15 min. 

 

 

 

Bibliografie:  

• Curriculum pentru educație timpurie 2019 ; 

• Silvia Dima, Elena Firea, Elena Bojin, Ileana Sima “Jocuri și exerciţii pentru dezvoltarea fizică a 

preșcolarilor”, Editura EDP Bucureşti, 1995 
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SCENARIUL DIDACTIC 

Etapele activității Conținutul știintific Strategii didactice Forme de 

evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

 

Moment 

organizatoric 

Se asigură condițiile necesare bunei desfășurări 

a activitatii : 

• Aerisirea sălii de grupă; 

• Aranjarea mobilierului; 

• Pregătirea materialului didactic. 

   

 Captarea  

atenției 

Se realizează cu ajutorul unei întrebări: „Cine 

este cel mai bun dansator?” 

Conversația   

Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

Copiii sunt anunțați că se vor juca un joc de 

mișcare numit „Statuile” și se enunță 

obiectivele. 

Conversația 

Explicația 

 

  

 

Frontală 

Dirijarea învățării  Explicarea și demonstrarea jocului: 

Li se explică și li se demonstrează copiilor că 

vor dansa pe muzică, iar când aceasta este 

oprită de educatoare, ei trebuie să rămână 

nemișcati. Aceștia trebuie să execute mișcări în 

funcție de melodie și textul cântecului. Copiii 

trebuie să respecte semnalul de început al 

educatoarei. 

Jocul de probă: se execută o singură dată după  

explicarea și demonstrarea jocului, pentru a 

constata dacă sarcinile și regulile jocului au fost 

înțelese de către copii. 

Se desfașoară jocul propriu-zis, urmărindu-se 

cu atenție modul de participare a fiecărui copil. 

 

 

Explicația 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

CD 

muzică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

Încheierea 

activității 

Educatoarea va face aprecieri individuale și 

generale asupra comportamentului copiilor în 

timpul activității. 

Conversația Recompense Frontală 

Individuală 
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Principiul coerenţei între comunicarea verbală şi comunicarea nonverbală 

 

 Merlă Veronica 

 Școala Gimnazială ,,George Coșbuc” Ploiești 

 

În comunicarea didactică, comunicare cu dominantă verbală, o importanţă deosebită o are limbajul trupului, 

comunicarea nonverbală, care trebuie să fie în concordanţă cu mesajele verbale. Ştim că din informaţiile transmise, 35% 

sunt verbale, iar restul, de 65%, sunt nonverbale43. Când, însă, ceea ce profesorul spune nu este în concordanţă cu ceea ce 

face, elevul va crede ceea ce vede, adică semnalele nonverbale ale corpului acestuia, raționament pe care îl regăsim și în 

cartea lui Ion – Ovidiu Pânișoară, 59 de principii ale profesorului de succes: “(…) atunci când comunicarea verbală şi 

comunicarea nonverbală se contrazic, oamenii tind să creadă ceea ce s-a transmis prin comunicarea nonverbală.”44, ca fiind 

cel de-al optsprezecelea principiu al profesorului de succes. Altfel spus, succesul comunicării didactice rezidă în îmbinarea 

armonioasă, în coerența dintre cele trei tipuri de comunicare: verbală, nonverbală şi paraverbală. Comunicarea nonverbală 

şi cea paraverbală nu se adaugă verbalului, ci formează un întreg bine structurat, complex şi convergent.  

Prima utilizare a termenului de comunicare nonverbală, în titlul unei lucrări ştiinţifice, poate fi identificată ca 

fiind jumătatea secolului XX. Mai mult decât atât, Septimiu Chelcea, Loredana Ivan şi Adina Chelcea consideră că “Jurgen 

Ruesch (psihiatru) şi Weldon Kees (fotograf) au fost cei dintâi care au inclus termenul de comunicare nonverbală în titlul 

unei cărţi (Nonverbal Comunication: Notes on the Visual Perception of Human Relations, 1956)”45.  

De asemenea, important de adăugat este şi faptul că Jurgen Ruesch şi Weldon Kees au arătat că, în comunicarea 

umană, sunt implicate şapte sisteme diferite: primul sistem este cel referitor la prezenţa fizică şi îmbrăcăminte; cel de-al 

doilea sistem este cel al gesturilor sau mişcărilor voluntare; cel de-al treilea sistem este cel al acţiunilor întâmplătoare; 

cel de-al patrulea sistem este cel privitor la urmele acţiunilor;  iar următoarele trei sisteme sunt cele ce privesc sunetele 

vocale, cuvintele rostite şi, respectiv, cuvintele scrise.46  

O primă concluzie care poate fi extrasă este cea conform căreia “cinci din cele şapte sisteme implicate în 

comunicarea umană sunt de natură nonverbală. De asemenea, comparând aria decupată de către Jurgen Ruesch şi Weldon 

Kees pentru comunicarea nonverbală cu diferitele clasificări propuse pentru acest tip de comunicare, putem să ne dăm 

seama de modul cum a evoluat cunoaşterea comunicării. Este de reţinut că abia în urmă cu patru decenii s-au publicat 

primele lucrări consacrate studiului sistematic al acestei forme de comunicare.”47 

“A analiza funcţiile comunicării nonverbale înseamnă a răspunde la întrebarea: «De ce apelăm la acest tip de 

limbaj?» Altfel spus, trebuie să vedem care sunt intenţiile, motivele şi scopurile acestei forme de comunicare.”48  

 Pe cale de consecinţă, Paul Ekman a identificat cinci funcţii ale comunicării nonverbale: prima este repetarea 

(dublarea comunicării verbale – spunem „da“ şi dăm din cap de sus în jos şi de jos în sus, spunem cuiva că adresa căutatã 

este pe o stradă la dreapta şi în acelaşi timp arătăm cu mâna încotro să se îndrepte); a doua este substituirea (înlocuirea 

 
43  Ion – Ovidiu Pânișoară, Comunicarea eficientă, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași, 2004, p. 78 
44  Ion – Ovidiu Pânișoară, 59 de principii ale profesorului de succes, http://innerspacejournal.wordpress. com /2011 /09 

/27/59-de-principii-ale-profesorului-de-succes-18   
45 Septimiu CHELCEA, Loredana IVAN, Adina CHELCEA, Comunicarea nonverbală: gesturile şi postura. Cuvintele nu 

sunt de-ajuns, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2005,  p. 22 
46 Mark L. KNAPP apud. Septimiu CHELCEA, Loredana IVAN, Adina CHELCEA, op. cit., p. 22 
47  Septimiu CHELCEA, Loredana IVAN, Adina CHELCEA, op. cit., p. 22 
48  Idem, p. 38 
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mesajelor verbale – o faţă posomorâtă ne spune că persoana în cauză nu se simte bine, etc.); a treia este completarea 

(colaborarea la transmiterea mesajelor verbale, ceea ce duce la o mai bună decodificare a lor); a patra este 

accentuarea/moderarea (punerea în evidenţă a mesajelor verbale, amplificarea sau, dimpotrivă, diminuarea celor spuse: 

când scandăm sloganuri, ridicăm braţul şi arătăm pumnul; când admonestăm un prieten, expresia facială poate arăta că nu 

ne-am supărat foarte rău); şi, în fine, a cincea funcţie este contrazicerea (transmiterea de semnale în opoziţie cu mesajele 

verbale – spunem că ne bucurăm că ne-am întâlnit cu o persoană cunoscută, dar privim în altă parte când îi întindem mâna, 

ne văităm că nu avem din ce trăi, dar ne afişăm cu bijuterii sau haine scumpe).49 

 În al doilea rând, Michael Argyle identifică doar patru funcţii: prima funcţie, exprimarea emoţiilor; cea de-a doua 

funcţie, transmiterea atitudinilor interpersonale (dominanţă/supunere, plăcere/neplăcere etc.); cea de-a treia funcţie, 

prezentarea personalităţii; şi cea de-a patra funcţie acompanierea vorbirii, ca feedback, pentru a atrage atenţia, etc.50 

 În al treilea rând, pentru Maurice Patterson comunicarea nonverbalã îndeplineşte urmãtoarele funcţii: transmite 

informaţii; gestioneazã interacţiunile; reflectã gradul de apropiere; exercitã influenţã; controleazã sentimentele; 

faciliteazã satisfacerea unor obiective sau interese.51 

 În al patrulea rând, funcţiile care stau la baza analizei comunicării nonverbale pentru Judee K. Burgoon, David B. 

Buller şi W. Gill Woodall sunt următoarele: structurarea interacţiunii (înaintea începerii comunicãrii propriu-zise, serveşte 

drept ghid implicit pentru desfãşurarea acesteia, indicând modul în care se va “derula” comunicarea, ce roluri vor juca 

persoanele implicate în actul comunicãrii etc.); identificarea sau proiectarea identitãţii sinelui (self-identity), funcţie ce se 

referã la modul de codificare (encoding side) şi de decodificare (decoding side) a mesajelor;  formarea impresiei (modul 

în care sunt percepute persoanele dupã comportamentul lor nonverbal, formarea primei impresii); exprimarea şi 

managementul emoţiilor; managementul relaţiei de comunicare; managementul conversaţiei (managing conversations); 

managementul impresiei (self presentation); influenţa socialã (rolul comunicãrii nonverbale în procesele de persuasiune); 

înşelarea şi suspiciunea de înşelare. 52 

 Pentru Septimiu Chelcea, Loredana Ivan şi Adina Chelcea, dificultatea precizãrii funcţiilor comunicãrii 

nonverbale provine din traducerea în limba românã a funcţiilor identificate de Paul Ekman şi Wallace V. Friesen: 

redundancy (dublarea mesajelor verbale), substitution (înlocuirea mesajelor verbale), complementation (amplificarea – 

elaborating – mesajelor verbale), emphasis (punerea în evidenţã a mesajelor verbale) şi contradiction (transmiterea unor 

semnale opuse celor transmise verbal), la care se adaugã funcţia de reglare.53  

 Însă, dacă s-ar face apel în prezentarea funcţiilor comunicãrii nonverbale la verbe, şi nu la substantive – aşa cum 

a procedat Joseph A. DeVito, lucrurile s-ar simplifica. Vom spune, deci, cã „limbajul corpului“ (body language) este utilizat 

pentru: a accentua (to accent) o anumitã parte a mesajului verbal; a întãri (to complement) tonul general sau atitudinea 

transmisã prin mesajul verbal; a contrazice (to contradict) în mod deliberat mesajul verbal; a regla (to regulate) 

transmiterea mesajelor verbale; a repeta (to repeat) ce s-a spus verbal; a înlocui (to substitute) unele cuvinte sau mesaje 

verbale.54 

 
49  Paul Ekman apud. Septimiu CHELCEA, Loredana IVAN, Adina CHELCEA, op. cit., p. 38 
50  Michael Argyle apud. Ibidem 
51  Maurice Patterson apud. Ibidem  
52  Judee K. Burgoon, David B. Buller şi W. Gill Woodall apud. Ibidem 
53  Paul Ekman şi Wallace V. Friesen apud. Ibidem 
54  Septimiu CHELCEA, Loredana IVAN, Adina CHELCEA, op. cit., p. 39 
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 În opinia lui Septimiu Chelcea, a Loredanei Ivan şi a Adinei Chelcea pentru a integra şi rezultatele cercetărilor 

recente de psihoneurologie este necesară adăugarea celei de-a şaptea funcţii a comunicării nonverbale: cea de facilitare a 

fluenţei şi nuanţãrii limbajului verbal.55 

 De asemenea, nu trebuie uitat a menționa şi disfuncţiile comunicãrii nonverbale: parazitarea mesajului; 

întreruperea comunicãrii. “Se poate spune cã gesturile de ilustrare sporesc uneori redundanţa, parazitând mesajul. De 

asemenea, „ooo“-urile, „aha“-urile, „îhî“-urile segmenteazã mesajul, împiedicând de multe ori comunicarea.”56 

De cele mai multe ori, comunicarea verbală nu este de ajuns. Pentru un mesaj complet primit de la elevi este 

absolut necesar ca profesorul să adauge şi informaţiile trimise prin intermediul comportamentului nonverbal. În egală 

măsură, şi comunicarea dascălului trebuie să fie una completă: nu este suficient să reproducă informaţii verbale, ci trebuie 

să le anime, să le dea profunzime, ajutându-se de gesturi, de mimică, de tonul vocii şi de toate celelalte modalităţi de 

comunicare nonverbală. 

Paralimbajul reprezintă modul prin care mesajul oral este transmis, fiind inclus, fie în aria comunicării verbale, 

fie în câmpul comunicării nonverbale57. Acesta include viteza de vorbire, ridicarea sau scăderea tonului, volumul, folosirea 

pauzelor, calitatea vorbirii. Când toţi aceşti factori sunt adăugaţi cuvintelor, ei pot schimba înţelesul a ceea ce dorim să 

transmitem. Intonaţia devine o formă a modulării conţinutului lingvistic al mesajului. În cadrul comunicării didactice, tonul 

este unul din factorii care influenţează mesajul transmis, atrăgându-i pe elevi sau, din contră, făcându-i dezinteresaţi. Un 

ton călduros va spori randamentul elevilor, va determina creşterea performanţei în fixarea cunoştinţelor. În ceea ce priveşte 

comunicarea nonverbală în mediul şcolar, aceasta are semnificaţia ei. Unanim, relaţiile afective pozitive stimulează 

învăţarea. Predarea şi învăţarea sunt influenţate de moralul grupului şi de natura relaţiilor întreţinute cu membrii grupului. 

Susţinând acestea, argumentez necesitatea utilizării de către profesor şi a unei comunicări nonverbale eficace. Dar, din 

moment ce procesul educaţional se bazează pe doi membri – educator şi educat –, atunci, pentru un dascăl nu este suficient 

ca el să întrebuinţeze elemente ale limbajului nonverbal, ci trebuie să distingă şi modalitatea de comunicare nonverbală a 

celor pe care îi îndrumă, pentru a le înţelege nedumeririle, pentru a le intui întrebările, pentru a le descoperi emoţiile şi  

sentimentele, pentru a asigura un proces educaţional constructiv. 

Pentru a putea conchide, sugestivă consider a fi concluzia lui Ion – Ovidiu Pânișoară: ,,Luaţi în calcul, de fiecare 

dată, că atunci când transmiteţi un mesaj verbal interlocutorilor dumneavoastră, transmiteţi simultan şi un mesaj 

nonverbal, iar o neconcordanţă între acestea poate induce confuzie şi compromite eficienţa comportamentului didactic.”58 
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55  Ibidem 
56  Ibidem 
57  Ion – Ovidiu Pânișoară, Comunicarea eficientă, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași, 2004, p. 83 
58  Idem 
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Viziuni metodologice privind proiectarea lecției de Educație muzicală integrată cu alte discipline 

Methodological views on the design of the Musical Education lesson integrated with other disciplines 

 

Mariana VACARCIUC, dr., conf. univ, UPSC 

Daniela-Monica GROZAVU, doctorandă, ȘD UPSC,  

Profesor învățământ primar, Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” 

 

REZUMAT/ ABSTRACT: 

                 Metodologia de proiectare a unei lecţii constă într-o succesiune de etape, corelate logic, care contribuie la 

asocierea finalităţilor vizate cu conţinuturile instruirii şi cu activităţile necesare îndeplinirii respectivelor finalităţi 

(obiective operaţionale). 

              The design methodology for a lesson shall consist of a sequence of steps, logically linked, that contribute to the 

association of the objectives concerned with the content of the training and with the activities necessary to achieve those 

objectives ( operational objects ). 

 

Cuvinte cheie: 

 Proiectarea demersului didactic constă în anticiparea etapelor şi acţiunilor concrete de realizare a activităţilor 

didactice specifice                   predării-învăţării. 

          The design of the teaching approach consists in anticipating the stages and concrete actions to achieve the 

specific teaching-learning activities. 

 

Forma de bază a realizării procesului educaţional muzical în învăţământul preuniversitar este lecţia și constituie 

activitatea cea mai importantă din perspectiva organizării educației muzicale în școală. Lecţia de Educaţie Muzicală 

trebuie să fie abordată de pe două poziții: (1) pedagogic şi (2) artistic [6]. Ea respectă, deopotrivă cu alte discipline 

curriculare, toate exigențele indispensabile, precum sunt durată, loc în orar, obligativitate, curriculum disciplinar, 

manuale, caiete, ghiduri şi alte materiale didactice, proiectarea, evaluarea, teme pentru acasă, raportarea la principiile 

general-didactice și particularităţile psihofiziologice ale elevilor la o anumită vârstă etc.  

Toate exigențele față de o leecție trebuie să fie respectate de către cadrul didactic la conceperea și proiectarea 

ei. În literatura de specialitate proiectarea didactica se explică ca un proces liber de anticipare și schițare mentală a 

acțiunilor ce urmează a fi realizate în activitatea educațională de către cadrul didactic într-un mod sistematic rațional și 

eficient. Astfel, proiectarea consta în efectuarea unui șir de acțiuni mintale în vederea construirii și organizării 

anticipative a obiectivelor, conținutului, strategiilor de dirijare a învațării, a probelor de evaluare și, în mod special, a 

relațiilor dintre toate acestea. Pentru desemnarea activității date în limba engleză se utilizează sintagma ”instrucțional 

design”, ceea ce înseamnă design al instruirii, dar este încetățenit și termenul de design pedagogic [11]. Proiectarea 

didactica vizează: 

- proiectarea de lungă durată sau pe simestre, pentru care se utilizează curriculum, manualul, ghidul profesorului și 

surse bibliografice; 

- proiectarea de scurta durata, care este necesară pentru fiecare lecție în vederea realizării procesului educațional la o 

anumită disciplină școlară, având ca scop formarea competențelor. 
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Pentru elaborarea proiectului de scurtă durată, adică a proiectului de lecție, cadrul didactic trebuie să țină seama și 

de faptul că ”Evoluţia concepţiei învăţământului muzical şcolar a condiţionat, inclusiv, modificarea formelor de lucru 

muzical-didactic aplicate la lecţie” [5]. În acest sens, trebuie să fie selectate strategii și tehnologii de lucru care vor putea 

fi aplicate astfel, încât să se atingă obiectivele formulate. Acestea trebuie să corespundă nivelului de formare ale elevilor 

și recomandărilor din curricula vis-a-vis de disciplină.  

La etapa de proiectare a lecției de Educație Muzicală, cadrul didactic trebuie să respecte anumite cerințe absolut necesare 

acestui document. Astfel, în proiectul lecției se va aplica formularea subiectului lecției  din Curriculum și prin bară sau în 

paranteze – cel din manual; obiectivele lecției trebuie să fie proiectate în corespundere cu unitățile de competenţe indicate în 

proiect, iar fiecare unitate de competenţă să desemneze 1-2 obiective operaţionale. La emiterea strategiei didactice trebuie de 

indicat formele de activități didactice muzicale; metodele (general- didactice clasice, general- didactice moderne; specifice), 

care să fie centrate pe elevi; resursele (muzicale; didactice; intuitive; tehnice), care să corespundă temei și accentul să fi pus 

pe utilizarea lor de către elev în scopul învăţării active; strategii de evaluare (evaluarea criterială prin descriptori – ECD). 

Etapele lecției trebuie să fie proiectate în corespundere cu cazul aplicării cadrului de învățare: (1) ERRE (evocare, realizarea 

sensului, reflecţie, extindere) sau (2) structurării clasice. În cel de-al doilea caz (structurării clasice), la proiectarea etapelor se 

va ține cont de tipul lecției: de formare a capacităţilor de dobândire a cunoştinţelor; de formare a capacităţilor de înţelegere a 

cunoştinţelor; de formare a capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor; de formare a capacităţilor de analiză-sinteză a 

cunoştinţelor; de formare a capacităţilor de evaluare a cunoştinţelor; mixtă. În ceea ce privește relevanţa şi autenticitatea 

utilizării proiectului didactic la clasă, conținutul proiectului lecției trebuie să corespundă cu particularităţile de vârstă, 

sarcinile să fie accesibile și diferenţiate. În referințele bibliografice treebuie să fie indicate la început documentele reglatorii 

și apoi, în ordine alfabetică, alte surse (în corespundere absolută cu subiectul/ conținutul lecției). Proiectul lecției va fi însoțit 

de anexe, la care se vor face referinţe, scriindu-se între paranteze ”A se vedea Anexa ...”. scenariul lecției unui proiect trebuie 

să respecte, la fel, și o rubricaţie anumită, care prevede:  etapa; continutul etapei; obiectivele ( O); elementele de conținut: 

activitatea învățătorului, activitatea elevului; strategiile didactice: forme de activități didactice, mijloace;  dozarea timpului ( 

D.T./t/  ), strategii de evaluare și observații. 
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În continuare propunem un proiect de lecție integrată pentru clasa a II-a din școlile din România: Educaţie muzicală/ 

Educație fizică/ Arte vizuale și abilități practice 

 

PROIECT DIDACTIC  

Data: _______________ 

Instituția: ___________ 

Disciplina (lecție integrată): Educaţie muzicală/ Educație fizică/ Arte vizuale și abilități practice 

Clasa: a II-a  

Profesor învățământ primar: ______________________ 

Modulul: Cântecul, dansul, marșul în creații muzicale de proporții/ Exerciţii utilitar-aplicative  /  Modelarea artistică 

Subiectul lecției: Interacțiunea genurilor primare ale muzicii în mișcare și artă 

Tipul lecției: mixtă 

Durata lecției: 1 oră  

Competența specifică:  

⮚ Perceptarea muzicii în situaţii de învăţare și cotidiene, manifestând interes pentru cunoașterea sinelui și a lumii 

prin arte. 

⮚ Aplicarea achiziţiilor dobândite la disciplină în diverse activităţi individuale și colective, dând dovadă de interes 

pentru sporirea potenţialului motric. 

⮚ Utilizarea materialelor, ustensilelor și tehnicilor specifice în diverse activităţi tehnologice, manifestând curiozitate 

și interes pentru inovaţii. 

Unități de competențe: 

Educație Muzicală 

1.2. Distingerea trăsăturilor specifice caracterelor cantabil, dansant și de marș al muzicii audiate și interpretate.   

4.1. Interpretarea expresivă a creaţiilor vocal-corale în caracter cantabil/ dansant/de marș. 

4.2. Asocierea textului și a mișcării scenice în exprimarea mesajelor lucrărilor muzicale 

Educație Fizică 

2.1. Coordonarea acţiunilor motrice individuale, la solicitarea învăţătorului. 

Abilități practice 

1.2. Explorarea motricităţii fine prin tehnici de modelare a formelor compuse. 

Obiectivele lecției 

La finele lecției, elevul va fi capabil: 

● la nivel de cunoștințe: 

 O1 – să identifice caracterul (cantabil, dansant, sau de marş) ale creaţiilor audiate / interpretate; 

 O2 – să recunoască caracteristicile muzicii simfonice prezente în creațiile muzicale audiate/interpretate; 

● la nivel de capacități: 

  O3 – să interpreteze vocal / instrumental/ cu mișcări ritmice aspectele  expresive ale genurilor primare ale muzicii 

(cântec, marş, dans) din creațiile propuse; 

   O4 – să modeleze instrumentele muzicale din orchestră: instrumente cu corzi, instrumente de suflat, instrumente 

de percuţie; 

● la nivel de atitudini: 

         O5 – să participe emoţional în efectuarea mişcărilor plastice- muzical ritmice în redarea particularităților sonore 

specifice din Concertul de T. Constantinescu și Simfonia jucăriilor (fragment) de J. Haydn; 

 O6 – să manifeste interes pentru reinterpretarea muzicii audiate/ interpretate; 

Strategii: 

Forme de activități didactice:  

⮚ muzicale –  audiţia, cântul vocal-coral, activitate muzical-ritmică; 

⮚ sportive – mișcare  fizică și motrică; 

⮚ tehnologice – modelajul.  

Metode: 

a) general-didactice  

• clasice: demonstrarea instrumentală, demonstrarea prin gesturi și mișcări, explicația, expunerea, 

exercițiul ,conversația, 

• moderne: Brainstorming, Explozia stelară, problematizarea 
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b) specifice: 

• educației muzicale –  metoda dramaturgiei emoţionale, metoda reinterpretării artistice a muzicii, metoda 

stimulării imaginaţiei;  

• educației fizice – mișcarea ritmică;  

• educației tehnologice – tehnica modelării. 

Mijloace didactice:  

a) muzicale: Cântecul ,,Scărița muzicală” ,versuri și muzică Mihai Ungureanu,, Concertul”- versuri şi muzică  T. 

Constantinescu; ,,Simfonia jucăriilor”, de Franz Joseph Haydn; suita,,Hornpipe from the Water Music” ( Muzica 

apelor), de G.F. Handel. 

b) didactice: tabla, manualul, plastelină, planșete, magneți, instrumente muzicale/pseudoinstrumente, foi colorate, fise 

de lucru; 

c) intuitive: portretul compozitorului Franz Joseph Haydn , poster Scăriţa muzicală, poster cu instrumente cordofone, 

aerofone, de percuţie, filmulețe, PPT 

d) tehnice: laptopul, videoproiectorul, boxe 

Strategii de evaluare: frontal, individual, în grup; observarea comportamentului (de interpret/ de ascultător); probă 

practică; apreciere verbală. 

Referinţe bibliografice:  

1). Curriculum pentru învățământul primar. Chișinău; Lyceum, 2018.            

https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_primare_05.09.2018.pdf 

2). Curriculum pentru învăţământ primar. Educaţia muzicală/ME; CNCE; A. 

Stânga, M. Morari, Chişinău: Editura Ştiinţa, 2010, 25 p. 

3). Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar. Chișinău, Lyceum:2018.         

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_curriculum_primare_rom_5.pdf 

4). Repere metodologice privind organizarea procesului educational în învățământul primar în 

anul de studii 2020-2021 

http://ltolimpsingerei.educ.md/wp-content/uploads/sites/502/2020/08/SM_2020-2021_primar_09.08.2020.pdf 

5).Gagim I. Știința şi arta educaţiei muzicale. Chișinău: ARC, 2004., p. 62 

6). Vacarciuc, M. Didactica educației muzicale. Chișinău: Tipogr. ”Garomont-Studio”, 2015. 

7). Vacarciuc, M. Dimensiunea spirituală a cântului. Ed. a II-a. Chișinău: Tipogr. ”Garomont-Studio”, 2017. 

8). Tetelea, M. Specificul proiectării didactice în domeniul educaţiei muzicale.În: Materialele Seminarului ştiinţifico-

practic republican Specificul proiectării didactice la Educaţia muzicală din perspectiva curriculum-ului modernizat. 

http://www.usb.md 

9). Repere Pentru Proiectarea, Actualizarea Şi Evaluarea Curriculumului Național Document De Politici Educaționale 

10). Pauliuc, L.A., Diaconescu, C. Muzică și mișcare. București: Editura CD.Press, 2021 

11).https://www.qdidactic.com/didactica-scoala/didactica/proiectarea-didactica-in-invatamantul-prescolar-si-p271.php]. 

12). https://www.edu.ro/sites/default/files/DPC_31.10.19_consultare.pdf 

Webografice: 

https://www.youtube.com/watch?v=wYEzKtEkhnM (min. 0.01) 

https://www.youtube.com/watch?v=xWp327QjiKg&list=RDxWp327QjiKg&index=2&ab_channel=Secretelemuzicii 

(din min. 2.22) 

https://www.youtube.com/watch?v=-AMM0Y393wo 

✓     https://youtu.be/1miohLVZobE 

✓     https://youtu.be/1h4mAceHmrI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_primare_05.09.2018.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_curriculum_primare_rom_5.pdf
http://www.usb.md/
https://www.qdidactic.com/didactica-scoala/didactica/proiectarea-didactica-in-invatamantul-prescolar-si-p271.php
https://youtu.be/1miohLVZobE
https://youtu.be/1h4mAceHmrI
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SCENARIUL LECȚIEI 

Etapa 

 

Conţinutul 

etapei 

 

O Elementele de conţinut Strategii didactice  

D.T. 

t/ 

 

Strategii 

de evaluare 

 

Obs Activitatea învăţătorului Activitatea elevului Forme de activ. 

did.  

 

Metode 

 

Mijloace 

Evocare 

 

 

( 8 / ) 

 

 

Salutul 

muzical 

 

 

 

Exerciții de 

respirație 

 

 

Încălzirea 

vocilor 

 

 

 

 

 

 

Reactuali-

zarea 

cunoștințelo

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

-Bună dimineața,dragi copii! 

( sol,sol,mi,mi,do,do,mi,re,do) 

- Haideți să cântăm în cor, 

Ce frumoasă-i viața! 

Și să spunem tuturor: 

Bună dimineața! 

 

 

 

 

 

 

 

Să ne imaginăm că : 

-mirosim florile;  

-suflăm în păpădie; 

 

-Bună dimineața, 

doamna învățătoare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii execută exerciții de 

respirație 

 

 

 

Jocul muzical 

didactic 

 

 

 

Jocul muzical 

didactic 

 

 

 

Jocul muzical 

didactic 

 

 

 

Cântul coral-

vocal 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoproiec

tor 

Laptop 

   PPT 

 

1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observarea 

sistematică;fro

ntală; orală 

 

 

observarea 

sistematică;fro

ntală; 

 orală 

 

 

observarea 

sistematică;fro

ntală; 

orală 

 

 

observarea 

sistematică;fro

ntală; 

practică 
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r anterioare 

și a 

capacități-

lor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cântare 

vocal-

instrumen-

tală 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-umflăm baloane 

 

 

Imitați: 

- sunetul produs de clopoțel,de tren,de 

albinuță,de greieraș,de broscuțe. 

 

- Și dacă suntem la lecția de Educație 

muzicală, și 

deja ne-am pregătit toate cele necesare 

pentru a o 

începe, ne-am salutat muzical, haideți să 

discutăm 

despre muzică. 

 

Deci, spuneți-mi cu ce cuvinte/ fenomene vi 

se 

asociază „muzica”? Adică, numiți câte un 

cuvânt 

care vă vine în minte chiar în acest moment, 

când 

auziți cuvântul „muzica”, iar apoi treceți la 

Flipchart 

și scrieți-l cu marcherul în formă de 

chiorchine. 

Elevii execută exerciții de 

emisie vocală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Suflet; 

- Artă; 

- Sentimente; 

- Plăcere; 

- Refugiu; 

- Cântec; 

- Mișcare; 

- Veselie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming 

Caracterizarea 

verbală 

a muzicii; 

 

 

 

 

 

 

Metoda 

ciorchinelui 

 

Manual, 

pag. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală; 

frontală 

Evaluare 

formativă 

interactivă; 

grup; 

orală/ 

practică 
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Autoevalu-

are 

 

 

 

 

 

Sarcini 

didactice la 

nivel de 

cunoaștere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiția 

muzicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

Așa dar, dintre tot ceea ce s-a notat aici pe 

Flipchart 

observăm astfel de cuvintele ca suflet, 

sentimente, 

plăcere, refugiu, veselie, bucurie. Spuneți-

mi, ce 

reprezintă aceste cuvinte, unde întâlnim 

aceste 

fenomene? 

- Bravo! Cu toții înțelegeți corect aceste 

cuvinte și 

legătura lor cu muzica. Într-adevăr, așa 

cuvinte ca 

suflet, sentimente, plăcere, refugiu, veselie, 

bucurie, 

reprezintă stări ale omului, ceea ce el 

trăiește în raport 

cu tot ceea ce-l înconjoară, iar muzica este 

un 

- Bucurie; 

- Dans; 

- Sunete; 

- Note muzicale; 

- Voce; 

- Compozitor. 

 

 

 

 

- Ceea ce simte omul; 

- Aceeste cuvinte reprezintă 

dispoziția 

omului; 

- Dispoziția omului care 

poate fi 

transmisă cu voce tare sau 

încet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discuția ghidată 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda stimulării 

imaginației 

 

Flipchart, 

marcher, 

tabla, creta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

feedback de 

activitate; 

individuală;pra

ctică 

 

 

Aprecierea 

verbală 

 

 

Observarea 

comportament

ului 

 

 

 

feedback de 

conținut; 

frontal; 

orală 
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O6 

 

 

 

 

fenomen sonor artistic care nu-i lipsește în 

viață. 

Astăzi noi vom afla mai multe despre cum 

muzica 

poate exprima trăirile umane, cum poate ea 

exprima 

sentimentele omului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevi: 

-Intonați sunetele scăriței muzicale utilizând 

și gestul mâinii! (fonogestica ) 

( Vezi PPT slide 2) 

-Intonați sunetele scăriței muzicale 

urmărind indicarea notelor la ,, Evantaiul 

muzical”,  

(Vezi PPT slide 3) 

 

 

 

 

Recepționează informația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii execută exercițiile de 

înviorare  a vocii propuse. 

 

 

 

Interpretare la 

instrumente 

pentru copii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creația 

muzical-

artistică a 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

Însușirea 

cunoștințe-lor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

euristică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda stimulării 

imaginației 

 

 

 

 

 

 

Videoproiec

tor 

Laptop 

   PPT 

Manual. 

pag. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apreciere 

verbală; 

frontală; 

orală 
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O1 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Interpretați cântecul ,,Scărița muzicală” 

,versuri și muzică Mihai Ungureanu ( PPT 

slide 4). 

 

 

- Interpretați  pe roluri (grupuri mici, solo, 

diverse combinaţii de elevi) cântecul ,, 

Concertul”pe  

care l-am învățat ora trecută,, alcătuind 

diferite variante de acompaniament cu 

pseudoinstrumente. 

(Vezi PPT slide 5) 

 

 

 

 

 

 

 

-Aș dori să prezentați sarcina de lucru  ce ați 

avut-o de realizat acasă.  

 

 

 

 

 

 

Elevii alcătuiesc variante de 

acompaniament executat la 

instrumentele muzicale 

pentru copii în baza 

cântecului Concertul. 

 

 

 

Elevii își prezintă produsele 

realizate acasă - ,,Colanul 

sonor” pentru o strofă din 

cântecelul ,,Concertul”. 

 

 

Elevii răspund: cântecul, 

dansul,marşul. 

 

 

 

Elevii privesc imaginea și 

spun/interpretează ceea ce 

văd: 

-cântecul- solistul inter- 

pretează un cântec 

muzicale și 

despre 

muzică 

 

 

 

 

Activitate 

muzical-

ritmică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Însușirea 

cunoștințe-lor 

muzicale și 

despre 

muzică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming/ 

Asaltul de idei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini 

sugestive 

Magneți  

Tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ 
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O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Care sunt tipurile principale de muzică? 

 

 

Ce tipuri de muzică vă sugerează imaginile 

afișate la tablă? 

Reproduceti prin mișcări ritmice ceea ce 

vedeți. 

 

 

Pornind de la cuvântul simfonie spuneți cât 

mai multe cuvinte ce vă vin în minte.  

 -dansul -dansatorii ilustrează 

un ritm de vals, marșul - 

fanfara militară execută un 

marş 

 

 

Elevii spun câte un cuvânt 

pornind de la cuvântul ,, 

simfonie”: 

orchestră ,muzică ,dirijor, 

instrument,sală,concert 

etc..Se analizează și se scriu 

cele mai relevante la tablă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tablă 

Cretă 

colorată 
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Realiza-

rea 

sensului 

 

( 22 /) 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

mesajului 

muzical 

 

 

 

 

Sarcini 

didactice la 

nivel de 

cunoaștere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

- Acum vă invit să ascultați și să 

vizionați cu atenție o piesă 

muzicală și să mișcați  în aer foaia 

colorată ce o aveți pe masă 

respectând sensul mișcării 

melodiei. 

(https://youtu.be/1miohLVZobE) 

 

 

 

 

Să fim cercetători. Să citim „intenţia” 

compozitorului. 

Ce sentiment v-a trezit mesajul sonor? 

Ce ati trăit ascultându-l? 

Ce a dorit sa redea autorul,după părerea 

voastră? 

 

 

 

Indicați din ce domeniu face parte  piesa 

audiată: operă, balet sau muzică simfonică? 

Argumentați! 

(PPT slide 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii ascultă cu atenție și 

mișcă foaia în aer urmând 

sensul melodiei audiat. 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii redau impresiile 

provocate de mesajul sonor. 

 

 

 

 

Activitate 

muzical-

ritmică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiția 

muzicii 

 

 

 

 

 

 

 

Însușirea 

cunoștințe-lor 

muzicale și 

despre 

muzică 

Metoda 

reinterpretării 

artistice a muzicii 

 

 

 

 

 

 

 

Audiția 

problematizată 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Foi colorate 

Videoproiec

tor 

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

Videoproiec

tor 

Laptop 

 

 

 

 

 

 

Videoproiec

tor 

Laptop 

6/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback 

emoțional; 

frontal; 

practică 

 

 

 

 

 

 

 

apreciere 

verbală; 

frontală; 

orală 

 

 

 

 

 

 

apreciere 

verbală; 

 

https://youtu.be/1miohLVZobE
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Analiza 

mesajului 

muzical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretarea 

prin 

fredonare 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elevi,astăzi,în clasa noastră  a răsunat o 

muzică instrumentală compusă pentru 

ansambluri mari de interpreţi, orchestra, 

care este numită – muzică simfonică ( PPT 

slid-urile 7 – 12 și  Anexa 1). Simfonia pe 

care ați audiat-o se numește ,,Simfonia 

jucăriilor” de Haydn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiaţi primul fragment  din „Simfonia 

jucăriilor” de F.J. Haydn . Să interpretăm 

acest fragment  :prima frază sonor (cu 

tărie), iar a doua oară foarte încet (fără 

tărie). 

- Care variantă cel mai mult se potrivește 

pentru redarea caracterului muzicii 

din fragmentul simfoniei? Descoperiţi ce 

caracter predomină: cantabil, dansant sau de 

marş. 

 

Elevii vor alege varianta: 

muzică simfonică[ opera ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii ascultă și află 

informații noi despre muzica 

simfonică,despre denumirea 

simfoniei audiate și numele 

compozitorului 

,,Simfoniei jucăriilor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Însușirea 

cunoștințe-lor 

muzicale și 

despre 

muzică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiția 

muzicii 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiția 

problematizată 

PPT 

 

 

 

 

Videoproiec

tor 

Laptop 

   PPT 

 

Portretul 

compo-

zitorului 

Haydn 

 

 

 

 

 

 

 

Manual, 

pag. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontală; 

orală 

 

 

 

observare 

sistemică; 

frontală; 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistemică; 
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O1 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

- Elevi, să fredonăm fragmentul din 

Simfonia jucăriilor de J. Haydn, vizualizat 

în manual la pagina 89, cu interpretarea 

temei muzicale afişate, după auz. 

 

 

 

- Să ne amintim de notele muzicale 

cunoscute: do, re, mi, sol şi la. 

-Vă arăt  gestul mâinii la unul din sunetele 

şi notele învăţate. Numiți   denumirea . Să 

ne amintim cum sună ele . 

-Cânt motive (succesiune din 2-3 sunete). 

 

 

 

 

 

 

Elevii identifică în urma 

audiției  caracterul de marș 

predominant . 

[ dansant]. 

 

 

 

Elevii fredonează fragmentul 

din ,,Simfonia jucăriilor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii le intonează arătând 

concomitent gestul melodios 

al mâinii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Însușirea 

cunoștințe-lor 

muzicale și 

despre 

muzică 

 

 

 

Citit-scrisul 

muzical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual, 

pag. 89 

 

4/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ 

 

 

frontal; 

oral; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciere 

verbală; 

frontală; 

orală 
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O3 

 

 

Exercițiul 

 

 

Demonstrarea prin 

gesturi 

 

 

 

 

 

3/ 

 

 

 

 

Apreciere 

verbală; 

frontală; 

practică 

 

Reflecţi

e 

 

 

 

 

 

 

 

Sarcini 

didactice la 

nivel de 

aplicare 

 

Acompania-

mentul 

cântecului 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți apoi rezolvați  sarcina de lucru de pe 

fișă. 

(A se vedea ANEXA 2.) 

 

 

 

- Elevi, să elaborăm acompaniamentul 

ritmico-timbral la fragmentul din ,,Simfonia 

jucăriilor”. Interpretez la orgă 

fragmentul.Voi va trebui să executati liber, 

prin clasă ,pasii corespunzători sensului 

liniei melodice. 

 

La ce ne îndeamnă muzica acestui cântec ? ( 

PPT slide 13 ) 

 

 

 

Elevii organizați în grupe de 

lucru răspund la întrebări 

apoi formulează și ei alte 

întrebări. 

 

 

 

 

 

Elevii stabilesc planul 

dinamic al melodiei, pe care 

îl execută. 

 

 

Însușirea 

cunoștințe-lor 

muzicale și 

despre 

muzică 

 

 

 

 

 

Activitate 

muzical-

ritmică 

 

 

 

Explozia stelară 

 

 

 

 

Demonstrația 

instrumentală 

 

Metoda 

dramaturgiei 

emoţionale. 

 

 

 

 

Fișa de lucru 

 

 

 

 

 

Orga 

 

 

 

 

 

 

 

5 / 

 

 

 

 

 

 

2/ 

Aprecierea 

verbală; 

grup ; 

orală; 

 

 

 

Apreciere 

vizuală; 

frontală; 

practică 
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Cântare 

vocal-corală 

 

 

 

 

 

 

 

Sarcină 

didactică la 

nivel de 

integrare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

O2 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cum ne face muzica  acestui cântec să fim? 

(PPT slide 14) 

 

Interpretați cântecul ,,Concertul” 

imitând interpretarea muzicii la 

instrumentele muzicale din componenţa 

orchestrei 

simfonice: instrumente cu corzi, 

instrumente de suflat, instrumente de 

percuţie. 

Elevul ,,X” va fi dirijorul vostru astăzi.  

 

 

 

 

 

Formați trei grupe și realizați din plastelină 

instrumentele  dintr-o orchestră:   

GRUPA 1 – cu corzi 

GRUPA 2 – de suflat 

GRUPA 3 – de percuție 

 

 

 

Elevii aleg varianta 2. 

 

 

Elevii aleg varianta 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii intonează cântecul și 

imită interpretarea muzicii la 

instrumentele muzicale din 

componenţa orchestrei 

simfonice. 

 

 

 

 

 

Elevii se grupează și 

modelează instrumentele  

muzicale corespunzătoare 

sarcinii de lucru.  În timp ce 

audiază un fragment din suita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Însușirea 

cunoștințe-lor 

muzicale și 

despre 

muzică 

 

 

 

 

Creația 

muzical 

artistică a 

elevilor 

 

 

 

Metoda perceperii 

intonaţional-

stilistice a muzicii. 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Modelarea 

 

 

 

 

 

 

Videoproiec

tor 

Laptop 

PPT 

 

 

 

Manual, 

Pag.77 

 

Baghetă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșe 

Plastelină 

 

Apreciere 

verbală 

;individuală;or

ală 

 

 

Observare 

vizuală; 

frontală; 

orală/ 

practică 

 

 

Observare 

sistemică; 

individuală;ora

lă 

 

 

 

Evaluare 

curentă; 

grup; 

practică 
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Bilanțul zilei  

 

O4 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

O6 

 

 

 

 

 

 

 

Astăzi la lecţie cel mai bine au răspuns 

elevii (…), cei mai creativi au fost (…) și  

au manifestat interes  elevii (....). 

 

Pentru acasă aveți de audiat 1-2 creaţii 

muzicale de proporţii în care muzica are 

caracter de marș, de cântec şi de dans. 

,,Muzica apelor” Georg 

Friedrich Haendel. 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecusoane cu 

instru-mente 

muzicale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală; 

frontală/ 

individuală;ora

lă 

 

Extin-

dere 

 

 

 

  Imaginează-ţi că ai posibilitatea să te 

întâlneşti cu un vestit compozitor. Ce 

întrebări i-ai adresa? 

    1/   
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MUZICA SIMFONICĂ 

ANEXA 1 

MUZICA SIMFONICĂ 

Muzica simfonică este muzica instrumentală compusă pentru ansambluri mari de interpreţi – orchestre. 

 

Cele mai răspândite genuri de muzică simfonică sunt: simfonie,concert, suită, uvertură. 

 

 Simfonie – compoziţie muzicală de proporţii. Se interpretează de un grup mare de interpreţi la diferite instrumente, reuniţi în orchestra              simfonică 

În orchestra simfonică cântă de la 60 până la 120 de muzicanţi instrumentişti.  

 

Interpretarea muzicii simfonice este condusă de către un dirijor.  

 

În orchestra simfonică sunt trei grupe de instrumente: cu corzi, de suflat, de percuţie. 

 

ANEXA 2 

CINE conduce orchestra simfonică ? 

CE  instrumente sunt în orchestra simfonică? 

CARE este elementul principal într-o simfonie? 

CÂTE grupe de instrumente sunt în orchestra simfonică? 

CE FEL DE compoziție este muzica simfonică? 

                                 CINE? 

 

 

                                                   CE FEL DE?                                                                                                                                  CE?                                         

 

                          

                                                      

 

    CÂTE?                                                                          CARE? 
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Observăm ca lecţia- este un microsistem de instruire care condensează într-un tot unitar elemente specifice şi variabile ale predării şi învăţării, respectiv: 

• obiective instructiv-educative ale activităţii didactice; 

• conţinutul informaţional; 

• strategii didactice adecvate; 

• trăsături de personalitate ale profesorului şi ale elevului; 

• modalităţi de organizare a grupului de elevi; 

• timp şcolar alocat lecţiei. 

                             - este o componentă operaţională a unităţii de învăţare, care oferă înţelegerea procesului didactic din perspectivă operativă, funcţională şi structurală, fiind 

centrată pe finalităţi educaţionale punctuale şi posibil de realizat imediat. 

            ETAPELE  PROIECTARII  DIDACTICE  A  LECTIEI 

- Etapa 1 : Precizarea obiectivelor operaţionale ale lecţiei respectiv(răspunde la întrebarea DE CE VOI FACE ?); 

- Etapa 2  :  Stabilirea conţinutului lecţiei – ca informaţii, deprinderi, priceperi, abilităţi   (răspunde la întrebarea CE VOI FACE ?); 

- Etapa 3  : Analiza resurselor educaţionale necesare lecţiei 

                   (răspunde la întrebarea CU CE VOI FACE ?); 

- Etapa 4  : Elaborarea strategiei didactice specifice lecţiei 

                   (răspunde la întrebarea CUM VOI FACE ?); 

- Etapa 5  : Stabilirea unui sistem de evaluare a eficienţei lecţiei 

                   (răspunde la întrebarea CUM VOI STI DACA S-A REALIZAT CEEA CE TREBUIA ?). 

       In fiecare etapă a proiectării lecţiei se cer a fi realizate o serie   de OPERATII DE PROIECTARE, prin care se operaţionalizează Proiectul/Scenariul didactic al lecţiei 

respective.
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PROIECT DE ACTIVITATE MONODISCIPLINAR 

JUCĂRIILE NOASTRE 
 

Ibanescu Giorgiana Claudia   

Gradinita Dragomiresti-Vale, jud Ilfov 

 

NIVEL/GRUPA: Nivel I, grupa mijlocie 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem?  

TEMA PROIECTULUI: Eu și lumea în care trăiesc  

SUBTEMA: Jocuri și jucării la grădiniță 

TEMA ACTIVITĂȚII: Jucăriile noastre 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Cunoașterea mediului  

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Științe  

FORMA DE REALIZARE A ACTIVITĂȚII: Observare 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare, verificare de cunoștințe 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Verificarea și sitematizarea cunoștințelor despre locul unde se joacă la grădiniță, despre 

jucăriile din grupă; fixarea regulilor de ordine și curățenie necesare în sala de grupă. 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

B.2.Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității C.3.Activare și manifestare a potențialului 

creativ 

D.a.Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

E.3. Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare 

E.2.Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

B.2.2. Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiare 

C.3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații 

și povestiri creative 

D.2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii (comunicare 

expresivă) 

E.3.1. Evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător 

E.2.5. Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

O1-să denumească elementele componente ale sălii de grupă unde se joacă, pe baza observării spațiului respectiv 

O2-să precizeze jocurile și jucăriile specifice copiilor, pe baza observărilor făcute în sala de grupă O3-să enumere reguli de 

menținere a ordinii în sala de grupă, prin raportare la experiența personală O4- să identifice acțiuni pozitive și negative, pe 

baza conversa’iei avute date 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

Metode și procedee: surpriza, observația, conversația, exercițiul, problematizarea, întrebări- răspunsuri, joc de rol 

Mijloace de învățământ: sala de grupă, jucării, imagini cu regulile care trebuie respectate la grădiniță 

Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual 

DURATA: 20 de minute 

LOCULDE DESFĂȘURARE: Sala de grupă 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

CONȚINUT INSTRUCTIV-EDUCATIV STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE 

Metode și 

procedee 

Mijloace de învățământ Forma de organi 
zare 

1.ORGANIZA REA 

ACTIVITĂȚII 

-Așezarea scaunelor în formă de semicerc 

-Pregătirea materialelor necesare 

-Intrarea ordonată a copiilor și așezarea pe scaune 

 Cutie cu 
jocuri și jucării Imagini 

Frontal Observarea 
comportamentul ui 
copiilor 

2.CAPTARE A 

ATENȚIEI 
Captarea atenției copiilor se face prin introducerea 

unui element surpriză. Sunt aduse într-o cutie câteva 

jucării și jocuri. Unele din ele sunt stricate de copii, 

păpuși cu rochițe murdare, mașini fără roți, cărți rupte 

ș.a. Jucăriile toate spun copiilor că sunt supărate cum 

s-au comportat cu ele și vor să plece de la grupă, 

deoarece aceștia nu așează jucăriile în ordine la locul 

lor, sunt aruncate pe jos, prin toată sala de grupă și le 

rup sau strică. Discuția dirijată de educatoare solicită 

copiilor să înțeleagă ce însemnă ordinea și dezordinea, 

cum să avem grijă de jucării, apoi copiii sunt rugași să 

pună jucăriile la locul lor pe 
rafturi, în ordine. 

Surpriza 
Conversația 
Explicația 
Problematiza rea 

Cutie cu 

jocuri și jucării 

Frontal Evaluare orală 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluare 
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3. ANUNȚAREA 

TEMEI 
Se anunță tema activității Jucăriile noastre și se 

explică 

copiilor despre ce vor discuta 

(comportamentele urmărite). 

,,Vreau să știu dacă voi cunoașteți jucăriile din sala 

de grupă și unde este locul lor, cum trebuie să avem 

grijă de jucării pentru ca ele să fie mulțumite și 

să avem o grupă ordonată și frumoasă”. 

Conversația  Frontal Observarea 
sistematică a copiilor 

4.DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 
Copiii sunt invitați să se uite în jurul lor, în sala de 

grupă și să dea exemple de jocuri și jucării văzute de 

ei. Totodată, sunt întrebați la care centru sunt așezate 

jucăriile. 

-Ce jucării recunoașteti la noi în grupă? 

-La care centru este? 

Ce culoare are rochița păpușii? Dar mingea mare? 

-Care este jucăria preferată de tine? 

-Cum ne jucăm cu jucăriile? 

-Ce facem când un copil vrea să se joace cu jucăria din 

mâna noastră? 

-Dacă găsiți jucării pe jos, ce faceți? (se 

Conversația 

 

 

 

 

 

Întrebări- 
răspunsuri 

Jucării, sala de grupă, 
rafturi 

Frontal Evaluare orală și practic-
acțională 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri individuale 

și colective 

 simulează un joc de rol cu un copil care merge prin sala 
de grupă și găsește câteva jucării pe jos) 
-Ce s-ar întâmpla dacă nu am așeza jucăriile în ordine? 
Cum putem să ajutăm copiii care care nu vor să facă 
ordine? 
Copiii sunt lăsați să vorbească liber, să fie creativi și 
spontani. 

 

 

 

Joc de rol 

  

Individ ual 
 

 

Observarea sistematică a 
copiilor 
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5.OBȚINEREA 

PERFORMANȚ EI ȘI 

ASIGURAREA FEED‐ 

BACKULUI 

Copiii sunt rugați să țină mâinile la ochi, timp în care 
educatoarea împrăștie jucării, jocuri pe la centrele din 
sala de grupă. 
Ne vom juca jocul Furnicuțele harnice, strângem 
jucăriile și le punem la locul lor. Copiii vor fi împărțiți pe 
grupe, în 
funcție de centre. 

 

 

 

Joc 

Jocuri și jucării Pe grupe Evaluare și practic- 
acțională, prin joc 
 

 

 

Aprecieri verbale 

6. ASIGURAREA 

RETENȚIEI ȘI A 

TRANSFERUL UI 

Încheierea 

activității 

Se vor reaminti regulile grupei. Copiii vor merge la locul 
unde sunt afișate și se va reaminti fiecare regulă. 
Se face fixarea temei. 
Se fac aprecieri asupra modului cum au răspuns, cum au 
acționat. 
Se trece la o tranziție. 

Conversația Citirea 
imaginilor 

Imagini cu regulile grupei Frontal Observarea sistematică a 
copiilor Evaluare orală 
 

 

Aprecieri verbale 
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  LESSON PLAN 
 

Iuliana Dode, Ph.D. 

“George Călinescu” High 

School, Constanţa 

English Department 

 

 

NAME Iuliana Dode, Ph.D. WEEK 4 LESSON 10 LENGTH 40’ 

LEVEL Upper-Intermediate DATE 08/10/2021 UNIT 1 (Changing 

World) 

TOPIC/THEME: 

Wanderlust 

LESSON FOCUS: 

Reading & Speaking 

Specific competencies: 

1.2 Anticiparea elementelor de conţinut ale unui text pe baza 

titlului / unui stimul vizual 
1.3 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrie (autentice) 

1.5 * Identificarea de informații cheie din texte autentice 

3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul unei 

discuţii / în mesaje de răspuns 

4.3 Sintetizarea sub formă de schemă/ notiţe a conţinutului unui 

text scris/ *mesaj oral. 

Contents: 

• **Texte de tipuri diverse (de lungime medie) de informare generală 

din diverse surse 
• **Texte adecvate profilului 

• Descrieri de obiecte, persoane, locuri 

• Povestire orală / scrisă 

• Dialoguri/ discuţii 

• Brainstorming 
• Mesaje orale (înregistrate sau emise de profesor sau elevi) 

AIMS: 

Main: 

By the end of the lesson the Ss will have read an article about traveling for both gist and detail. 

Subsidiary: 

To speak to one another in the context of destinations around the world. 

To activate vocabulary concerning traveling. 

PERSONAL AIMS: 

To maximize student talking time and to reduce teacher talking time. 

CLASS PROFILE: 

This is a group of 13 students with interests in different domains whose ages range from 14 to 15 years old. Their English level is around 

the upper-intermediate level. They are communicative and receive well all types of exercises and activities in English, especially the 

ones which involve speaking and digital tools. They are interested in improving their grammar and vocabulary through different types 

of exercises, and their main aim as a group is to become proficient in English. They are curious, determined and motivated to absorb 

every piece of information connected to the Anglo-American space and not only. 

ASSUMPTIONS: 

I am assuming that they will enjoy reading about traveling as well as finding out new things about different destinations. They will have 

the chance to practice their speaking skills and will especially enjoy the Productive stage as Ss will have the chance to personalize the 

topic. By interacting with the other Ss and working in groups, they will both get to know their colleagues better and will be re-assured 

that they are in a friendly environment from which they can gain only fruitful experiences. 
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ANTICIPATED PROBLEMS AND SOLUTIONS: 

 

Problems 

1. As they are all Romanian, they might feel more comfortable addressing each other in Romanian, rather than in English for 

certain types of exercises. 
Solutions 

1. I will monitor closely and encourage them to express themselves in English whenever I notice they use Romanian. 

SOURCES OF MATERIALS: 

Google Images. 

Lehrer, Jonah. “Why We Travel.” The Guardian, 14 March 2010, www.theguardian.com/travel/2010/mar/14/why-travel-makes-you- 

smarter. 
Web: https://wordart.com. 

http://www.theguardian.com/travel/2010/mar/14/why-travel-makes-you-smarter
http://www.theguardian.com/travel/2010/mar/14/why-travel-makes-you-smarter
https://wordart.com/
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Iuliana Dode, Ph.D. “George Călinescu” High School, Constanţa 

English Department 

 

 

STAGE 

TIMING 
INTERACTION 

 

AIMS 

 

PROCEDURE 

 

COMMENTS 

Lead-in 

 
 

T-Ss; Ss-T 

 

3-4 mins. 

To stir interest in the 

topic 

 

In this stage, I am going to show some pictures and ask students to name the different ways to travel in each 

picture (by motorcycle, by train, by plane, by recreational vehicle, by thumb – hitchhiking). Then, I will ask 

them which way appeals to them most and why. The reason for doing this is connected not only to students 

identifying different types of travelling, but also to make them give examples from their real-life experience. 

This would raise the students’ interest in the topic and it will help the overall aim of the lesson. 

 

Pre-teach 

Vocabulary 

 

T-Ss; Ss-T 

 

4-5 mins. 

To activate Ss’ previous 

vocab about media 

literacy 

I am going to show a word cloud with six noun phrases from the text (“foreign travel”, “lasting impact”, 

“effective thinking”, “mental flexibility”, “essential habit”, “blood pressure”) and, in the MR, ask students in  

what ways these words are related to travelling. In this way, students will be exposed to certain phrases from 

the text, and also think about the benefits and the importance of travelling in our everyday life. The words are 

not necessarily difficult, but they would activate the students’ previous vocabulary about travelling, and this 

would definitely contribute to a more successful reading of the text for the following stages of the lesson. 

 

Reading for Gist 

“Skimming” 

 

T-Ss; Ss-T 

 

6-7 mins. 

To read quickly for the 

general idea 

 

For this stage students will have to read the title of the article and answer the question “Why do you think we 

travel?”. Students’ answers might vary. Then, they will have around 3 minutes to skim the text and check their 

answers. Once they finish, we will have a short discussion. 

 

Reading for Detail 

 

T-Ss; Ss-Ss; Ss-T 

 

8-9 mins. 

To read the text for 

deeper comprehension 

The purpose of this stage is to read the article for deeper comprehension. The sub-skill involved will be reading 

for detail. The students will be asked to go back to the article, read it again, and insert five missing sentences 

from the list A-F (gap filling text). There is one extra letter which they do not need to use (NB: the glossary 

will help them with new/more difficult words). Also, students will have to motivate their answers. They will 

work individually for about 5 minutes and once they finish, they will have around 3 minutes to check their 

answers in pairs. I will then elicit answers from students and ask for the clue(s) in the text. 

 

Flexi Stage 

 

T-Ss; Ss-T 

 
4-5 mins. 

To allow for 

personalisation of the 

topic 

Students will be asked the following questions: “Do you agree with what the author says that ‘travel broadens 

the mind’?”, “Do we need to change cultures when travelling? Why (not)?” and “How often do you feel the 

need to travel?”. I will project one question at a time and elicit answers from students in the MR. In this way 

the upper-intermediates will feel encouraged to use the information from the article as well as give their own 
opinion on the topic of travelling. 
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Productive Follow- 

up: Speaking 

 

T-Ss; Ss-Ss; Ss-T 

 

10-12 mins. 

To give Ss the chance to 

practice speaking on the 

topic of media literacy 

 

For this stage I will ask students to imagine they have been given the opportunity to travel for one month to a 

destination of their own choice. They will have to choose a place, to think of some activities that they could 

do there, and also to decide what two things they would bring back home. I will also give a demo and allow 1-

2 minutes for students to think about their own answers. Afterwards, students will work in pairs for about 6 

minutes and share their answers with their partners. Finally, I will elicit answers from students and they will 

feel free to answer in their own pace. 

 

Delayed correction 

 

T-Ss; Ss; Ss-T 

 

3 mins 

To help the Ss learn 

from their mistakes and 

to encourage them to use 

correct language 

While monitoring the pairs, I will collect a few examples of both impressive and faulty language, write them 

in a Word document, project them, and ask students to correct the sentences/phrases, if need be. Finally, I will 

congratulate the students and thank them for paying attention. 

 

 

 

TP BOARD PLAN 

 

See PPT slides. 


